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일환으로 터키어로 된 한국 역사 개론서 프로젝트를 2015 년 6 월말에
시작하였다.
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소개하는 데에 인적자원으로 활용할 수 있는 부수적인 효과도
기대하였다.
만들어진 한국역사 웹싸이트는 터키어를 사용하는 사람들이
한국역사를 한번 훑어볼 수 있는 좋은 자료로 이용될 것으로 보인다.
6 월말에 시작되었으나 실제로 연구에 많은 도움을 줄 터키
연구원들이 방학을 맞이하여 뿔뿔이 흩어지면서 여름기간동안 연구의
진척이 아주 미미하였으며 방학을 마치고나서 9 월 말에 들어서야
본격적인 연구가 진행되었다.
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감수를 거쳐서 최종적으로 완성할 것이다.
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정리된 내용은 위의 웹싸이트에서 전문을 제공하며 추후 한국역사관련
추가자료나 소식을 웹싸이트에서 지속적으로 제공할 예정이다.
트위터, 페이스북 등과 같은 소셜네트웍과 연결이 쉽게 되고
구글검색친화적인 웹싸이트로 검색에도 쉽게 노출되는 웹싸이트로
제작중이다.
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한국 드라마, KPOP등을 통하여 한국문화에 대한 관심이 특별히 젊은이들
층에서 높아져 가고 있는 터키는 자신들의 역사교과서에서 우리 민족과 터키
민족이 같은 지역에서 형제처럼 지냈던 민족이라고 소개하고 있으며 아울러
한국전에 많은 군인을 파병함으로써 한국에 대한 관심과 애정이 각별하다.
하지만 한국에 대해 좀 더 깊이 알고자 하는 경우에 접근 가능한 자료가
너무나 제한적이다. 특히 영어를 잘 구사하지 못하는 일반 대중들과
학생들에게 터키어 자료는 거의 없는 상태이다. 이러한 실정에서 터키어로
한국역사를 간력하게나마 소개하는 이 프로젝트는 대중에게 한국을 소개하고
좀더 심층적인 정보와 지식을 제공한다는 면에서 매우 의미있는 일이라고
평가된다.
한국팬들이 가장 많이 사용하는 SNS인 페이스북을 통해 이 웹싸이트를
소개학면 20만명 가까이 되는 한국 팬들에게 이 싸이트는 급속도로 알려지게
될 것이며 앞으로 초,중,고등학교 사회나 역사시간 과제물을 해결하려는
학생들이나 한국역사를 참조해야 하는 대학생들이나 일반인들에게 기본
가이드를 하는 웹싸이트로 역할을 할 것이라 기대된다.

※ 작성란이 부족할 경우 추가로 작성하여도 무방함
※ 추가 자료가 있을 경우 제출 요망
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M.Ö 500.000~M.Ö 1.YY.

M.Ö 700000 Paleolitik kültür
M.Ö 500000 Bu çağda yaşayan insanlar tarafından kullanılan taş gereçler, Geomeunmorudonggul’ da(mağara) ortaya çıkarıldı.
M.Ö 50000 35 yaşında bir insana ait olduğuna inanılan insan kemik fosilleri, Seungrisandoggul’
da(mağara) keşfedildi.
M.Ö 8000 Bu çağda yaşayan insanlar tarafından kullanılan cilalı taş gereçler ve çömlekler, Jeju-do’da(ada) ortaya çıkarıldı. Bu kanıtlara bakarak, cilalı taş devrinin yaklaşık 10.000 yıl önce
başladığını varsayabiliriz.
M.Ö 4000 Kore yarımadası boyunca birçok bölgede tarımsal üretim başladı. Tarımsal üretimin
başlaması yerleşimlere denge getirdi ve sosyal değişimlerin hızlanmasına yol açtı.
M.Ö 3200 Sümer medeniyeti kuruldu.
M.Ö 2333 Samgukyusa’ya(üç krallığın hatırlanmaya değer şeyleri) göre Dangun, Gojoseon’u
2333’de buldu. Kore yarımadası ve Mançurya’da ortaya çıkan ilk medeniyetti.
M.Ö 1000 Bronz Devri kültürünün yayılması ve Gojoseon’un gelişmesi
M.Ö 6.YY. İran, doğu ülkelerini birleştirdi.
M.Ö 4.YY. Gojoseon krallık haline gelirken, çevresindeki siyasi otoriteleri özümsedi. Çin Han
ırkının insanlar tarafından kurulan Yan Çin ile çatıştı. Demir Devri kültürü
M.Ö 221 Qin, Çin’i birleştirdi.
M.Ö 146 Rome, Kartago’yı fethi
M.Ö 109~108 Bir yıldan uzun süredir Han’ın işgallerine karşı direnen Gojoseon, sonunda yenildi. Bununla beraber, Han Çin tarafından kurulan komutanlıklar, Gojoseon insanlarının şiddetli
direnişiyle yüz yüze geldi.
M.Ö 1.YY. Gojoseon’un düşüşü üzerine, Kore yarımadasında Buyeo ve Goguryeo dahil, çeşitli
devletler ortaya çıktı.
M.S 32 Isa’nın idamı
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01
KORE TARİHİNİN BAŞLANGICI
Kore yarımadasında insanoğlunun ilk yaşamaya başladığı zaman yaklaşık 700,000 yıl öncedir.
O Homo Erectus insandır. 1972 yılında Pyong-Nam Deokçeon’da ‘Deokçeonin’in iki azıdişileri ve
omuz kemiği ilk olarak ortaya çıkarıldı. Ondan dışında Pyomg-Nam Sangwon’daki Geomeunmorudonggul(mağara) , Gyonggido Yonçeon Ceongokri’nin izlerinden yontma taş devrinin yaşam
izleri keşfedildi.
Neolitik devrinde, büyük bir nüfus tarıma dayalı Kore yarımadasına ve çevre bölgelerine yerleştiler. Yeni insan grupları arada sırada buraya gelirlerdi, ve bunlardan bazıları da Japonya’ya
yerleşirlerdi, yine de büyük bir çoğunluğu buraya yerleşmişti. Bu insanların torunları bugünkü
Korelilerle bağlantılıdır. Gelişmiş tarım kültürüyle Gojoseon’u buldular. Gojoseon bağımsız bir
varoluş haline geldi ve daha sonra Çin’deki hanedanlarla hem görüştü hem de çekişti. Bugün Koreliler, Gojoseon’u Kore’nin ilk uygarlığı olarak düşünürler.
Danyang Geumgul: Kore’nin en eski yontma taş devrine ait kalıntıları, Chungcheongbuk-do
şehrinin Danyang bölgesindeki Geumgul’da ortaya çıkarıldı. Yontma Taş ve Tunç Devri’nden kalan
çeşitli fosil tabakalar da bu mağarada keşfedildi.

Kore yarımadasının tarih öncesi kültürü ve Neolitik Devrinin
başlangıcı
Yaklaşık 5,000,000 yıl önce bütün dünyada Australopithecus( güney maymun anlamlı) diye
denilen eski insanoğlu ortaya çıktı. Bunlar temel aletleri yaptı , sosyal hayat yaşadı ve evlatları da
büyüttüler. Ondan sonra 1,700,000 yıl önce homo-erectus, 300,000 yıl önce ise Homo sapiens(Homo neanderthalensis) ortaya çıktı, 100,000 yıl önce ise şimdiki insanoğluna benzeyen Homo sapiens sapiens(Cro-Magnon) ortaya çıktı.
Kore yarımadası dolaylarındaki topraklar, üzerindeki insan oluşumundan beri birkaç kez değişti. Doğu denizi aslen bir göldü ve insanlar Sarı Deniz’i boydan boya yürüyebiliyordu. Geçmişteki
toprakların şekillerine bakılırsa, 1.800.000 yıl önce Çin’in güneyinde yaşadığına inanılan insanların
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fosilleri ya da ilk insanın (homo-erectus, peijing-men olarak da adlandırılır) figürleri gibi bazı fosiller Kore yarımadasında bulunabilir.

İlk insan zamanında, Kore yarımadası insanları tarafından kullanılmış olabileceği düşünülen
araçlar, yarımadada ortaya çıkartıldı. İlkel araçlar parçalanmış taşlardan yapılmış gibi görünüyor.
Bu araçlar bize, yemek hazırlamak için çekilen zorluklar gibi eski insanların yaşam biçimleri
hakkında bilgi veriyor. Ayrıca, doğanın engellerinin üstesinden gelinerek, nasıl yeni bir çağ
başlatıldığını da gösteriyor.
Neolitik Devri, yaklaşık 10.000 yıl önce Kore yarımadasında başladı. Yaklaşık olarak MÖ.
4000’de Koreliler, çiftçilik için yerleştiler. Korelilerin yaşamları çiftçiliğe odaklandığında ve hayvancılık da sabitlendiğinde, bölgeye dağılan insanları bir araya getirmek için siyasi topluluklar
oluşturuldu.
Joseon, Kore yarımadasının kuzeybatısında oluşan ilk milletti. Oluşumuyla beraber, Kore insan
tarihinin ilk kısmı başladı.

Kore insanlarının kökeni ve yerleşmeleri
Kore yarımadasının Paleolitik, Neolitik kalıntıları
Oldukça büyük olan, Seoul’e boydan boya dökülen Hangang (nehir), Güney Kore’nin başkentidir. Tıklım tıklım dolu olan bu modern şehirde, Hangang’ın kıyısı boyunca yer alan, geniş ve
küçük tarih öncesi yerleşim bölgeleridir. Seoul’un doğu ucunda yer alan ‘amsa-dong’ çoğunlukla bu
yerleşimlerden biri olarak bilinir.
Bugün, bu bölgedeki tarih öncesi insan aktivitelerinin bulgularını sağlayan dokuz ‘mağara
yerleşkesi’ ‘ ni gezebilir ve inceleyebiliriz. Hangang yakınlarında tarih öncesi yerliler tarafından
kullanılan çeşitli araçlar, ‘Amsa-dong’ köşkünde sergilenir. Kaya ve kemiklerden yapılan araçların
yanı sıra kilden çömleklere göre tahminde bulunursak, binlerce yıl önce Hangang’ın kıyısı boyunca
yerleşen halkın çiftçilik ve balıkçılık hayatının izlerini bulabiliriz.
Kore boyunca ‘Amsa-dong’ gibi tarih öncesi kalıntıların bulgusu yaygındır ve bu, Neolitik
Devri’nde birçok insanın Kore yarımadasında yaşadığını gösterir. Bu Neolitik Devri insanları yerleşimcilerdi ve şimdiki Kore medeniyetinin doğrudan ataları olarak sayılırlar.
İnsanlar, Paleolitik devrinden itibaren Kore yarımadasında yaşamaya başladı. Kuzey Kore’nin
başkenti Pyeongyang’ın yanında yer alan Geomeunmorudonggul’un içinde, daha büyük taşlardan
ayrıştırılmış ve büyük ihtimalle 500.000 yıldan daha yaşlı olan taş araçlar bulundu. Bu mağaradan
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çok da uzakta olmayan Beijing’deki bir bölgede, 700.000 yaşındaki eski insan iskeleti kazıyla ortaya
çıkartıldı ve mağara adamının, şüphesiz Cilalı Taş Çağı’ndan çok daha önce Kore topraklarında
yerleştiği meydana çıktı.
Kore yarımadasının merkezi boyunca, Sarı Deniz’e giden, İmjingang (nehir) akar. Nehrin üst
yarısındaki arkeolojik kazı bölgesi olan Yeoncheon’un Jeongok-ri’sinde; Asya’da ilk kez taştan baltalar (‘’jumeogdoki’’) keşfedildi. Taştan baltaların yapıldığı aynı dönemde yaşayan insanlara dayanan
insan iskeletleri, Pyeongyang’ın yakınında bulundu. Öyleyse bu insanların Kore yarımadasında bir
zamanlar yaşamış olan Cilalı Taş insanları olduklarını varsayabilir miyiz? Böyle bir sonuca varmak
için henüz çok erken. ‘Geomeunmorudonggul’da keşfedilen kalıntılar, Kore yarımadasında tropikal
hayvanların bulunduğunun kanıtıdır. Mağarada bulunan sırtlanların ve gergedanların kemiklerinin, 500.000 yıllık olduğu tahmin ediliyor. İlginçtir ki, soğuk alanlarda yaşayabilen hayvanların
fosilleri Kore’de yaygın olarak bulunur.
Bu buluntular, buzul ve buzullar arasında değişiklik gösteren Paleolitik Devri’nde görülen hava
değişikliklerine göre açıklanabilir. Deniz seviyelerinin değişikliklerinden dolayı Kore yarımadası
kıtası sonraki dönemde fark edilebilir bir şekilde değişti. Avlanmaya, yağmalamaya ve toplamaya
dayanan eski insanoğullarının hava koşulları ve yemek arayışından ötürü sıkça yer değiştirdiği
görülür. Büyük ölçüde mesafe katettikleri de gözden kaçırılamaz. Kore yarımadasındaki Cilalı Taş
nüfusunun genel olarak, bugünkü Kore insanlarının ataları olmadıklarına inanılıyor.

Kore yarımadasında yerleşmenin başlangıcı
Kuzey ve güney Koredeki arkeologlar şimdiye kadar keşfedilen eserlere göre, Koreli atalarının
oluşumunun yaklaşık 10,000 -15,000 yıl arasında yapıldığını söylüyorlar. Yaklaşık bu çağda Korelinin ataları olarak düşünüldüğü insanlar Manchuria ve Kore yarımadasının etrafında yaygın
yaşadılar. Neolitik devrinden Bronz devri boyunca ırkın temelinin oluşturulduğunu söylüyorlar.
Yaklaşık 14.000 yıl önce, son Buz Devri geldi. Yaklaşık 10.000 yıl önce de Dünya’nın iklimi tekrar
ısınmaya başladı. Dünya’nın manzarası bugünkü şeklini almaya başladı ve Kore yarımadası açıkça
görülebilir dört mevsim yaşamaya başladı. Bu devirde iğneyapraklı ağaçların sayısı azaldı ve yerine
geniş yapraklı ağaçlar gelişti. Bölge çapında yaban domuzu ve geyik gibi küçük ve süratli hayvanlar
filizlenirken, soğuk havada yaşayan büyük hayvanlar ortadan kayboldu.
İklim değiştikçe, tarih öncesi insanların çoğu, başka bölgelere taşınmış olmalılar. Yine de,
gelişmiş aletler kullanarak ekolojik değişikliklere adapte olan çoğunluk da vardı. Belki de kil çanakların yemek işlemek ve depolamak için yapıldığı, değirmen taşı aletlerinin kullanıldığı Cilalı Taş
Devri’nin başlamasına katkıda bulunanlar, Kore yarımadasına göç edenler ya da başka bir grup
insandı.
Çevredeki değişiklikler ya da becerilerindeki gelişmeler, bu eski yerlilerin yaşam tarzları üzerinde büyük etki bıraktı. Geniş yapraklı ağaçlar yayıldıkça, meşe palamutları da onların yemek
kaynakları arasına katılmış olacaktı. Ayrıca istiridye toplama ve balıkçılık gibi becerileri de geliştir-
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ilmişti. Yine de onların yaşam tarzlarına hareketli bir dönüş getiren becerileri tarımcılıktı.
Hwanghae-do şehri, Bongsan’da bulunan kavrulmuş tahıllar, Korelilerin M.Ö 4000’e yakın zamanda çiftçilik yaptıklarını gösteriyor. Ve Kore yarımadası boyunca farklı türlerde tarım araçlarının
keşfedildiği birçok yerleşim alanı bulunuyor.
İnsanlar nehir kenarlarındaki tarım arazilerini ekip biçtiler ya da tepelik alanların üzerinde
ateş yaktılar. Taştan sabanlar kullanarak toprağı yumuşattılar ve tohumları yaydılar, ayrıca taştan
araçları kullanarak da hasat ettiler. Tarımcılık, Cilalı Taş Devri erkekleri için başlıca gıda üretim
yolu olarak kalmayıp, kendilerine güvenli yerleşimler inşa etmelerini de sağladı. Genellikle on
ve fazlası barınak bir kabile topluluğu oluştururdu ve birkaç topluluk, kavim kurdu. O dönemde, fakir ve zengin arasında sınıflandırmalar yoktu. Üretim çok fazla olmadığından ötürü, hasat
edilen tüm tahıllar üyeler arasında eşit olarak paylaştırılırdı ve önemli meseleler toplantılar yoluyla görüşülürdü. Ayrıca kadınlara karşı ayrımcılık yapılmıyordu. Cilalı Taş Devri sona ererken, bu
eski tarım toplulukları değişti. Çiftçilik becerilerinin gelişmesi üretimi arttırdı fakat zengin ve fakir
arasındaki uçurumu da büyüttü. Sonuç olarak, toplumun içindeki eşitlik alt üst olmuştu.

Gojoseon’un Oluşumu
Gojoseon adının anlamı
Gocoseon’un Asıl ismi Joseon’du fakat 1392’de kurulan Joseon’dan ayırt etmek için Joseon’un
önüne ‘Go’(eski) ön eki eklendi.
Kuzey Kore ve Güney Kore şu zamanki sırasıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti(DPRK)
ve Kore Cumhuriyeti olarak adlandırılıyor. İki isim de içinde ‘Kore’ kelimesini içermesine rağmen,
Kuzey Koreliler kendilerini ‘Joseon’ terimiyle tanımlarken, Güney Koreliler kendi ülkelerini ‘Daehanminguk’ olarak isimlendiriyor. Joseon isminin kökeni, Kuzey Korelilerin ataları olarak iddia
ettikleri ‘Gojoseon’ da(eski Joseon) bulunabilir. Güney Kore ismindeki ‘Han’, onların ‘Daehan
İmparatorluğu’nun(Büyük Han İmparatorluğu) varisi olduğu ve 1910’larda Çin’de kurulan Kore
muvakkat hükümeti anlamına da gelmektedir. Fakat, Han’ın ilk tarihi kaydı, Gojoseon kralının
güneye taşındığı ve M.Ö 2.yüzyılın başlarında ‘Han’ın kralı’ olduğu zaman olarak görünüyor. Bu
bilgiye dayanarak, Korelilerin kendini tanımladığı hem Joseon hem de Han’ın kökeninin ‘Gojoseon’a dayandığını görebiliriz.
Koreli insanlara göre, ‘Gojoseon’ onların ilk devleti ve Danggunwanggeom da onların ortak
atası olarak kabul edilir. Bu yüzden Koreliler 3 Ekim Kurtuluş Günü’nü, ulusal tatil olarak kutlarlar.
Hatta bazı Güney Koreliler, Dangun’un ulusu kurduğu yıl başlayan(M.Ö.2333) ‘Dangi’ takvimini
kullanmaya devam ediyor. Danggunwanggeom’a tapan bir din de yaratıldı.
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Fakat, eski Joseon’un başlangıcı ve gelişim sürecine ilişkin çeşitli teorilerde bulunuldu. Neyse
ki, M.Ö 7.yüzyılda yazılmış Çin kitabı ‘Gwanja’, Gojoseon’un Qi’den 3.200 km uzakta yer aldığını
tanımladı. Bu kitaba göre, Gojoseon’un M.Ö en az 7. yüzyıl evvelde oluşturulduğunu farz edebiliriz.

Gojoseon’un Gorünüşü
‘Joseon’ terimi, Çin kayıtlarında seyrek olarak görünüyor. Bu kayıtlara göre, Gojoseon’un batı
tarafı ‘Shanrong ve Danghu’ tarafından işgal edilirken, doğu tarafını Yemaek kabileleri işgal ediyordu. Gojoseon, Yemaek kabilesi tarafından kuruldu. Bu kabile, M.Ö yaklaşık 40.yüzyılda yerleşerek
çiftçilik yapmaya başladı ve M.Ö 15.yüzyıldan başlayarak, 13.yüzyıla kadar tunç bazlı araçlar kullandı. Çiftçilik yetenekleri ileri derecede geliştiği zaman, çiftçilik ana geçim kaynağı olarak topluma
yerleşti. Tarım, gıda tedarikçiliğinde önemli bir yöntem haline geldiği için, erkekler önderliğin
hakim konumuna yükseldi. Kadınların toplumsal konumları da düşmeye başladı. Fakir ve zengin
arasındaki uçurum da genişlemeye devam etti. En sonunda kabileler arası anlaşmazlıklar, sık sık
patlak veren servetleri elde etme isteğiyle başladı. Ya bireysel ya da grup olarak yarışmayı kazanan,
galibiyetin sahibi oldu. Yöneten ve yönetilenler arasındaki fark ortaya çıktı ve bu ayrım, sosyal sınıfların doğmasını tetikledi. Tunç bazlı gereçlerden sağlanan teknolojik faydalar, daha fazla çeşitlilikle
sonuçlandı; buna eş olarak sınıflar ve kabileler arasındaki uçurum da. Yemaek bölgesinde bulunan
geniş taş gömütler; birkaç kabile olarak oluşturulmuş, küçük veya büyük topluluklara hükmeden,
politik liderlerin otorite ve güce sahip olduğunun kanıtıdır. Dangun’un Gojoseon’u bulma efsanesi,
Gojoseon’un aslında ileri tarımsal bir toplum olduğunu anlamamıza katkıda bulunan Samgukyusa’da(üç imparatorluğun hatırası) kaydedilir.
Samgukyusa’ya göre gökten Hwan-ung adıyla bir kral gelip bulut, yağmur ve rüzgarı hükmettiğini anlatıyor. O Gocoseo’un tarımsal bir toplum olduğunu söylüyor.

Gojoseon’un gelişmesi
Gojoseon m.ö 7. yüzyıllarında Çin’e iyi biliniyordi ve m.ö 4.yüzyıllarında ise Çin’in Yin ile
çatışacak kadar gelişti.
M.Ö 3. Ve 5.yüzyıllar arasındaki şiddetli politik değişiklikler, Kore yarımadasının kuzeyinde ve
Çin’in kuzeydoğu bölgesinde ortaya çıktı. Çin’de, Han ırkının çeşitli eyaletlerini birleştirmek için
birbirleriyle yarıştılar ve Çin Seddi’nin kuzey tarafında Donghu ve Shanrong adındaki göçebeler,
geniş ve küçük politik güç odakları kurdular. Bu arada, Yemaek topraklarında, içinde Gojoseon’un
da olduğu çeşitli eyaletler bir araya geldi.
Çin Han ırkı, doğuya doğru taşındığı için Gojoseon sınırı yanındaki eyaletleri asimile ederek
büyümeye devam etti ve M.Ö 4.yüzyıldan itibaren küçük komşu eyaletleri yöneten müttefik bir
krallık haline geldi. Fakat Yin gibi, Çin eyaletleriyle sürekli olan çatışmalar yüzünden, gücü zayıfladı. Tekrarlayan rekabetler ve peş peşe gelen tavizlerle Gojoseon, Çin karakterleri de dahil, Han
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ırkının gelişmiş medeniyetini kucaklamaya ve kabul etmeye karar verdi. Gojoseon, kralın merkezi
otoritesi ve yetkisi altında politik ve sosyal gelişmeler kaydetti. M.Ö 2.yüzyılda, bugün Pyeongyang
olarak bilinen Gojoseon’un Wanggeomseong hisarı, kendini Yemaek kabilelerinin güç temsilcisi
olarak tanıttı. Onlar Demir Çağı kültürünü kulanarak Manchuria ve Kore yarımadasında bulunan
bir çok kabilelerini birleştirdi. ‘Onların toprağı etrafında binlerce kilometreye uğradı.’ diye Çin
tarihi kitabında yazılıyor. Kendi ekonomisini oluşturdu ve askeri gücünü icat ettikleri silahtan ve
demirden aletlerle arttırdı. Gojoseon, Çin ve diğer Yemaek bölgeleri arasındaki ticaret trafiğini kontrol altına aldı ve hatta onlardan faydalanmaya başladı.

Gojoseon’un düşüşü
Gojoseon güce el koydukça, Çin’i birleştiren Han Hanedanlığı, niyetini belli etti ve Gojoseon
sınırlarını tehdit etmeye başladı. Öldürülmek korkusuyla, müttefik Gojoseon’un birkaç kabilesi, gelmekte olan Çin ordusuna direnmek yerine topraklarını ve halkını teslim etti. Gojoseon’un
otoritesine çeşitli rakipler tarafından meydan okundu ve ayrıca Çin Han’ının 50.000 Wu Ti sürüsü
tarafından işgal edildi(M.Ö 109). Wu Ti, Çin’de arada kalan bütün krallıkları bir araya getirmede
başarılı oldu ve güçlü göçebe Xiongnu kabilesini, Çin Seddi’nin dışına sürdü. Daha sonra bu Çinli
sürüler, Gojoseon’u işgal etti. Başta Gojoseon, bir yıl boyunca direndi. Gojoseon askerleri, işgalcileri ve onların takviyelerini mağlup etmeye devam etti. Fakat, uzatılmış bu savaş, Gojoseon’da kalıcı
parçalanmaların meydana gelmesine sebep oldu. İnsanlar, savaşı bitirme çağrısına başladı.
İç çatışmalar, başkentin düşüşünü tetikledi ve bundan kısa bir süre sonra M.Ö 108’de Gojoseon
da düştü. Savaştan sonra Çin işgalcileri, Gojoseon bölgesini uzaktan yönetmek için her iki tarafa
da tımar sistemini kurup, bölgeyi terk etti. Daha sonra, işgale sebep olan tüm Çinli kumandanlar,
Çin’e dönüşleri üzerine cezalandırıldılar ve Gojoseon halkı, savaş bittikten sonra bile dövüşmeye
devam ettiği için, Çinli tımarlar da çok geçmeden boşaltıldı.

Kore Yarımadasının Birkaç Eski Krallığın Gelişimleri
Demirden aletleri kullanma kültürleri
1927’de Pyeonganbuk-do şehrinin Yongyeon bölgesinde bilinmeyen menşei ve işlevi olan birkaç
demirden yapı keşfedilmiştir. Bu harabede bulunan en ilginç parça ise M.Ö 3.yüzyıla ait olan,
yüzeyinde ‘myeong’ harfi yazılı olan, kılıç şeklindeki aletti. Bunlardan birkaç tane vardı. Merkezinde, onları iple asabilmeleri için bir delik vardı. Arkeologlar, bir çeşit para birimi olarak hizmet
verdikleri sonucuna vardılar.
Çin’de ki Yan ve Qi krallıklarında kullanılan bu para birimine Myeongdojeon deniyordu.
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Bugün, bu para birimleri Gojoseon’a bağlı tüm bölgelerde bulunur ve Gojoseon’un Yan ile aktif
ticari sözleşmelerde bulunduğu anlamına gelir. Shandong yarımadasındaki Cheoksan bölgesinin,
Qi krallığı için de önemli bir liman olduğu ve M.Ö 7.yüzyılda, Gojoseon’un Qi ile aktif bir ticari
ortaklığı olduğu, Çin kayıtları tarafından da desteklenmiştir. Daha sonra, Kore yarımadasının
güney bölgesinde birçok eyalet kuruldu. Yalnızca Japonya’yla kalmayıp, kuzeydeki diğer ülkelerle de
ticaretini yaptıkları demiri, yüklü miktarda ürettiler. Çin Han’ın Gojoseon’u ilk sırada işgal etmesinin sebeplerinden biri, Gojoseon’un uluslararası ticaret girişimlerinde yer alması olmalıydı.
Kore yarımadası, Çin kıtasına toprak yoluyla bağlıdır fakat biri, diğerine nispeten daha kısa bir
zaman diliminde deniz üzerinden de ulaşabilir. Eski zamanlardan beri, Kore ve Çin aynı ticaret
ağını işlettiler ve her iki ülkenin insanları, birbirlerini ziyarete devam ettiler.
Gojoseon, Myeongdojoen bölgesindeki tarımsal aletler, mekanik araçlar, mızrak ve kılıç gibi
silahlardan oluşan bazı demir araçlarla birlikte keşfedilir. Büyük ihtimalle diğer demir aletleri
yapmak için daha büyük bir parçadan ufalanmış demir öbekleri de bu araçlarla beraber bulundu.
Bunların hepsi, demirin o zamanlar Kore yarımadasında yaygın olarak kullanıldığı gerçeğini kanıtlayan, güvenilir delillerdir.
M.Ö 2. ve 4.yüzyıllar arasında kuzeydoğu Asya’da geniş insan grupları, Çin’de birleştirme
amacıyla sürekli olarak açılan savaşlardan kaçarak, hareket halindeydiler. Ve birleşmeden sonra
bile, daha küçük iç savaşlardan da kaçmak zorunda oldukları için hala yerleşememişlerdi. Birçoğu,
sonraki Gojoseon’a ait olan bölgeye yerleşti ve bir kısmı da kendi geliştirdikleri demirden aletleri
kullanma kültürlerini yayarak, güneye ve hatta daha uzağa yerleştiler.
Demir, tam olarak dünyayı değiştirdi. Demir bazlı tarım araçları, tahtadan ve taştan olanların
yerini aldı. Son teknoloji daha çeşitli ve etkili silahların üretilmesine katkıda bulundu. Sonuç
olarak, tarımsal verimlilik ve askeri yöntemler düzeltilmiş ve geliştirilmişti. Bu sırada, zengin ve fakir arasındaki uçurum şiddetle genişledi ve sayesinde demir hakkı elde ettikleri nehir yataklarının
avantajını kullanan kabileler, etrafındaki daha az yetenekli kabileleri alanlarına dahil ederek, kendi
etkilerini hızla yaydılar. Benzer bir prosedürle Gojoseon, ilk sırada güçlü bir siyasal erk haline geldi
ve muazzam Han Hanedanlığı ile bir yıldan daha fazla savaşabildi.

Üç Krallık Devrinin Çıkmadan Öncesi Durumlar
M.Ö 2.yüzyıl yakınlarında Gojoseon, Yemaek’in siyasal güçlerini birleştirerek, kendi arazisini
genişletti. Diğer siyasi erklerin Çin’de direk olarak ticaret yapmasını engelleyerek, birbirlerinin
ticari trafiğini onarmak yerine; Gojoseon uluslararası ticaret haklarını tamamıyla sömürebildi.
Bu sıralarda, Gojoseon’un güneyinde, Kore yarımadasının orta ve güney kısımlarında Jin adında bir eyalet kuruldu. M.Ö 10.yüzyıl civarında, bölgeye tunç bazlı bir kültür tanıtıldı ve ardından
kuzey bölgelerle benzer bir gelişim oranı göstererek demir bazlı kültür takip etti. Üretimin gelişti
ve sosyal sınıflar istikrarlı bir şekilde ilerleme kaydetti ve M.Ö 3.yüzyıl civarında, bu bölgede birkaç
eyalet ortaya çıktı. Bu eyaletler, Mogjiguk’un kralını kendi temsilcileri olarak tayin etti ve Han
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krallığıyla bir ilişki kurdular.
Gojoseon’un kuzeyinde, Songhua nehrinin havzasında, Buyeo vardı. Ekonomisi, tarım ve hayvancılığa dayalıydı. Batısında, göçebe kabileler vardı. Buyeo’nun, Çin Han ırkı krallıklarıyla yakın
ilişkisini sürdürmesine rağmen, göçebe kabilelerle düşman ilişkisi vardı.
Gojoseon yıkıldıktan sonra, bölgede bazı önemli değişiklikler meydana geldi. Gojoseon’un
merkezinde yaşayan insanlar, Han erkliğinin istilalarından kaçarak güneye yerleşti. Kalan insanlar,
Han işgalcilerine direnmeye devam etti ve yeni bir siyasal erk geliştirdiler.
Böylece, M.Ö 1.yüzyıl civarında, birkaç politik güç ortaya çıktı. Kuzey’de, Buyeo’ya ek olarak
Goguryeo, Okjeo ve Dongye ortaya çıktı ve Güney’de küçük ve büyük eyaletler Mahan, Jinhan ve
Byeonhan gibi siyasi ittifaklar oluştu.
Kuzeydeki eyaletler, durmadan ilerleyen Çin güçleriyle çatışmaların ortasında büyüdü ve gelişti. Bazen müzakere ve anlaşmalar yapmaları gerekti ve bu tür girişimler de gelişmelerine yardımcı
oldu. Goguryeo, başlıca örneğiydi.
Mahan’ın içindeki 54 eyalet arasında; sırasıyla Jinhan ve Byeonhan’ın içindeki Saro ve Guya’nın
yaptığı gibi Baekje, diğer hepsini geride bırakarak yükseldi. Bunlar, eski Kore tarihinde esas rol
oynayan Baekje, Shilla ve Gaya eyaletlerini geliştirebilecek merkezi güçlerdi.

Dünyadaki En Büyük Taş Gömüt Krallığı
İngiltere’de ki stonehenge (büyük taşlardan oluşan yapıt) yada Şili’nin Paskalya Adası’ndaki
taştan eserleri gibi büyük taştan eserler de, Kore atalarının yaşadığı bölgelerde bulunurlar. Bunlar,
taş gömüt ya da anıttırlar. Sık sık keşfedileni ise, taş gömütlerdir. Her biri çeşitli bölgelerde, farklı
şekillerde özellik taşırlar. Şimdiye dek, M.Ö 15 ve 10.yüzyılları arasında dikildiğine inanılıyor
ve M.S 2.yüzyıla kadar Mançurya ve tüm Kore yarımadasında ortaya çıkmaya devam ettiler. Taş
gömütler, Kore’nin kuzey bölgesinde geniş masalara benzer şekilde inşa edildi. Kore’nin merkezinde
ve güney bölgelerinde yoğunlaşan diğer taş gömütler, kare şekilli oyun tahtaları gibi görünüyordu.
Taş gömütlerin ciddi önem taşıyan insanları gömmek için yapıldığını farz edersek ve eski insanların, ölülerin kendi çocuklarına bakacağı fikrine odaklanırsak, onların dini amaçlar için türbe ya
da adak taşı olarak kullanıldıklarını görebiliriz.
Etkileyici bir şekilde Kore, dünyadaki en fazla taş gömüte sahiptir. Bunlardan bazıları muazzam
tarihi değerdedir ve buna ek olarak güzellerdir de. 2000 yılında, Gochang, Hwasun ve Ganghwa
bölgelerindeki taş gömüt sektörleri, Dünya Kültür Mirası’nın bir parçası olarak düzenlendi ve ilan
edildi.

Tanrı İçin Dini Tören
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‘’Koreliler her zaman mayıs ayında, tarlada ekim bittikten sonra, bir dini tören düzenlerler.
Birçok insan etrafta toplanır, günler ve gecelerce dans eder, şarkı söyler ve içerler. Ekim’de hasat
bittiğinde, aynı şekilde kutlarlar.’’ –Samgukji (üç kralığın kayıtları)
Bu, Samgukji adındaki bir Çin kaynağının hikayesidir. Bu, Kore yarımadasının merkez ve güney
kısımlarında insanların 1.yüzyıl civarında nasıl yaşadığını tanımlar. ‘Dongmaeng’ ve ‘Mucheon’ gibi
kelimeler, kitabın Goguryeo ve Dongye bölümlerinde görünür. Bu sözcükler, ekim ayında genellikle Goguryeo ve Dongye’de düzenlenen şükran töreni olan hasat festivaline atfedilmiştir. Güneyde
düzenlenen etkinlikler gibi, kuzeydeki tüm etkinliklerde de insanlar bir araya toplanır ve ataları için
bir anma töreni hazırlar, bir ziyafet ve festival düzenlerler. Buyeo insanları da benzer geleneklere
sahiptiler. Fakat onlar dini törenlerini av sezonu başladığında düzenlerlerdi. “Aralıkta ulusun bütün
insanları, şükranlarını cennete iletmek için bir araya gelirdi.’’
‘’Chuseok’’ Kore’de ki en önemli bayram olarak kabul edilir, ve bu günde, ay takviminin ağustos
15’inde, insanlar senenin hasatlarını kutlarlar. ‘’Chuseok’’ta Koreliler yeni tahıllarla pirinç pişirir,
içki hazırlar ve yeni hasat edilmiş meyveler ve yiyeceklerle atalarına şükran sunmak için bir dini
tören düzenlerler. Evini terk edenler geri dönerler ve ülkeye dağılmış bütün aile üyeleri, uzun
süreliğine bir araya gelirler. Bu, ailenin bir araya gelmesi, cennete ve atalarına hep birlikte saygılarını sunmak için de bir fırsattır.
*Burada bahsedilen ‘Ekim’ ve ‘Aralık’ ay takviminin aylarıdır. Bugün bile, Koreliler ay takvimi
aracılığıyla Yeni Yılı ve Chuseok’u kutlarlar.
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M.Ö 1~ M.S 700

M.Ö 57 Kore’deki en eski tarihi kayıt olan ve varlığını bugün de devam ettiren Samguksagi (üç
krallığın tarihi), Shilla, Goguryeo ve Baekje’nin sırasıyla M.Ö 57, M.Ö 37 ve M.Ö 18 yıllarında kurulduğunu belgeler. Fakat Goguryeo’nun, Shilla ve Baekje’den daha önce meydana çıktığı ortak bir
kanıdır.

M.S 56 Goguryeo’nun Doğu Okjeo’yu birleştirmesi
260 Baekje, farklı resmi üniforma renkleriyle 16 mevki pozisyonuna ayrılan kendi mevki sistemini
kurdu. Bu mevki sistemi, yönetim için bir kurum oluşturulduğunu gösterir.
313 Roma, Hristiyanlığı kabul etti.
371 Baekje’nin Goguryeo Pyong-Yang Seong saldırsı
372 Budizm, Goguryeo’da kabul edildi. 384’de Baekje, Budizm’i kabul etti ve daha sonra Budizm,
Shilla’ya da tanıtıldı.
391-413 Goguryeo kralı Gwanggaetowang, Mançurya bölgesini birleştirerek, büyük krallık
oluşturdu ve Kore yarımadasının orta kısımlarına doğru gücünü yaymaya başladı.
427 Goguryeo kralı Jangsuwang, başkenti Pyeongyang’a taşıdı. Pyeongyang, eski Gojoseon bölgesinin merkezinde yer alıyordu.
433 Baekje ve Shilla’nın işbirliği
494 Goguryeo ‘nun Buyeo’yı birleştirmesi
540-576 Kral Jinheungwang’ın liderliğinde, Shilla gelişme kaydetti. Bu tarz gelişmeler, Shilla’yı
birleşme için olan savaşta baskın pozisyona ulaştırması için yeterliydi.
610 Muhammed, İslam dinini kurdu.
612 Sui imparatoru, 1.130.000 grupla beraber Goguryeo’yu işgal etti. Goguryeolu insanlar, kendilerini Eulji Mundeok liderliğinde savundular.
645 Goguryeolu insanlar, Çin tarihinde en önemli krallardan biri olan imparator Taizong’un neden olduğu, Tang’ın geniş gruplarını yendiler.
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02
ÜÇ KRALLIK DEVRİ

Demirden aletleri kullanma kültürlerinin yayılmasından oluşturulan küçük krallıklar 400-500
yıl boyunca üç krallığa alındılar.
M.Ö 1.yüzyılda ortaya çıkan Goguryeo, Baekje ve Shilla, 4. Ve 5.yüzyıllar arasında merkezi
krallıklar olarak büyüdü. Kuzey kabileleriyle sabit çatışmaların ardından kendini geliştiren Goguryeo, Çin Birleşmiş krallıklarının istilalarının da üstesinden geldi. Baekje, güneybatıda yükseldi ve
gelişmiş kültürünü Japonya’ya taşıdı. Güneydoğudaki Shilla, 6.yüzyıldan sonra gücünü genişletti ve
daha sonra üç krallığa lider güç haline geldi. Her bir krallık, komşu ülkelerle kültürünü değiştirerek, kendi has kültürünü geliştirdi.

Doğu Asya Kültür Bloğunun Oluşumu
Çin’de de bir o kadar güçlü, Birleşik Krallıklar ortaya çıktı. Güçlü krallık, Çin ile komşu eyaletler
arasında ‘’mahlas ve haraç’’ adı verilen benzersiz bir politik sistem ilişkisi kuruldu. Bir Çin imparatoru, komşu ülkelerin yöneticilerine resmi makam ya da unvan yetkisi veriyordu ve karşılığında
yöneticiler, elçilerle beraber imparatora haraç yolluyordu. Haraç için olan ücretler her zaman ödenirdi ve elçi değişikliği ortak anlaşmalarla sonuca bağlanırdı.
Bu hususi ilişkiler, bölgenin dengesine katkıda bulunuyordu. Resmi veya resmi olmayan ekonomik ve kültürel değişimler ülkeler arasında daha aktif hale geldi.
Asya’nın doğu bölgesi, çeşitli kültür unsurlarını paylaşır oldu. İnsanlar, günlük hayatlarında Çin
karakterleri kullanırlardı. Çin tarzı yönetim; Konfüçyüs yazıtları ve Çin tarih kitapları vasıtasıyla bütün bölge boyunca yayıldı. Hindistan’daki Budist yazıtları da Çin karakterlerine çevrildi ve
komşu ülkelere tanıtıldı. Bu tür işlemler yoluyla Doğu Asya ülkeleri; Çin harflerini, Konfüçyüs’ün
politik fikirlerini; Çin politik sistemi de Budist kültürünü paylaşan bir kültür bloğu oluşturdu.
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Üç Krallığın Oluşumu

Kore’nin kuzey ve orta bölgesinde üstünlük
Gojoseon göçtükten sonra Buyeo, Yemaek’in siyasi güçleri arasından birinci güç haline geldi.
Buyeo, Çin ile gelişmiş tarım ve hayvancılığı takas yaparken, aktif ticareti çoktan yapıyordu. M.Ö
1.yüzyıl civarı, Buyeo krallık haline geldi ve güçlü bir devlet olarak büyümeye devam etti.
Buyeo, M.S 1.yüzyıl başında çoktan kral kelimeyi kullandı, Çinle tek başına iletişim kurdu.
Goguryeo Ablokgang(nehir) cıvarındaki birkaç kabileleri birleştirip hızlı gelişti. Han’ın hükümetine
karşı savaşarak Han’ı kovdu ve o toprağı fethetti. Yarımadanın doğu deniz kıyısında ise ‘Okjeo’ ve
‘Dongye’ kalkıp geliştiler.
Hala Goguryeo, Buyeo’ya tehdidini sürdüyordu. Buyeo’nun içinden çıkan Goguryeo, Amnokgang havzasında M.Ö 37’de, Jumong tarafından kuruldu. Kendi çevresindeki küçük kabileleri
asimile etmeye devam etti. Buyeo ve Han Çin’in yanındaki bozkırların kontrolünü alma çabasıyla
Goguryeo, her ikisine de karşı durdu.
Doğuda etkilerini yaymaya çalışan Han Çin’e ilaveten, batıdaki göçebelerle temas kurdukları
için, Buyeo ve Goguryeo arasındaki anlaşmazlıklar daha karmaşık hale geldi. Goguryeo’nun daha
çok verimli bölgeyi elde etme hırsı yüzünden, Goguryeo ve Buyeo ya da Goguryeo ve Han Çin
arasındaki çatışmalar devam etti.

Kore yarımadasının güney bölgesinde krallıklar ; Baekje, Shilla ve Gaya
Buyeo ve Goguryeo, Kore yarımadasının kuzeyinde bölge için olan çatışmaları yüzünden,
merkez ve güney bölgelerde Baekje, Shilla ve Gaya iktidara yükseldiler. Baekje ‘Mahan’ın birçok
krallıklarından biriydi. Shilla ve Gaya ise ‘Jinhan’, ‘Byeonhan’ dan kalkıp gelişti ve Kore eski tarihinde sahiplik yaptılar.
M.Ö 18’de, Goguryeo’da ilk kurulan Baekje, Mahan’ın çeşitli sur içi eyaletlerini bünyesinde
toplayan birleşik krallık olarak bugünün Seoul bölgesinde ortaya çıktı. 3.yüzyıl süresince sınırlarını
genişletti ve bütün Hangang bölgesini işgal edebilecek kadar büyüdü. Aynı zamanda, tam olarak
1000 yıla dayanan Shilla Krallığı (M.Ö 57- M.S 933), Kore yarımadasının güneydoğu kısmında,
Gyeongju’da kuruldu.
Bu bölgede, Jinhan ittifakı olarak adlandırılan birçok eyalet kuruldu ve M.Ö 2 ve M.S 1.yüzyıl civarında başarılı oldular. Daha sonra Gyeonju’da oluşan Saro eyaleti, çevredeki siyasi güçleri asimile
ederek, öncü güç haline geldi.
Kore yarımadasının güneydoğu kısmı boyunca uzanan Nakdoggang’ın(nehir) batı kısmında da
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Guya(geumgwangaya) merkez eyaleti öncülüğünde altı müttefik eyaletin içinde Gaya ittifakı da
vardı. Bu insanlar, demir aygıtlar kullanarak kendi tarım ve hayvancılık yeteneklerini geliştirebildi. Kendi devrindeki doğal kaynaklarla altı eyalet büyümeye devam etti. Bu bölge büyük miktarda
demiri de üretti ve Gimhae bölgesinde kurulan Guya eyaleti Kore yarımadasının kuzeybatı bölgesini ve Japonya’yı da ilgilendiren ticaret merkezi haline geldi.

Egemen sınıfın siyasi ve ekonomik ayrıcalıkları
Egemen güçlerin ortaya çıkması, küçük siyasi güçlerin asimile olmalarına sebep oldu. Bazı
eyaletler çatışmasız olarak merkezi güçlere uyum sağladı ama yine de çoğunluğuna zorla hükmedilmişti ve çoğunluğu, kendi otoritelerini terk etmeye zorlanmıştı. Daha güçlü eyaletlerde asimile
olan yerel halkın yaklaşımı çoğunlukla, bütünleşme politikası ile bir dereceye kadar değişti. Hiç
çatışma olmadan teslim olan hiziplerin başları, merkezi hükümetin içindeki baskın mevkilere
birleştirilmişti ve o hiziplerin yerel halkına sert bir şekilde ayrım yapılmamıştı. Yine de, savaşlarla
fethedilen bölgelerin ya da hiziplerin yerlilerine çok daha farklı davranılıyordu. Çoğu bağımsız
köylü işgalcilere hizmet etmek için esir ve köle olarak alınmıştı. Bazı durumlarda bütün nüfusa bile
köle gibi davranılıyordu.
Bu arada, birleşik merkezin içinde anlaşmazlıklar ve çatışmalar sürüyordu. Köylülerin birçoğu
sürekli savaşlardan ve ağır vergilerden ıstırap çekerken liderler, seferler aracılığıyla güç toplayabiliyorlar ve topraklarını genişletebiliyorlardı. Böylece, köylü sınıfı yoksulluğa doğru itilip kakılıyordu.
Sonuçta, bazı yerel bölgelerin ayırt edilmiş davranışları ve bazı insan grupları arasındaki farkların hepsi soylular, bağımsız köylüler ve köleler gibi sınıflardan oluşan hiyerarşik sosyal yapı
doğurdu. Soyluların çoğu, ya kralla yakınlık kuran resmi görevlilerdi ya da işgal edilen eyaletlerin
liderleriydiler.
Onlar, egemen sınıfın siyasi ve ekonomik ayrıcalıklarının tadını çıkardılar. Öte yandan insanların çoğunluğu tarımla uğraşan köylülerdi ve ağır vergiler ödemeye zorlanmışlardı. Besin zincirinin en altında ise ya özellikle sahip olunan köleler ya da o bölgeye ait köle toplulukları vardı.

Susan-ri Mural’ın Resmi(onarılmış grafikler): Goguryeo’nun bu duvar resmi, asil üyelerin pikniğe gidişini anlatıyor. Resmin solunda, aylak aylak dolaşan aktörler var ve köleler, soylular için
şemsiye tutuyorlar. Ayrıca, köleler küçük boyutlarda tanımlanmışken, soylular büyükçe çizilmiş.
Bu resmin farklı sosyal sınıfları ortaya koymaya çalıştığını görebiliriz. Sıradan halk, nüfusun en
büyük kısmını oluşturuyordu. Ancak, Kore’nin kölelik sistemi, kölelerin çoğunun aileyle birlikte
yaşamasına izin verilmesi gibi, batı dünyasındaki kölelikten oldukça farklıydı.

Buyeo ve Gaya’nın Çöküşü
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Goguryeo’yla rekabet içerisindeyken muhteşem bir gelişme kaydeden Buyeo, batıdaki göçebe kavimlerin saldırılarıyla sonunda yok edilmişti. 4.yüzyılda Buyeo’nun başkenti bir harabeye
dönüştürülmüştü ve 50.000’den fazla insan esir alınmış, ülkesinden alıkoyulmuştu. Daha sonra,
Buyeo’nun kraliyet ailesi yeniden ortaya çıktı fakat kısa süre içinde Goguryeo’ya karışıp gitti.
Gaya’nın çöküşü de benzer bir süreç sergilemişti. Gaya ittifakına uzun bir süre öncülük eden
Geumgwangaya, Goguryeo ve Shilla’nın müttefik kuvvetleri tarafından büyük bir yenilgiye uğratıldı
ve 4.yüzyılın sonları ile 5.yüzyılın başlarında varlığını zar zor sürdürebiliyordu. Böylece, bir liderlik
olmadan Gaya ittifakı parçalandı ve birçok Gaya eyaleti birbirinden uzaklaştı.
Beş bölgenin çabalamaları ve çatışmaları, kalan üç krallığın arasındaki çekişmeler olarak daralmıştı. Baekje ve Shilla güneydeyken, Goguryeo kuzeydeydi. Bu zamandan sonra gözde ‘Üç
Krallık Devri’ başladı.

Üç Krallığın gelişmeleri
Goguryeo, Kore yarımadasının kuzey batı bölgesini aldı.
4.yüzyılın başında, Kore yarımadası ve Mançurya karmaşa içindeydi. Kore yarımadasının
kuzeyinde Goguryeo ve Baekje kendi hükümet sistemlerini geliştirdikten sonra, bölgelerini
genişletmeye hazırken, göçebe kabileler daha da güçlendi.
Çin 3.yüzyıl sonlarında birleşme sağladı fakat 4.yüzyılda iç kargaşalarla yüzleşti. Ayrıca Han
ırkı da sınırı boyunca garnizonları üzerindeki kontrolünü kaybetti ve göçebeler, kendi bağımsız
eyaletlerini kurdular. Goguryeo’nun, Gojoseon’un eski arazisinde yaşamaya devam eden Han halkına olan saldırıları, olayları onlar için daha karışık bir hale getirdi.
Kendine Tanrının krallığı diye iddia ettiği Goguryeo M.Ö 37 yıllında kuruldu. ‘Jumong’ adlı ilk
kralın Goguryeo’yu kurduktan sonra sürekli komşu krallıklarıyla çatıştı. Goguryeo’nun birçok rakip
olmasına rağmen güçlü bir krallığı kurdu.
311’de, Goguryeo bölgesini Amnokgang’ın havzaları boyunca genişletti ve 313 ile 314 arasında
Kore yarımadasının kuzeybatı bölgesi, son zamanlardaki Gojoseon krallığı, boyunca güce el koydu.
Liatung bölgesi, Mongol Ovası’nda kökenleri bulunan Seonbi tarafından işgal edilmişti ve Goguryeo’nun Liao’nun doğusundaki göçebe bölgelerle çatışmaları başladı. Çin Han, oyunda kendine
daha fazla yer bulamadı.

Baekje’nin büyümesi
Goguryeo’yu kuran Jumong’un oğlu Onjo güneye inip Baekje’yi kurdu.(M.Ö 18.yüzyıl) Gogu-
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ryeo’nun gelişmiş kültürüyle birlikte gelen kral Jumong’un oğlular geniş tarla olduğu ve ulaşımın
rahat olduğu Han-Gang(nehir) cıvarında yerleşti. Bugünkü Kore başkent olan Seul’in doğu semtinde Baekje’nin izleri vardır.
Goguryeo, Seonbi kabilesiyle çatışırken Baekje, Hangang bölgesinde dikkat çekici bir şekilde
büyüdü. Baekje 3.yüzyılın sonuna kadar, Kore yarımadasının orta bölgesinin kontrolünü, sınırlarını
genişlettikleri ve Goguryeo’yla direk temas haline geldiği noktaya kadar ele geçirdi.
Goguryeo’nun, gücünü Baekje topraklarının kuzeybatı kısmına genişletme hırsıyla denk düşen,
güneye karşıki genişleme politikası, Baekje için müthiş bir tehdit haline geldi. 4.yüzyıl ortalarında, Baekje ve Goguryeo sık sık savaştılar. 369’da Baekje ordusu, Goguryeo askeri birliklerini bir
kral önderliğinde yenilgiye uğrattı ve hatta Baekje 371’de, Pyeongyengseong savaşında, Goguryeo
kralını öldürdü.
Baekje, topraklarının kuzeyindeki zaferiyle birlikte ilgisini, Jeju-do’da ki Tamraguk’a kadar
uzanan güneybatıya verdi. Baekje’nin varlığı, Shilla ve Baekje arasında bulunan, Gaya’daki birkaç
eyalet için tehdit haline geldi.
Ayrıca Baekje, nüfusunu denizaşırı ülkelere kadar büyüttü. Baekje, gelişmiş seyir becerileri
sayesinde, Çin’in çeşitli bölgeleriyle ticarette aktif bir rol aldı. Baekje, Japonya’ya temsilcilerini
gönderdi ve onlarla deniz ticaretinde bulundu. Baekje, aynı zamanda Çin’deki Budizm’i ve gelişmiş
yönetim sistemini süreklilikle kabul ederek, sağlam ve merkezileşmiş bir yönetim gücü kurdu ve bu
sayede, kraliyet ailesinin otoritesini de güçlendirmiş oldu.

Goguryeo’nun büyümesi
Goguryeo, biri güneyde ve diğeri kuzeyde olmak üzere iki düşmanla aynı anda savaşıyordu. Yine
de böyle bir kriz durumuna rağmen Goguryeo; merkezi yönetim gücünü kuvvetlendirerek, Çin’in
siyasi yönetim sistemini benimseyerek ve siyasi yöneticiler yetiştirmek ve eğitmek üzere eğitsel
enstitülerin uygulanması ile kendi ulusunu yeniden yapılandırdı. Kral Gwanggaeto’nun saltanatı
boyunca (391-412) Goguryeo, Baekje’nin güneyiyle ve kuzeyindeki göçebelerle yaşadığı çatışmalarda galip geldi. Böylece, kuzeydoğu Asya’da müthiş bir imparatorluk kurulmuştu.
18 yaşında tahta gelen Kral Gwanggaeto, Mançurya’nın uçsuz bucaksız bölgelerine yaptığı seferlerde ve eskiden Gojoseon’un merkezi alanlarından biri olan Liaotung bölgesindeki uzun davalı
işgallerinde, on binlerce piyade ve süvariye öncülük etti.
Ayrıca, Goguryeo, Baekje’yi yenilgiye uğratarak, topraklarını Hangang Havzası’na kadar genişletti. Baekje, kendisini koruyabilmek adına, Gaya ve Japonya’yla birleşti. Buna rağmen Goguryeo,
güneye 50.000 asker birliğini yolladığında Baekje, Hangang bölgesinin kuzey kısmını kaybetti.
Önceki Gaya ittifakı, Geumgwangaya ile birlikte merkezinden dağılmaya zorlanmıştı ve Shilla kralı
rehinelerini göndererek, Goguryeo’ya sadakat sözünü vermiş oldı.
Kral Gwanggaetowang’ın varisi olan Kral Jangsuwang’ın saltanatında, Goguryeo güzelleşti
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ve gelişti. Kral Jangsuwang, başkenti Pyeongyang’a taşıdı ve böylece güneyde gitgide daha çok
yerleşilen alanlarla verimli toprakları içine çekti. Goguryeo’nun ordusu, Baekje’nin başkenti
Hanseong’a , Hanam Wiryeseong kalesine ve Hangang bölgesinin daha iç kısımlarına doğru dahi
nüfuz ederek saldırdı ve oraları işgal etti.
Şimdiki zamanlarda Çin, Goguryeo’nun Kore soyları olarak kendi hükümetini kurduğunu
reddeiyor. Goguryeo’yu Çin’in bir etnik grubunun kurduğu hükümet olarak sayıyor. Ama Goguryeo’nun hükümet sisteminde ve sosyal örgütlerinde Çin’le çok farklı olan özellikleri vardı. Dil ve
gelenek kütüru de farklı olan bağımsız bir hükümetti. Ayrıca Çin Sui ve Tang askerinin Goguryeo’a
saldırısı, onun yurtiçi savaş değil, Goguryeo’yla yaşandığı uluslararası savaş olduğunu belirtiyor.
Goguryeo’nun güneye olan saldırgan tavrı, Baekje’yi korkunç bir duruma düşmeye zorladı.
Başkentin çöküşünden sonra Kral, Goguryeo tarafından idam edilmişti ve Baekje, hayatta kalmak
adına savaş dönemlerindeki iktidar sistemini sürdürerek, başkentini Ungjin’e (bugünkü Gongju)
taşıdı. Shilla da Goguryeo’nun hızla büyüyen gücü tarafından tehdit edilmişti.
Goguryeo’nun güney tarafındaki ilerlemesi üzerine, Baekje ve Shilla kendilerini Goguryeo’dan
korumak için bir ittifak oluşturdu. Bu bağların dostane doğasını garanti altına almak adına iki ülke
de birbirlerinin kraliyet aileleri arasında anlaşmalı bir evlilik düzenledi, böylece bölgelerini Goguryeo’nun işgallerinden koruyabildiler. Birbirleriyle müttefik olarak bu iki şehir, güçlerini başka bir
müsabakalar dizisi için ayırdılar: yarımada üzerinde, kendileri arasında bir yönetim üstünlüğü için
savaştılar.

1.600 Yıl Önceki Goguryeo İnsanı İle Tanışmak: Antik Mezarlar
Ve Duvar yazıları
Goguryeo’nun kalıntıları bize halkının yaşamlarını gösterir. Birkaç antik mezar var ve her
birinde çeşitli çizimler bulunmuş. İlk zamanlardan beri mezarlar, taş blokların yığılmasıyla inşa
edildi. Antik Cheonchuchong mezarı merdiven gibi yığılmış kare şekilli ( her bir kenarı 85m
olarak) yapılmıştı.
4.yüzyılın ortasında, başka bir mezar türü inşa edilmişti. Toprakla bezeli, dışarıya bir çıkışı olan,
taş mezarlarla inşa edilmiş bir yuva tarzı oda mezarlar ortaya çıkmıştı. Goguryeo’nun yok oluşuna
kadar yapımlarına devam edilmişti. Mezarların duvarları üzerindeki antik çizimler, Goguryeo insanının yaşamını ve bakış açısını gösterir.
En başında çizimlerini alçı taşlar üzerinde yaptılar ama daha sonra, düz bir yüzey üzerinde
çizim yapabilmeleri için taşların yüzeylerini cilaladılar. Ayrıca, ilk zamanlarda genellikle Goguryeo
halkının yaşamlarını ve geleneklerini resmettiler ama Taocu keşişleri ve Budizm’i tasvir eden resimler de kondu. 6.yüzyılın ortalarından beri, keşişlerin duvar çizimleri, tüm duvarları doldurdu.
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Shilla’nın büyümesi ve Goguryeo’nun Sui ve Tang ila Savaşı
Shilla’nın büyümesi ve Sui(581-618)’nin Çin birleştirmesi
En başta, Shilla’nın üç krallığın arasındaki yeri, daha çevreseldi. Shilla üç krallıktan en geç
gelişmeya başladı ve ‘Jinhan ‘ bölgesini elde ederek antik krallık olarak büyüdü. Fakat 4. ve
5.yüzyılda güç topladıktan sonra, kralın merkezi otoritesini sağlayarak ve Goguryeo’nun fuzuli
işgallerinden kaçınarak Shilla, mühim bir şekilde sesini duyurmaya başladı. 6.yüzyılda Shilla, katı
bir kraliyet egemenliği kurdu, kendi bürokratik örgütlerini yeniden yapılandırdı ve Hwarang olarak
adlandırılan, Ulus Gençlik Örgütü’nü bir sisteme göre düzenledi. Bu, daha ilerdeki gelişmelerin
hazırlıklarını başarılı bir biçimde sağladı.
6.yüzyılın başlarından Shilla, Nakdonggang(nehir) yöresinin bütün kesimlerini bileştirdi ve ayrıca Doğu Denizi’nde ki Ullreungdo’yu kendi topraklarıyla özleştirdi.
Shilla’nın dikkat çekici gelişimi, Kral Jinheungwang zamanında (540-576 arasında saltanat sürdü) tamamlanmıştı. Shilla, güneyde Gaya’yı topraklarına kattı ve kuzeydeki topraklarını
genişletmek için Goguryeo’ya saldırdı. Shilla, batıda da Baekje ile savaştı ve Kore yarımadasının
atasında bulunan geniş ovaları işgal etti.
Gelişen ekonomisi, genişlemiş toprakları ve artan nüfusu ile Shilla hızlı bir şekilde üç krallığın
en güçlüsü haline geldi. Ayrıca Shilla, Çin ile bağımsız olarak diplomatik ilişki geliştirdi ve yine
de gelecek zaferleri için diğer bir başlama noktasını güvence altına aldı. Shilla, zaferin ve savaş
ganimetlerinin zevkini çıkarırken, Baekje de Goguryeo da Shilla’dan intikam anı kolluyordu.
Üç Krallığı da birleştirme mücadelesi, dış değişkenler tarafından da etkilenmişti. Sui Hanedanı,
Çin’i birleştirdi ve Japonya da, güçlü merkezi otoritesi olan bir devlet oluşturuyordu. Kore yarımadasının içinde süren çatışmalarda, birbirine karışmış kendi planları vardı. Birleşmiş Çin, topraklarını genişletmek istedi, göçebeler Çin müdahalesinin daha da ilerlemesini önleme girişiminde
bulundu ve Japonya da kendi yararı için bu kıtayla direk olarak ticarette ve müzakerede bulunmak
istiyordu.
En önemli etken, Birleşik Sui idi. Sui, sınırlarını Asya kıtasının kuzeydoğusuna kadar uzatmak
istediği için, hırsları Çin’in birleşmesiyle son bulmadı. Bu gibi uluslararası durumlar, aksi halde
güçlü Goguryeo’nun saldırılarından mağdur olabilecek Shilla’ya gelişmesi için değerli bir şans verdi.
Shilla, Sui’den yardım talep ettiğinde, Shilla, Goguryeo’ya bir askeri baskıda bulundu. Savaşın nihai
genişleme hazırlığında Shilla, Sui ile yakın bağlar kurdu. Goguryeo da, Japonya’yla müttefik olarak
Baekje’nin katılması için Dolgweol’la ittifak kuran Sui’nin işgaliyle karşı karşıya geldi. 7.yüzyılın ilk
yarısında Shilla’nın doğu-batı müttefik güçleri, Sui ile Goguryeo ve Baekje’nin kuzey-güney ittifakı
arasından uluslararası bir savaş yükseliyordu.
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Goguryeo ve Birleşik Çin ile olan savaşta başarı

Çin kıtasının birleşmesini tamamlayan Sui, yüce gücünü ilan ederek çevresindeki tüm siyasi
erklerden ona teslim olmalarını istedi. Fakat, 600 yıl ayakta kalan ve Kuzeydoğu Asya’da bağımsızlığını sürdüren Goguryeo, Sui’nin emrini kesin olarak reddetti. Talepkar Sui ve inatçı Goguryeo
arasında bir savaş olması kaçınılmaz hale gelmişti. Güneydoğu Asya’daki güçlü ülke Goguryeo ve
yeni birleşmiş olan Sui arasında 16 yıl boyunca 4 sefer şiddetli savaş vardı.
350 yıldan fazla ayrılmış olduğu Çin’i birleştiren Sui, Goguryeo’yu tehdit ederek teslim olmasını istedi. Ama Goguryeo, Sui’nin kuzeybatıda olan ‘Dolgweol’ ila beraber ona karşı karşıya
geldi. Ayrıca Sui’nin saldıracağını çoktan bilgi alıp Sui’nin asker merkezi olabilir ‘Yoseo’ bölgesini
önceden saldırdı.
Goguryeo’ya ilk Çin saldırısı 598’de Sui’nin ilk imparatoru Munje (saltanat yılları 581-604) iktidardayken gerçekleşti. 300.000 askeri birlik Liao’yu geçerken ve karadan Goguryeo’nun civarındaki topraklara saldırırken, Sui’nin deniz kuvvetleri Goguryeo’nun deniz savunmalarına nüfuz ederek
Goguryeo’nun başkentini fethetmeyi denedi. Fakat Goguryeo, Sui askerlerini yenmeyi ve onları
sınır dışı etmeyi başardı.
Sui’nin ikinci imparatoru Yangje (saltanat yılları 604-618), kitlece seferber olan askerleriyle
Goguryeo’ya tekrar saldırdı. 612’de Yangje önderliğinde 1.300.000 askeri birlik, Goguryeo’yu istila
etti. Şaşırtıcı bir şekilde Goguryeo, toplamda 3.5 milyon civarındaki nüfusuyla teslim olmayı reddetti. İşgalcileri yok edene ve bir kez daha onları sınır dışı edene dek cesurca direndi. 614’de Sui’den
gelen diğer bir misilleme saldırısı da başarız oldu.
Çin kıtası, Sui’nin dağılışının ardındaki kaosu kontrol altına almayı başaran Tang Krallığı
(saltanat yılları 618-900) tarafından tekrar birleştirilmişti. Tang, ataları gibi Goguryeo’nun onun
otoritesine teslim olmasını emretti ve askeri güçleriyle sürekli tehditte bulundu. 645’de Goguryeo,
Taizong liderliğinde ki Tang birlikleri tarafından saldırıya uğradı. Savaşın başında Goguryeo
birkaç kalesini kaybetti ama daha sonra Anshiseong kale savaşında Goguryeo, Tang gruplarını geri
çekilmeye zorlayan öfkeli bir dayanma gösterdi.
2 yıl sonra 647 yılında ise de ‘Lee Se jeok’ liderliğinde tekrar Goguryeo’yu saldırdı, fakat yenemedi. Tang Taizong bu yenilgiden sonra 649 yılında ölürken Goguryeo’yu bir daha saldırmayacaklarını ilan etti.
Ondan sonra Tang Gozong bile 660 ve 662 yılında iki seferde 1,000,000 askerleri saldırmaya
gönderdi fakat ‘Yeongesomun’ liderliğinde olan Goguryeo ‘yu yenemediler. ‘Yeongesomun’ ömrü
boyunca olduğu Tang ile savaşta bir sefer bile yenilmedi.
Sui ve Tang istilaları esasında kuzeydoğuda egemenlik güç için savaş mücadeleleriydi. Sui ve
Tang kendilerini dünyanın merkezi olarak iddia ederken, Goguryeo kendini o bölgenin en güçlüsü
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olarak tanımlıyordu. Kendi gibi Baekje ve Shilla’nın da politik ve kültürel bağımsızlıklarının devamını mümkün kıldığı için Goguryeo, Sui ve Tang’a karşı olan zaferleri için birçok övgü verilmiş
olmalı. Fakat, birbirini izleyen savaşları, Goguryeo’da onarılmaz hasarlar bıraktı ve bunun sonucu
olarak gücü, oldukça zayıfladı. Goguryeo ve Çin arasındaki çatışma, uluslararası düzeni yarıya
böldü ve çok uluslu çatışmalar için bir kapı açtı.

Üç Krallığın Çeşitli Kültürleri
Üç Krallığın inancı
Çin kayıtlarına göre, Goguryeo insanları her sonbaharda festival düzenleyerek hasatı kutlarlardı
ve dini törenler sergilemek için bir araya gelirlerdi. Ve yine Çin kayıtları der ki; ‘’Goguryeo’nun
başkentinin doğusunda devasa bir mağara vardır.’’ Tanrı’yı burada ağırlayıp, daha sonra Tanrıların
odundan heykellerini sakladıkları, başkentin doğusunda yer alan Amnokgang’da dini töreni yerini
getirirlerdi. 5.yüzyıl sırasında, Goguryeo’nun bir mezar taşında şu dizeler atfedilmiştir; ‘’Güneş’in
ve Ay’ın oğlu Su Tanrıçası Habaek’in torunu, Kral Chumo Seong-wang (Jumong) Kuzey Buyeo’nun
bir kasabasında doğdu. Cennet altındaki bütün insanlar, parlayan kutsallığı hissedebilmeliydiler.’’
Dini törenlerini nehrin üstünde ve aydınlatıcı güneşin altında uygulamalarının sebebi, Su Tanrıçasının kızı Yuhwa’nın, Cennet Tanrısı Haemosu ile tanıştığı ve Goguryeo’nun kurucusu Jumomg’u yarattığı hikayeyle bir ilişkisi olmalı.
Goguryeo’nun asil aileleri, büyük atalarına düzenlenen dini törenler için birkaç tapınak diktirdiler. Jumong’a yalnızca büyük ataları olarak değil, Güneşin ve Ayın torunu olduğu gibi, Cennet ve
Yeryüzünün de oğlu olarak taptıkları görünüyordu.
Tarım ilerledikçe, Cennet su sağladığı için, yeryüzünün ekin ve meyve verdiğine inanıldığı için
Cennete ve Yeryüzüne tapmak daha önemli bir hale geldi. Böylece, yöneticiler kendilerini, yeryüzü
annenin ve cennet babanın direk torunları olarak tanımlamayı dilediler. Shilla’nın bulunuş efsanesi
de bu tür fikirlere dayanıyordu. Shilla kurucusunun doğumu cennetten bir adam ve orada doğan
bir kız arasındaki buluşmayla başladı. Kraliyet egemenliği yaratmak için, soylu aileler mükemmel
saygınlık için bu dini törenleri Cennet ve Yeryüzü adına düzenlediler.
Kendi özgü tanrılarına tapmaya alıştıran birçok siyasi erkleri birleştirmek için kraliyet otoriteleri, daha güçlü ve destekleyecek, iyi organize edilmiş teorilerden oluşmuş ikna edici iktidar
sistemine ihtiyaç duydu.
Uzun bir geçmişle uygar bir ülke olan Çin, çeşitli yasal sistemlere sahip imparatorluğu ve iyi
düzenlenmiş iktidar yapısını kurdu. Goguryeo, Baekje ve Shilla 4.yüzyıl civarı, Çin’den daha çok
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gelişmiş yasal yönetim sistemini benimserken; Konfüçyüs yazıtları ve tarih kitaplarıyla beraber Çin
yasalarını ve kurallarını da kabul ettiler. Bu üç krallık öğrencilere, ilerici toplumsal ideolojileri ve
dünyadaki sistemleri öğretmek için eğitim sistemi kurdu.
Milletler arasındaki ticaret aktif hale geldikçe, Çin kültürü de Koreliler için daha çok bilinir
oldu. Sonuç olarak, çoğu Çin tanrısı, bu üç krallığın dini kültürlerinde ve mitlerinde göründü. Bu
dinler arasında en popüler Çin dini olan Taoizm, Kore toplumlarında yaygın hale geldi. Ve Hindistan kökenli Budizm de Goguryeo, Baekje ve Shilla’ya tanıtıldı. Goguryeo mezarlarındaki duvar
resimleri o zamanın dini aktivitelerini gösteriyor.

Budizm’in Refahı
Budizm, kraliyet otoritelerinin merkezi iktidarını desteklemek için kabul edilmişti. 4.yüzyılın
yarısında Budizm, genel nüfusa tanıtıldı. Buda’nın kutsal yeteneklerini barındırdıklarına inanılan
Çinli rahipler, hastalık için şifacı ve ulusun sıhhati için duacı olarak düşünülürlerdi. Buda, gurbetten gelen bir Tanrı olarak tanıtıldı.
Budizm, resmen kabul edildi ve kraliyet otoritelerinin desteğiyle, üç krallığa savruldu. Goguryeo,
Baekje ve Shilla’nın hepsi, geniş tapınaklar inşa etmede ve iyicil Buda’nın heykellerini oluşturmada
rekabet halindeydiler. İnsanların, kraliyet ailelerinin iyiliği için dua ettiği Budizm dini örgütleri,
büyük bir bütçeye gerek duydu. Üç krallık da, Budizm çalışmaları için yurtdışına gönderilen Budist
keşişleri destekledi.
6.yüzyılda Hangang’ın fatihi Kral Jinheungwang, kendi oğlu Jeonryun Seongwang’ı en idealist
yönetici ve gerçek dünyanın Buda’sı olarak tanımladı. Kral Jinheungwang’ın torunu Kral Jinpyeongwang da, kendini Buda’nın babası olarak (Jeongbangwang) tanıttı ve karısı da, Buda’nın annesiyle
aynı ismi, Maya’yı benimsedi. Bu kanıdan yola çıkarak, kendi ailesine mevkileri bahşetti.
Yine de, halktan insanlar arasında totemlerle beraber Cennet ve Yeryüzü tanrıları da hala yaygın
biçimde inanılıyor ve kabul ediliyordu. Budistler, Buda’nın yüce tanrı olduğunu iddia ettiği için,
kraliyet aileleri yüceliğini kutsallaştırdılar ve kendi ülkelerinin aslında Buda’nın krallığı olduğunu
iddia ederek, kendilerini kutsal Buda’nın ailesi olarak tanımladılar.

Üç Krallık Kültürünün Japonya’ya yayılması
Birbirleriyle düşmanca ilişki devam ettiren üç krallık, komşu ülkelerle diplomatik bağlarını
arttırmaya çalıştı. Baekje, Gaya ve Shilla’nın hepsi Japonya’yla müttefik ilişki kurabilmek için büyük
çaba sarf ettiler. Adanın kültürlerinden soyutlanan Japonya, özellikle onlar vasıtasıyla daha gelişmiş
kültürleri kabul etmeye ve sahiplenmeye istekliydi.
Üç krallık ve Japonya sadece sık resmi heyet değiştirmiyor, hükümet dışı ticaret faaliyeti ve
tüccarlar arası alışveriş de yapıyordu. Bazen Koreliler, büyük çaplı göçlerle Japonya’ya taşınıyor-
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lardı, bazen de Japon toplulukları, Kore yarımadasında Korelilerle çatışıyorlardı. Bu barışçıl ya da
düşmancıl olan alışverişler sayesinde, üç krallığın kültürü Japonya’ya aktarıldı.
Üçlerden en çok Baekje Japonya için kültür yayıcısı rol yaptı. Bunları Japonya 1. milli
hazine olan ahşap Maitreya heykeli ve Baekje altın/bronz Maitreya heykeli arasındaki benzerlikte
anlayabiliriz. İkiside sadece malzemeleri dışında şekil ve özellikleri aynıdır.
Japonya özellikle bilgi aktarmak ve gelişmiş kültürünün unsurlarını dağıtması için birçok bilgin,
keşiş ve teknisyen yollayan Baekje ile yakın bir ilişki geliştirdi.
6.yüzyılın bitişine doğru, Japonya’nın üç krallıkla olan kültür değişimi zirveye ulaştı. Shilla,
genişlemeye devam ettikçe, Baekje ve Goguryeo, Japonya ile arkadaşça bir ilişki kurmak istedi. Bu
sırada, Japonya’nın kraliyet aileleri başarılı bir şekilde kendi merkezi güçlerini elde ettiler ve hızlıca
kıtanın gelişmiş kültürünü kucakladılar. Baekje sayesinde Japonya’ya tanıtılan Budizm’den sonra, üç
krallığın heykelcilik, yapı ve resim gibi Budist sanatları da Japonya’ya götürüldü.
Japonya’da ‘dorein’(yurt dışından gelen) denilen göçmenler çoğu Baekjeliydi. Bireysel ve
resmi olarak çok kişiler Baekje’den Japonya’ya gittiler. Japonya’da kendi merkezi güçlerini elde
ettirmesinde önemli olan Budizm’i ilk tanıttığı Baekje kralı ‘Seogwang’den gönderildiği ‘Norisaçige’ydi. O Budizm heykeli ve yazısı ila Japonya’ya gidip Budizm’i yaymaya başladı. Ondan sonra
577 yılında Baekje Japonya’ya Budizm heykeli yapan teknisyen ve tapınak mimarıyı gönderdi,
maden teknikçi ve çini yapan teknisyen bile gönderdi. Bundan daha çok önce 284 yılında Baekje
‘Ajikgi’ ve ‘Wang-in’ tarafından ‘Konfüçyüş’ten Seçmeler’ ve ‘Çeonjamun’ iletildi. Böylece bilimsel aktarma dışında tıp, astronomy, coğrafyayı iletti. Baekje’nin kültür aktarması Japonya’nın eski
çağlarda hükümet oluşumunda önemli rol yaptı.
Üç krallığın kültürü 7.yüzyılın sonlarında Japonya boyunca yayıldı. Fakat Japonya, temsilcilerini doğrudan Tang’a gönderdiği zaman, Shilla ve Japonya arasındaki ilişki kötüleşti ve böylece,
kültür alışverişi niteliği farklı bir tarafa doğru yönünü değiştirmeye başladı.
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660 Shilla ve Tang’ın müttefik kuvvetleri, 660’da Baekje’yi fethetti ve 668’de Goguryeo’yu yendi.
661 Emeviler hükümet kurdu.
676 Shilla, Goguryeo ve Baekje’nin düşüşünden sonra kendisine saldıran Tang güçlerini yendi.
Shilla, Baekje’nin bütün alanlarını ve Goguryeo’nun bir kısmını kontrolüne aldı. Shilla kraliyet ailesi, üç krallığı sonunda bir araya getirdikleri için gururluydu.
698 Goguryeo’nun eski bölgesinde, Goguryeo’nun bir zamanlar generali olan Do Jo-yeong liderliğinde Balhae krallığı kuruldu. Kendini Goguryeo’nun varisi olarak iddia ediyordu. Shilla ve Balhae
beraber ‘Güney ve Kuzey Krallıkları’ devrini açtılar.
751 Shilla kraliyet ailesi ve Budist topluluğu, Shilla’nın Buda’nın toprakları olduğunu kanıtlamak
için Bulguksa ‘nın(tapınak) mükemmel yenilemesine başladı.
771 Carolos- Frank krallıklarını birleştire büyük imparator.
828 Kore yarımadasında Sarı Deniz’deki Doğu Asya ticaretine hükmeden Jang Bo-go, Cheonghaejin’de ticaret üssü kurdu.
900 Gyeonhwan, Kore yarımadasının güneybatısında yeni Baekje’yi kurdu ve sonraki yıl, Gunye,
kuzeyde ve ortada yeni Goguryeo’yu kurdu. Shilla bir kez daha üç krallığa ayrıldı.
907 Tang yıkıldı.
926 9.yüzyılın sonlarından itibaren güce biten Balhae, Georan’ın saldırılarından sonra yıkıldı.
936 Goryeo, yeni üç krallığı birleştirdi.
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03
BİRLEŞİK SHILLA VE BALHAE

Shilla’nın Han-Gang bölgesine saldırısıyla üç krallık arasında çatışması alevlenmeye başladı.
Çatıştıkdan sonra Birleşik Shilla oluştu ve Balhae kuruldu. Uzun zaman süren savaş bitti ve barış
zamanı başladı. Shilla, Baekje ve Goguryeo’yu kendi içinde birleştirdiği ve Balhae, eski Goguryeo’da
ortaya çıktığı için, Güney ve Kuzey Krallıkların dönemi başladı. Üç ülke arasındaki rekabet sonunda bittiği zaman, toplum dengelendi, ekonomi genişledi ve dışarıyla olan aktif kültür alışverişi devam etti. Shilla, Budist topraklarında olmaktan gurur duyarken, Goguryeo’nun varisi olan Balhae,
Goguryeo ve Tang geleneklerine dayalı eşsiz bir kültür oluşturdu. Birçok tüccar, bilgin ve keşiş aktif
olarak komşu ülkeleri ziyaret etti.

Dünya'ya bir yolculuğa çıkan insanlar ve Seokguram
1908'de Dunhuang, Çin'deki Mogao taş mağarasında el yazısı bir parşömen bulundu. Ön ve arka
kapak sayfalarının yok olması sebebiyle yazar ve başlığı bilinmemesine rağmen, yaklaşık olarak
6.400 Çince harf bulunduran ana içeriklerin çoğuna el sürülmemişti. El yazısının Hyecho adında
Shilla'lı bir keşiş tarafından yazılan Wangoh Cheonchuk Gukjeon(Hindistan'ın Beş Bölgesi'ne Bir
Yolculuk) olduğu ortaya çıktı.
Hyecho 16 yaşındayken Tang Hanedanlığı üzerinde çapraz geçiş yaptı ve orada kendini Budizm
çalışmalarına adadı. Ve sonra, 19 yaşına geldiğinde, Budizm'in doğduğu(723) Hindistan'a yola
koyuldu. Hindistan'a vardıktan sonra, kutsal yolculuklar ve diğer keşişlerle müzakereler üzerinden hararetle Budizm'i araştırmaya başladı. Hindistan ve Çin arasındaki çöl yolundan Tang'a geri
döndü ve Budizm'de pratik yapmaya devam etti.
O, gerçek bir dünya vatandaşı olarak kabul edilse de döneminde bu konuda tek değildi. Ondan
önce birçok keşiş Hindistan'ı ziyaret etmişti ve Shilla halkının yaşam izleri Çin ve Japonya'daki
birçok bölgede bulunabilir. Ayrıca, Shilla halkının yaşamında ve kültüründe, diğer toplumların
izlerine rastlamak da oldukça mümkün. İlk olarak Hindistan'ın kuzeybatısında tespit edilen
Budizm ve Gandharan bölgesindeki Seokguram'ı (mağara) etkileyen Buda heykelleri iyi birer
örnektir.
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Üç krallıktan Güney Kuzey krallığa dönür
Shilla'nın Tang ile askeri ittifak anlaşması
Tang , Çin’i aldıktan sonra etrafındaki ülkeler üzerinde hükümetini güçlendirmek istedi. Shilla
bu gibi uluslararası politikasından iyice yararlandı. Politik dengelilik üzerinde Tang’ın gücünü kulanması, Shilla’ya göre kendisi için en uygun siyasal seçim idi.
648 yılında Shilla Tang'a temsilcilerini gönderdi. Shilla, Baekje ve Goguryeo'nun sürekli
saldırılarıyla mücadele ederken, savaşın gelgitlerini ters yüz etmek için Tang ile bir dostluk ilişkisi
kurmaya çalıştı. Baş delege, daha sonra Kral Taejong Muyeorwang(654-661) olarak tahta çıkan Kim
Chun-chu idi.
Shilla ile Tang arasındaki siyasi müzakereler günlerce sürdü ve en sonunda Baekje ve Goguryeo'yu yenmek için bir müttefik gücü oluşturmada anlaştılar. Zafer kazanıldığı takdirde; Shilla,
Baekje'yi işgal altına almayı kabul etti ve Tang da mükafat olarak Goguryeo'ya hakim olacaktı. Shilla, Çin geleneklerini ve kültürünü kabul etme ve sahiplenme sözü de verdi.
Kuzeydoğu Asya, bu yeni düzülmüş askeri ittifak ile ani değişikliklere karıştı. Baekje ve Goguryeo, bu yeni değişikliklerle etkili bir şekilde baş edemedi ve beklendiği gibi, iç yönetim sistemini
yenileyemedi. Sonuç olarak ikisi de Shilla ve Tang'ın müttefik güçlerine karşı yalnız kaldı.

Baekje ile Goguryeo'nun çöküşü
7. yüzyılı başında Baekje ve Goguryeo soylularının isyanı ve siyasal karışıklık üzünden zayıflanmaya başladı. Baekje’nin Shilla'yla savaşından dolayı iki ülke arasında ilişkisi kötüleşti.
Goguryeo’nun Sui ve Tang’la savaşından milli gücü zayıflandı. Bunun üzerinde Shilla Kim
Çunçu ve Kim Yusin liderliğınde Tang birliğini kulanırken Baekje ve Goguryeo’yu sırayla fethetti.
660'ta, Shilla'dan 50.000, Tang'dan 130.000 asker, Baekje topraklarını istila etti. Baekje, daha
önce hiç böyle devasa sayıda askeri birlikle karşı karşıya gelmemişti ve yenilgi kaçınılmazdı. Baekje,
son demlere kadar cesurca savaşmasına rağmen, başkentine el konuldu ve Baekje kralı pes etti.
Baekje'nin teslimiyetinden sonra Shilla'yı yıkan, ayriyeten Tang'ın hedefleriydi. Ama planları,
Shilla askeri direnişinde etkileyici bir azim sergileyince engellendi. Tang ilerleyişini isteksizce beklemeye aldı ve öncelikli hedefi olan Goguryeo üzerine yoğunlaştı. Sonraki yıl, Shilla ve Tang'ın müttefik birlikleri Goguryeo'ya saldırdı. Tang'ın birlikleri, Goguryeo'nun kuzeybatı sınırından ilerledi ve
Shilla da güneyden saldırdı. Goguryeo, birçok saldırıyı savurmayı başardığı halde, müttefik güçler
saldırılarına devam ettikçe durum, kaçınılmaz bir şekilde daha kötüye gitti.
Tüm savaşlara öncülük eden güçlü lider Yeon Gaesomun, 666 yılında öldü. Goguryeo, bir lideri
olmayınca savaşmaya devam etmek ya da etmemek konusunda büyüyen iç çatışmalara saplandı.
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Buna ek olarak, taht için güç mücadelesi şiddetlendi. Böylesi bir kaosun ortasında olmasına rağmen
Shilla ve Tang'ın müttefik ordusu, en sonunda Goguryeo'yu yok etmeyi başardı(668).
Başkent ele geçirildikten ve kral teslim olduktan sonra, birçok Baekje insanı esir alındı ve zorla
Tang'e yerleştirildi. Tang evine döndüğünde ise savaş, sonunda bitmiş gibi görünüyordu.
Baekje kralı Tang'a götürüldükten sonra bile Baekje halkı savaşmaya devam etti. Yeni bir kral
atadılar ve işgalcilerle savaştılar. Tang, karşılık olarak Baekje'ye takviyelerini; Shilla da birliklerini
gönderdi. Baekje, askeri direniş konusunda alt kademede olmasına rağmen, bölgesi boyunca bulunan 200 kalenin kontrolünü elinde tutabildi.
Wae(Japonya), Baekje'nin isteği üzerine, bolca yardım birlikleri gönderdi. 663'te, Baekje-Wae
müttefik güçlerinin 30.000 askeri birliği, Shilla ve Tang ordularıyla karşı karşıya geldi ama yine de
kaybettiler. Baekje'nin kendi dirilişi için de en ufak bir şansı kalmamıştı.
O sıralarda, Goguryeo halkının direnişi öyle şiddetliydi ki, Tang birlikleri çok sayıda savaştan
önemli ölçüde zarar gördü. Tang ise karşılık olarak esir alınmış Goguryeo kralını göreve koydu ama
yine de Goguryeo halkının direnişini bastırmada başarılı olamadı. Daha sonraki çatışmalar, Goguryeo'nun eski alanında yeni bir Kore Hanlığı oluşmasına yol açtı. En sonunda Tang'ın gücünü def
eden, Balhae idi.

Shilla, Tang'ı yener
Baekje ve Goguryeo'nun çöküşünden sonra Tang bütün topraklarını ele geçirmek istedi. Ama
Shilla ittifak anlaşmasına göre Tang’ın Baekje bölsesinden çıkmasını iddia etti. Tang’ın açgözlülüğünden Tang ve Shilla arasında ittifak ilişkisi karşıtlık haline döndü. Shilla Baekje ve Goguryeo halklarını toplayıp Tang ila savaştı ve yendikten sonra üç krallığı birleşti.
Goguryeo'nun çöküşünden sonra Tang, Shilla ile ittifaklarının başında anlaştıkları gibi, Goguryeo'nun yönetimini ele geçirdi. Fakat Tang, bu anlaşmayla tatmin olmadı. Gücünü Baekje'ye kadar
genişletmek istedi ve hatta buna ek olarak, Shilla'yı da yönetme planları kurdu.Shilla, asıl anlaşmanın küstahça çiğnenmesi durumuna protesto etti ve sert bir şekilde anlaşmayla yetinmelerini,
ondan onur duymalarını talep etti. Buna rağmen Tang, gücünü Baekje ve Goguryeo çevresindeki
bölgelerde genişletmeye devam etti ve Baekje'yi fethetmek adına yapılan böylesi çabaların ortasında
Shilla, Tang'la da çatışmak durumunda kaldı.Bunun üzerine Tang, ya diplomatik görevler verecekti
ya da Shilla kuvvetleri üzerine askeri saldırılar başlatacaktı.
Shilla, Goguryeo'nun çöküşü itibariyle,toplamda 8 yıl Tang ile savaşı sürdürdü. Shilla, Maesoseong kalesinde(Gyeonggi-do şehrinde, bugünkü Yeoncheon) Tang ordusunun 200.000 askerini
mağlup etti ve aynı zamanda Shilla, Sarı Deniz'de Tang'ın idmanlı deniz kuvvetlerini de yok etti.
Uzamış bir çatışma için çok fazla olacağı öngörülen masraflarla Tang güçleri, en sonunda Shilla'dan
çekildi.
Shilla, hala Tang'ın ya da Japonya gibi diğer potansiyel düşmanların bir sonraki saldırılarıyla

31

ilgilenmesine rağmen aslında bu, Kuzeydoğu Asya'nın tümünü içeren bir savaşın son galibiydi.

Birleşik Shilla ve Balhae’nin oluşumu
Shilla, birleşik krallık oluşturdu
Shilla ve Tang’ın asker ittifağı aracılığıyla sürdürülen savaştan Baekje ve Goguryeo çöküşe geldi.
Üç krallık zamanı bitti. Shilla Üç krallığın güney kısmını aldı ama Goguryeo’nun kuzey kısmını
kaybederek tam birleştirmeyi başaramadı. Ama Goguryeo’nun çöküşüden 30 yıl sonra Goguryeo’yu
izleyen Balhae kalktı.(698) Böylece Üç krallıktan Güney Kuzey krallığa değişti.
Shilla’nın niyeti başından beri, üç krallığı birleştirmek değildi. Fakat, Baekje’yi topraklarına kattıktan sonar ve Tang avanslarıyla savaşmayı sürdürdüğü için Shilla, Baekje ve Goguryeo’dan mültecileri Shilla nüfusu bölgesinde toplamaya devam etti. Shilla, eski Baekje ve Goguryeo kodamanlarına koltuk sundu ve yeni kurulmuş birleşik ordu, üç ülkedeki insanların katılımına izin verdi. Shilla,
kendi bürokratik iktidar sistemini, eski Baekje ve Goguryeo bölgelerine dek genişletti.
Kore yarımadası, sonunda iki yüzyıl boyunca sürecek barış dönemine girdi. Üç krallığın da insanları, birleşik iktidar sistemi altında yaşamaya başladılar. Yine de fethedilenlere karşı, bazı ayrımlar bulundu. Birleşik Shilla’da, Gyeongju’nun aristokratlarının özel ayrıcalıklardan faydalanabildiği,
katı bir kast sistemi vardı.
Yine de, üç krallığın insanları birlikte yaşayıp, deneyimlerini paylaşmaya devam ettikçe; birbirleri arasında tektürellik, tabirince ayrımsızlık gelişti. O bakımdan Shilla’nın, bütün üç krallığı
birleştirmesi, Kore neslinin oluşumunda önemli bir dönüm noktası oldu. Shilla kraliyet ailesinin üç
krallığı birleştirmiş oldukları tartışması, gerçekten de çok da farklı değildi.

Balhae’nin Goguryo’nun Yerine Alması
Balhae’nin kuruluşundan sonra ‘Manju’nun doğu tarafında başkent yapıp Goguryeo ‘nun eski
toprağını çabuk geri aldı. Kendisinin Goguryeo’ya mirası olduğunu ilan etti.
Shilla, birleşik Kore yarımadası için yeni bir yönetim sistemi geliştirirken, Goguryeo halkının
tartışmaları Mançurya’da devam ediyordu. Direniş arttıkça Tang, bölge boyunca büyük askeri
güçler kurdu ve birkaç Goguryeo insanını Tang sınır bölgelerine taşıdı. Buna rağmen, Tang’ın
Goguryeo direnişini kontrol altına alma ve onları Tang kanunları altında yönetme girişimi, sonunda başarısız oldu.
Zorla Tang’a taşınan Goguryeo halkı 696’da, Tang’ın işgali altında olan Yoseo içinde, direniş
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hareketi başlattılar. Goguryeo direniş savaşçılarının lideri Dae jo-yeong’du. Tang güçlerini yendikten sonra, eski Goguryeo bölgesinde Balhae(698-926)’yi kurdu.
Dae jo-yeong’un Balhae’yi kurması, çoktan çöken Tang yönetiminden kalanların bulunduğu,
bölgedeki son zerrelerdi. Balhae, bölge boyunca Goguryeo halkını yeniden düzenledi ve hızlıca
bağımsız krallık haline geldi.
Eski Goguryeo bölgesinde, Goguryeo torunlarının Balhae’yi bulması haritayı, kuzeydoğu bölgesi
boyunca değiştirdi. Tang, Balhae’nin kuzeyindeki Malgal kabileleriyle taraf olarak, Balhae’ye saldırı
girişiminde bulundu. Tang ile dostane bir ilişki sürdürerek Shilla da Tang’ı destekledi ve Balhae’ye
karşı düşmanca bir tutum sergiledi. Fakat asla başarılı olamadılar. 732’de, Shilla ve Tang’ın müttefik kuvvetleri, Balhae’ye ortak saldırı başlattılar. Lakin Balhae, toprağında sıkıca ayakta durdu ve
Goguryeo’nun meşru varisi olduğunu açığa vurarak, Balhae bölgelerini hızlı bir ilerleyişle, bölgelerini genişletmeye devam etti ve kuzeydeki ‘Dolgweol‘ kabileleri ve Japonya ila sıkı ilişkiler geliştirerek, diğer krizlerin de üstesinden geldi.
8.yüzyılın ortalarında Balhae, daha şimdiden dikkat çekici gelişmeler sergiliyordu. Kendi iç
yönetiminde, Tang Hanedanlığı’nın iktidar sistemini benimseyerek Balhae, istikrarlı bir hükümet
kurdu ve eski Goguryeo alanlarından bile daha geniş bir bölgenin kontrolünü aldı. Çinliler, Haedong Seongguk takma ismiyle onları çağırarak, başarılarını övdüler.
9. yüzyılında Balhae’nin egemenliği ‘Yodong’(Manju’nun güneybatı bölgesi)dan ‘Manju’nun orta
bölgesini kapsayarak kuzeydoğusunun ‘Yeoheju’ya kadar kuruldu. Tarım da çok gelişti ve aktif dış
ticaret sayesinde ekonomi de ilerledi.
Bütün bu gelişmelerle Tang ve Shilla’nın, Balhae’nin egemenliğini kabul etmekten başka seçeneği
yoktu. Balhae, diplomatik delegelerini Tang ve Shilla’ya göndermeye başladı ve Shilla da, temsilcilerini Balhae’ye gönderdi. Ayrıca, daha verimli nakliyatlara teşvik için, Balhae’nin başkentini ve
Shilla’nın sınır bölgelerini bağlayan yollar yapıldı. Fakat, ikisi de Tang’ın özel desteğini kazanmak
amacıyla birbirleriyle yarıştığı için, Balhae ve Shilla arasındaki alışveriş o kadar da aktif değildi.
Tang, böyle bir durumu kendi yararına kullanarak, iki ülke arasındaki rekabeti destekledi.

Shilla ve Balhae’nin kültürü ve toplumu
Genişleyen görüşler
Shilla, yıllarca Tang Hanedanlığı ile savaşmaya devam etmesine rağmen diğer bir yandan Shilla halkı, Çin yönetim sistemini inceledi ve benimsedi. Shilla’nın yetkilileri, merkezi güç kurmaya
niyetlendi ve Çin’in idari iktidar sistemi ile yasal kodları, Shilla’nın bürokratik yönetimi üzerinde
önemli etkilere sahipti.
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Tang ile sivil temaslar da oldukça aktifti. Çin medeniyeti, uluslararası bir kabul gördü ve Tang’ın
itibarı, bütün dünya insanlarını cezbetti. Gelişmiş Tang toplumunu incelemek için, birçok Shilla
öğrencisi oraya gitti ve sayısız tüccarlar, Tang’ı ticaret amaçlı ziyaret etti. Bunlardan bazıları, orada
daimi ikamet almayı tercih etti. Ayrıca, sadece Tang’ı ziyaret etmekle kalmayan bazı Shilla gezginleri de oldu. Yeni bir dünya arayışı içinde; Hindistan, batı ve orta Asya için ayrıldılar.
Shilla ve Tang arasında dışişlerinin gelişmesiyle diplomat, öğrenci, keşişlerden başka tüccarlar
da aktif ziyaret ettiler. Tang’dan ipek, kıyafet, kitap, kırtasiye v.s. ithal edildi , Shilla’dan ipek, saçlar,
jinseng, budizm heykeli, altın, gümüşler ihraç edildi. Onun dışında yasadışı ticaret de yapılırken
Tang’ın doğu tarafı ‘Sandong’ yarımadasında Shillalıların toplumu oluşturuldu.
Birleşik Shilla’nın son zamanında Shilla ve Tang’ın siyaseti karıştırıldığında korsanın meydana gelmesiyle köle ticareti gelişti. Ondan Jang Bo-go, ‘Sandong’ yarımadasında ‘Beopwhawon’u(tapınak) kurup Shillalıları korudu ve deniz güvenliğini sağladı. Ondan sonra 828 yılında
‘Cheonghaejin’i kurup denizcilik faaliyetlerinin temelini oluşturdu.
Balhae de kendini aktif bir şekilde yabancı ilişkilere bağladı. 8.yüzyılın yarısından itibaren
Balhae, 60’tan fazla bireysel resmi heyetini Tang’a yolladı. Tang kültürünü heyecanla kucakladılar
ve Tang’ın gelişmiş yönetim sistemi hakkında çok şey öğrendiler. Çoğu öğrenci Tang’da çalıştı ve
bunlardan bazıları, yabancılar için yapılan Çin devlet sınavını, Shilla öğrencilerinin yaptığı gibi
başarıyla geçti.
Shilla ve Balhae insanları; dünyanın çeşitli fikirlerini, tarihsel deneyimlerini ve dini felsefelerini
benimseyerek, kültürel ufuklarını genişlettiler. Çin yönetim sisteminin oluşumunu biçimlendiren
Konfüçyüs ideolojisi ve Çin yaşam tarzı ve değerlerini yansıtan Budizm, özellikle iki ülke içinde
devam eden gelişmeler ve çeşitli sosyal değişimlerde etkili olduğunu kanıtladı.

Araştırma ve felsefedeki Konfüçyüsçülük gelişimi
Shilla’da, ‘Dokseosampumgwa’ adında bir kuruluş vardı. Shilla hükümetinin, sivil memurları için
bir eğitim sistemiydi. Öğrenciler, aldıkları puanlara göre idari mevkilerin çeşitli seviyelerinde ücretli olarak çalıştırılıyorlardı. Shilla’nın ulusal üniversitesi olan Gukhak, süreci denetliyordu. Gelecekteki servislerde, krala sadakatini sunabilecek memur adaylarını da eğitmeye devam etti.
Konfüçyüs yazıtları anlayışını kazanmak, eğitimlerinde temel unsur olarak düşünüldü.
,Yazıtları, tarihi edebiyatı ve felsefenin diğer türlerini de derinden anlayan öğrenciler, çok değerli
ve saygınlardı. Balhae; Konfüçyüsçülük, tarih ve edebiyata ilişkin bilgi ve fikirleri geliştiren okullar
da kurdu. Sonuç olarak, Tang’da çalışan çoğu öğrenci, Balhae’nin akademisyenlerinin ve kültürünün
gelişimine büyük katkıda bulundu.
İnsanların, Konfüçyüsçülük ve tarih anlayışları derinleşmeye devam ettikçe, hükümetin Konfüçyüs felsefesi anlayışında yer alan önem de arttı. Konfüçyüsçülük’e dayalı Çin yönetim sistemi,
Kore’ye yaygın olarak tanıtıldı ve jeolojik konumları yeniden adlandırmada Çin karakterler ben-
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imsendi. Krala olan sadakat ve anne-babaya olan saygı gibi ahlaki mutlak değerler, toplumun genel
değerleri haline geldi.
Yine de o zamanda “Jingol(ana kemik)” adındaki Shilla’nın soylu sınıfı, sosyoekonomik ayrıcalıklara sahip olan tek sınıftı. Bu sınıfın üyeleri, hükümetteki yüksek rütbeli koltukların çoğunda
oturuyordu. Balhae de, Goguryeo insanlarının torunları olan birkaç aristokratik seçkin tarafından
çalıştırılıyordu. Merkezinde kral olan bir bürokratik iktidar sistemi, hükümet yetkililerini yeteneklerine göre ücretle çalıştırmaya devam etti.

Budizm, halkın dini haline gelir
O dönemlerde, insanların yaşamları üzerinde Konfüçyüsçülük'ten çok Budizm'in etkileri vardı.
Budizm, her sınıftan insanlar için bir dinken Konfüçyüsçülük, birkaç güçlü politikacının ilgi alanındaydı.
Budizm ilk olarak kraliyet ailesi üyelerine ve soylular sınıfına tanıtılmıştı ve 7. yüzyılda insanlar arasında, sevilen bir din haline geldi. Kraliyet ailesi, barış ve refah için dileklerini sundukları
görkemli ritüeller düzenledi. Buda'ya yüce bir tanrı gözüyle bakılıyordu ve tüm toplumsal sınıflar,
ona ibadet ediyordu. İnsanlar, bir kimsenin yalnızca "Buda'ya inanıyorum ve ona güvenece ğim."
diye yemin ederek kurtulabileceğine inanmaya başlamıştı.
Ayrıca, Budist merhamet tanrıçasının onlara, ölmeden önce iyi şans getireceğine ve bu varlığı da
ardında bırakacağına inanıyorlardı. Budizm'in büyüyen popülaritesi, Wonhyo ve Euisang gibi kendini, acılarını ve üzüntülerini paylaşarak insanlara yardım etmeye adayan bazı keşişlerin katkılarına
da bağlıydı.
Budizm, ölümü ve yaşamı felsefi bağlamda yorumlayan bir dindi. Ve her zaman, "Bir önceki
yaşamım nasıldı?", "Bir sonraki yaşamdan ne bekleyebiliriz?", "Yaşam ve ölümün sırları neler?",
"En arzu edilen yaşam nasıl olurdu?", "Bir reenkarnasyon döngüsünden geçip dururken gerçek
kavramaya nasıl ulaşılabilir?" gibi soruları oldu. Kore'ye tanıtılan birçok Budist kutsal kitabı üzerinde çalışılmıştı. Sakyamuni'nin gerçek öğretilerinin iç yüzünün ortaya çıkmasının ardından, ciddi
tartışmalar oldu.
O zamanki Budizm kralın desteği ve tavsiyesiyle ulusal din olarak gelişti. ‘Gamınsa’, ‘Bulguksa’,’Saçeonwangsa’ gibi büyük tapınaklar kuruldu. Baş keşişi ise siyaset danışmanı oldu. Budist
yazıtlarını araştıran din dalına ‘Gyujong’ denir, meditasyon tekniklerine önem veren din dalına
‘Seonjong’ denirdi.
Kraliyet ailesi ve soylular, Budizm'i topluma aktif bir şekilde absorbe ettikçe Budizm, halkın
dini haline geldi ve Budizm sanatının gelişimine ön ayak olundu. Kore'deki ünlü tapınakların çoğu,
Budizm'in kültürel hazineleriyle birlikte, bu devir süresince inşa edilmiştir.
Birleşik Shilla'nın eski başkent şehri olaN Gyeongju, Budizm'in kökenine ait kültürel hazinelerle doludur. Ayrıca, Balhae'nin başkenti Sanggyeongseong'da da, büyük taş lambalar gibi birçok
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sanatsal Budist eşyasının parçaları bulundu. Bulguksa ve Seokguram, Shilla halkının sanat ruhunu
deneyimleyebileceğimiz bir şehir olan Gyeongju'nun tarihi kalıntılarının temsilcileridirler.
Bulguksa, Shilla’nın Budizm idealini gösteren tapınak olarak bu dünya ve ahireti bir yerde anlatıyor. 1966 yılında ‘Seokgatab’ı(kule) tamir ederken dünyada ahşap ile basılan en eski kitap olan
Darani Sutra keşfedilmiştir. Seokguram , mağarayı yapıp duvar üzerine heykel yapılmış bir yerdir.
Ortasında ‘Yeoresang’ bulunmaktadır. Bu heykel hem merhametli ve güzel yüze hem de dini etkili
hünere sahip olan Budizm kültürünün temsilcisi olarak dünya kültürü mirasıdır.

Güney ve Kuzey Krallıkları Devri'nin Çöküşü
Soylular sınıfındaki güç çatışmaları şiddetlendi
Birleştirme savaşının bittiği zaman ise kralların devriydi. Ama birleştirmeyi tamamladıktan
yaklaşık 100 yıl sonra meydana gelen kralın öldürülmesiden Shilla’nın yeni devri ortaya çıktı. Artık
kralın oğlu bile kolayca kral olamazdı. kral güçü için esas çatışmalar şiddetlendi ve çatışmada kazanan kral oldu. krallar kendi kraliyet asasını korumak için, bazılar kral olmak için bağımsızca yetkisini arttırdı. Birçok kralların öldürüldüğünden bir kral sadece 6 ay boyunca krallıkta bulunmuştu.
Kral, Geumseong (Gyeonju) şehrini gözden geçirebilmek için Weolsangru(kule)’ya çıktığında
kalabalık evleri gördü ve o evlerden gelen şarkı seslerini duydu. Deneklerine ‘’bugünlerde insanların çatılarını genellikle hasır yerine kiremitlerle inşa ettiği ve sofralarını ahşap yerine kömürden
hazırladıkları doğru mu ?’’ diye sordu. Cevap olarak Mingong adındaki deneği ‘’Evet, ben de öyle
duydum, ekselansları’’ dedi.-Samguksagi
O dönemde, Shilla’da çoğu evin kiremit çatılı yapıldığını ve yemek yaparken ve ısıtırken daha
az duman çıkması için ahşap yerine kömür kullanıldığını gö rebiliriz. Ama herkes bu lükse sahip
değildi.
Sonsun’un, annesi için hazırladığı yemekleri sıklıkla çalan bir çocuğu vardı. Çocuğun terbiyesizliklerine katlanmaktan aciz olan Sonsun ve karısı, çocuğu bir çukura gömme niyetiyle yakınlardaki
bir dağa götürdüler. Çukur kazarken taştan bir çan güldüler. Çana vurduklarında, çan olağanüstü
sesler çıkartıyordu.-Samgukyusa
Bu hikayede bulunan karakterler de Geumseong’dandı.
O dönemlerde Geumseong başkent şehrinde yaşayan bir milyondan fazla insan vardı, oysa ki
ülkenin refahı sadece soyluların yaşamlarında etkili olmuştu. Katı bir hiyerarşik toplum sisteminde
sadece soylu sınıfının hükümette daha yüksek mevkilere öncülük etme şansı vardı ve o mevkilerle
soylular kendi kişisel arazilerini genişlettiler ve çok sayıda kölenin (Nobi çalışanları) hizmetlerinin
keyfini çıkardılar. Ayrıca, artan servetleriyle bol miktarda yabancı mal ve lüks eşya da satın aldılar.
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Yine de, nüfusun büyük bir çoğunluğunu kapsayanları köylülerdi. Genel üretkenlikleri hala epey
düşük olduğundan halkın sefaletten kurtulması, uzun saatler süren çalışmalarına rağmen mümkün
değildi. Shilla, vergileri daha verimli bir şekilde toplayabilmek için nüfus sayımı yaptı ve ülkenin
her yerindeki bireyler ile ev halkının sayılarını, bireysel köylülerce sahiplenilen ve karada çalışan
birimlerin büyüklerini, onların sahip olduğu çiftlik hayvanlarının sayısını ve kişisel bölgelerde
üretilen bazı özel ürünleri inceledi.
Vergi yükü çok ağırdı ve er ya da geç köylü nüfusu sefalete itilirken soylular hala halkı sömürmeye devam ediyordu. Lüks eşyalar için iç talep, karlı yabancı ticaretin giderek genişleyen rağbetine
bağlı olarak şiddetle arttıkça soylular sömürmeye devam etti ve siyasi güçlenmelerinin ardından
soylular arasındaki rekabet yoğunlaştı.
780’de Kral Hyegonwang katledildi, bundan kısa bir süre sonra uzak akrabalarından biri tahta
çıktı. Soylular arasında güç için esas çatışmalar başlamıştı. O tarihten itibaren taht kavgası 155 yıl
sürdü. Bu zaman zarfında yirmiye yakın kraliyet ailesi üyesi tahtta hak iddia etti. Soylular, diğerleriyle rekabetlerinde onlara yardımcı olabilecek kaynakları elde etmek için düzenli olarak köylüleri
sömürdüler. Hiçbir acıya daha fazla katlanamayarak halk, isyan ve direnişte bulundu. Ve bütün o
güç çatışmalarının ardından kralın otoritesi ve genel anlamda hükümeti eninde sonunda çöktü.
Seçkinler sınıfının gücü arttı. Kralın otoritesine meydan okudular ve yeni bir siyasi güç dalgası
yarattılar.

Shilla’nın çöküşü, Yeni bir başlangıç
Shilla’da 8.yüzyılında krallar arasındaki güç çatışmaları şiddetlendi ve hükümet systemi çöktü.
9.yüzyılında hükümet systeminde karışıklık olduğundan yerel hükümet(Hojok) meydana geldi.
Onlar geniş çiftlik ve özel askerlere sahipti. Her yerde köylüler arasındaki ısyan çıktı. Sonuç olarak
yeni üç krallığı oluşturdu. Böylece birleşik Shilla tekrar bölündü.
Soylular sınıfının bir üyesi olan Kim Heon-chang, 822’de Shilla’nın batı bölgesinde bir isyan
çıkardı. İsyan, tahttaki kralı öldürmek için değil tahta kendi kendine el koymak içindi. Oysa o,
düşüş yaşayan Shilla’nın yerini alması için yeni bir krallık kurulması gerektiğini ilan etti. 16 yıl sonra, Jang Bo-go adında, Kore yarımadasında bir kez oluşturulan en önemli deniz kuvvetlerinin lideri
olan bir general, kralın ordusunu mağlup etti ve saltanat için yeni bir kral tayin etti.
Yine de ne Kim ne de Jang yeni bir krallık kurmada başarılı olabildi. 9.yüzyılın ortalarının
hemen sonrasında hükümet, yerel taşralar üzerindeki kontrolünü kaybetti. Başkentten uzak, eski
bölgelerde ‘’Hojok’’ adında seçkinlerden birkaç şahıs kendi köylüsüne bağımsızca hükmediyordu
ve kraldan bağımsız kendi krallıklarını kurmak için fırsat yaratmayı denediler. Aynı zamanda deniz
ticareti faaliyetlerinden kazanç sağlayan zengin bireyler ve yerel taşralardaki askeri memurlar da
benzer açgözlülüğü sergiledi.
Merkezi hükümet belli sorunları düzeltmek için çabaladı ve toplumu yeniden düzenlemeye
çalıştı, böylesi bir toplumsal sorunu kontrol edebilmesinin yanı sıra en sonunda çabaları başarısız
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oldu. Yenilikçiler, hak ve ayrıcalıklarını korumak isteyen daha tutucu soylular tarafından hükümeti
terk etmeye zorlanmıştı.
O sıralarda Budist inançları, herkesin bir aydınlanma yaşayarak Buda olabileceğini iddia ederek,
soyluların otoritesine meydan okumaya devam etti. Ayrıca, yayılan rivayetler Shilla’nın şansının en
sonunda bittiğini ve nihayetinde kısa süre içinde Shilla’nın yerini alabilecek yeni bir krallığın belireceği yönündeydi. Yeni bir düzen çoktan ufukta görünmüştü

Balhae’nin Çöküşü
Balhae’nin Goguryeo’ya mirası olarak ve en sonunda ‘Manju’yu hükümeden ülkeydi. Aynı
zamanda ‘manju’nun baş kahramanı olarak ‘Tang’a karşı çıktığı güçlü bir hükümetti. ‘Sindangseo’(Tang’nın tarih kitabı)da ‘Balhae’ hakkında “Büyük toprağı işletti ve kuzeydoğudaki uluslar ondan korkardılar.”diye yazılmıştır. Georan Balhae’yi yıkdıktan sonra ‘Sanggyeongseong’u(Balhae’nin son başkenti) tamamen mahvetmesinden de anlayabiliriz.
926’da, Kuzeydeki büyük ulus Balhae, Moğol platolarında yaşayan Georan kabilelerinin göçebelerinin işgaliyle çöküşe geçti. İşgal, Aralık 925’te başladı ve bir sonraki yıl, Ocak’ta Balhae ile Georan arasındaki savaş çoktan bitmişti. Balhae, 230 yıllık tarihini sonlandırarak bir ay içinde yıkıldı.
Georan tarihçileri Balhae’nin çöküşünü bir cümlede tanımadı: ‘’Atalarımız bir savaş bile yapmadan
kazandı.’’
Bununla birlikte, bugün hiçbir güvenilir kayıt kalıntısı olmadığı için bu açıklamanın geçerliliğini doğrulamak mümkün değil. Volkanik patlamalar gibi Georan’ın zaferiyle sonuçlanmış olan bir
doğal afet olmuş olabileceği yönünde de başka bir yorum var. Bunun yanı sıra başka bir Georan
kaydı da ‘’Onlar (işgalci Georan güçleri), Balhae halkı arasındaki bölünmelerden ve anlaşmazlıklardan avantaj sağladı.’’diye belirtiyor. Sıradan köylülerin başını çektiği, yaşamların boyut ve savurganlık açısından Sanggyeongseong başkentindeki yaşamdan oldukça farklı olduğu değişkenini de
göz önünde bulundurabiliriz. Böylesi bir iç kutuplaşmayla, yükselişte olan yeni muazzam bir güçle
yüzleşmek, devenin sırtını kıracak ölümcül bir darbe olabilirdi.
Balhae’nin yıkılmasından sonra çoğu mülteci güneye göç etti ve bu göçmenler aracılığıyla Balhae
tarihi ve kültürü Kore tarihi ile birleşmiş oldu. Buna rağmen zorla başka bölgelere geçirilen Balhae
halkı ve Balhae’nin eski arazisinde cezalı olarak tutulan diğer çoğunluk, zaman geçtikçe güney tarihinden daha da uzaklaştı.
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918 Gaeseong yakınındaki bölgesel gücün bir lideri olan Wang Geon Goryeo krallığını kurdu ve
kendini Goguryeo’nun halefi ilan etti.
935 Shilla’nın çöküşü
936 Goryeo, Shilla ve yeni Baekje’yi birleştirince bölünme dönemi nihayet sona erdi.Goryeo Balhae mültecilerini kabul etti ve topraklarını kuzeye doğru genişletti.
958 Goryeo Çin’in sivil sınav sistemini uyguladı ve birinin sadece soyla gelen mirasını değil kişisel
yeteneklerini de dikkate alma dönemi başladı
960 ‘Sung’un kalkışı
962 Büyük Otto Kutsal Roma İmparatorluğu’nun imparatoru olarak taç giydi.
992 Günümüzdeki devlet üniversitelerin muadili olan Gukjagam kuruldu. Burada Konfüçyüs
yazıtlarının yanı sıra edebiyat, teknoloji ve yabancı diller de öğretiliyordu.
993 Georan bu yılın başlarında üç kez Goryeo’ya saldırdı ama Goryeo onları mağlup etti.
1037 Selçuklu devleti kuruldu.
1086 "Budist öğretilerinin büyük koleksiyonun" ilk baskısı, bir araya getirilmiş ve sınıflandırılmış
çok çeşitli Budizm yazıtları ve bunlar üzerine çalışmalar ile birlikte yayımlandı. Tahta baskı kalıbıyla basıldılar.
1127 Jin Çin’i işgal etti ve Kuzey Song yıkıldı.
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04
GORYEO

Goryeo’nun kurulması ve sonraki üç krallığın birleşmesi hanedana ait yeni bir yönetim sisteminin, yeni bir politik otoritenin ve daha özgür bir toplumun oluşturulması süreciydi. Goryeo,
memurları sınav yoluyla seçen sivil sınav sistemine geçti ve aynı zamanda eğitim sistemini de
geliştirdi. Goryeo çinin han soyu ve civardaki kuzeyli kabileler arasındaki çatışma halini de göz
önünde bulundurarak mevcut diplomasiyi uyguladı. Goryeo halkı aynı zamanda yeni düşünceleri
kabul etmek ve ticari malları aktif etkileşimler ve ekonomik takaslar yoluyla ithal etmek için de
gayret gösterdi. Goryeo’yu ziyaret eden Arap tüccarları sayesinde dünya Corea ismiyle Goryeo’yu
tanımaya başladı.

Byeokrannaru Limanı ve Goryeo’nun başkenti Gaegyeong
Goryeo hanedanlığı döneminde söylenen şarkıları içeren bir kitapta ilginç bir hikaye yer alıyor.
Kore’yi sıklıkla ziyaret eden ve Yeseonggang limanında demirleyen yabancı bir tüccar varmış. Bir
gün bir kadınla tanışmış. Adam kadını bırakıp Goryeo’yu terk edememiş. Bu yüzden kadının kocasına gidip kazananın tüccarın tüm parasını ve tabii ki kadını alacağı bir bahis tutuşmayı önermiş.
Tüccar iddiayı kazanmış ve adamı karısının ardından hüzünlü bir şarkı söylerken bırakarak kadınla
birlikte ayrılmış.
Goryeo hanedanlığının merkezi ve imparatorun ikamet ettiği Gaegyeong ,imparatorluğun
başkenti olarak kabul ediliyordu. Yarım milyondan fazla nüfusu olan şehir, iyi tasarlanmıştı. Soylu
kesimin zenginleri bu bölgeyi ülkenin en işlek ticaret merkezi haline getirmişti.
Gaegyeong’un girişinde yer alan Byeokrannaru limanı ülkedeki en gelişmiş uluslararası liman-
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lardan biri olmuştu. Çin’i ziyaret edecek olan birçok Goryeolu yolculuklarına buradan başlıyordu.
Birçok yabancı tüccar Goryeo’ya bu limandan giriş yapıyordu. Gaegyeong’a giden yolun üzerindeki
sokakların her köşesinde dükkanlar vardı ve bir çok yabancı da orada yaşıyordu.

Goryeo yeni üç krallığı birleştiriyor
Yeni üç krallık dönemi
Shilla’nın hükümeti dağıldı ve bütün yerde kralın hükümetine karşı yeni yetkiler çıkınca Shilla
zayıflamaya başladı. Özellikle 8.yüzyılın ikinci yarısından beri soylular arasında kral olmak için
çatışmalar yaşandı. Köylülerde isyan çıktı ve ‘Hojok’ un kalkışından toplum karışık hale düştü.
Shilla’nın ‘Hojok’u güçlendikçe ve merkezi yönetimden bağımsız olmaya başladıkça, Şilla’nın
temel yapısı dağılmaya devam etti. Halkın üst tabakasının çoğu seçilmiş birkaç nüfuzlunun liderliğinde birleşti. Bu politik güçlerden Gyeonhwan (867-935) ve Gungye (?-918) güçlendi ve yeni bir
devlet kurdu.
Gyeonhwan ve Gungye , Shilla’nın eski Baekje ve Goguryeo’nun insanlarına adil davranmadığını
ve merkezi hükümet görevlilerinin birleşmeden beri bütün halkı sömürdüğünü iddia ettiler. Bu
nedenle Baekje ve Goguryeo’nun yeniden yapılanmasını istediler. Uluslarını Yeni Baekje (hu-baekje) ve Yeni Goguryeo (hu-goguryeo) olarak adlandırdılar ve destekçilerine yerel bölgelerde uygulanan ayrımcılığın ortadan kaldırılacağı sözünü verdiler. Özellikle kendisinin Maitreya Buda olduğunu iddia eden Gungye çok popüler oldu ve ıstırap çeken insanlara yeni bir dünya kuracağına
dair söz verdi. Ama sonraları Goryeo hükümdarlığının kurucusu olan Wang Geon ,(918-1392) onu
sürdü. Wang Geon kendini ve Goryeo hükümdarlığını Goguryeo’nun halefi olarak ilan etti ve vergi
sistemini iyileştireceğine söz verdi. Ülkesini ve halkını artık bir arada tutamayan birleşmiş Shilla üç
krallık devrinin başlamasına ve sürmesine seyirci kalmak zorunda kaldı.
Shilla zayıflamış ve gücünü koruyamazken Gyeonhwan liderliğindeki Yeni Baekje ve Wang
Geon liderliğindeki Goryeo giderek büyüyor ve etkisini arttırıyordu. Dolayısıyla orduların sıklıkla
çarpışması kaçınılmazdı.
Kore yarımadasını kendi yönetimi altında birleştirme amacıyla birbirleriyle hiddetli bir şekilde savaştılar. Gyeonhwon birden fazla kez Daedonggang’a doğru ilerleyerek Goguryeo’nun bütün
bölgelerini yeniden ele geçireceğine yemin etti. Wang Geon da zaman zaman destekçilerine Kore
yarımadasını yönetecek olan birleşmiş krallığın kralı olacağını vaat etti.
Bütün rakiplerini birleştirme tutkusu Baekje, Goguryeo ve Shilla’nın mantalitesinden çok
farklıydı. Çünkü onların hiçbiri, diğerlerini boyunduruğu altına alınacak ve birleştirilecek bir uyruk
olarak görecek kadar hırslı değildi. Shilla’nın Baekje ve Goguryeo’yu birleştirmesinden beri 200 yıl
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olmuştu ve insanlar birleşmiş bir yönetimin altında birleşmiş bir ülkedeki yaşama ve en önemlisi
birleşmiş insanların kültürüne alışmıştı.
Goryeo bütün bir birleşmeyi sağlama amacıyla kuzeydeki Baelhe’yi bile kendine katmayı bir
sonraki hedefi olarak görüyordu. Baelhe’yi düşmanları olarak gören Shilla’nın aksine Goryeo onları
Goguryeo’nun diğer bir halefi ve soydaş bir ülke olarak görüyordu. Balhae yıkıldıktan sonra Goryeo
mültecileri ülkesine kabul etti ve Goguryeo’nun topraklarını yeniden ele geçirme amacıyla Balhae’yi yıkan Gorean’ın karşısına çıktı.

Goryeo’nun üç krallığı birleştirmesi
Üç yeni krallığın karışıklığını düzelterek birleşik hükümeti kuran Wang Geon’idi. Wang Geon
ilkönce Gungye’nin altındaydı ama Hojok’un gücüyle mevcut olan gelenek ve kültür üzerinde 918
yılında Goryeo’yu kurdu.
Yeni Baekje ve Goryeo arasındaki yeniden birleştirme mücadeleleri çok uzun sürmedi. Gyeonhwon’un en büyük oğlu babasına ihanet ederek tahtı ele geçirdi ve Yeni Baekje’yi iç çatışmaya
sürükledi. Gyeonhwon hayatını kurtarmak için kaçarak Goryeo’ya gitti ve Wang Geon’dan yardım
istedi. Çok geçmeden Wang Geon Yeni Baekje’yi fethetti ve bunu yaparken düzeltilemeyecek bir
hasar bıraktı.
Goryeo’nun zaferi Wang Geon’nun yıllar süren ülkeyi birleştirme çabalarının bir sonucuydu.
Belki de böyle olması kaderde vardı. Gyeonhwon ve Gungye güçlü bir monarşiyi savundular. Öte
yandan Wang Geon üst tabakadan insanlara iyi davrandı ve böylece onların desteğini kazandı. Ayrıca gereksiz sürtüşmelerden sadece üst tabakanın ayrıcalıklarını kabul ederek değil onlara merkezi
yönetimde resmi görevler de vererek kaçındı. Ama aynı zamanda Wang Geon ,Wang soyadını üst
tabakadan ailelere bahşederek onlarla birliklerini güçlendirip sağlam bir soylu otoritesi kurdu.
ayrıca soylu ailesi ve üst tabaka aileleri arasındaki evlilikleri teşvik ederek halkın nüfuzlularını
soylu ailesinin önemli bir parçası haline getirdi.
Wang Geon’un eskiden üst tabaka topluluklarından birini yönetiyor olması yerel bu kesimin
komitelerinden destek toplamasına yardımcı oldu .Üst tabakadan insanlar Wang Geon’un onların
da isteklerini anlamasını ve fırsatları sadece başkentteki birkaç aristokrat ailesine değil onlara da
sunmasını beklediler. Önceki hükümetlerin gaddar yönetimine tepki olarak insanlar yaşam standartlarının iyileşeceği umuduyla Wang Geon’u liderleri olarak seçtiler.
Wang Geon haksızca köle olmaya zorlananları serbest bıraktı. Ayrıca vergileri düşürerek mahsulün 10 da biri olarak belirledi ve yerel otoriteler tarafından yapılan yağmacılığı yasakladı. Bunun
sonucunda köylü kesiminin büyük desteğini kazandı.
935’te Goryeo en sonunda, neredeyse 1000 yıldan fazla süren bir krallık olan Shilla’nın teslimiyetini kabul etti. Wang Geon 936 da Yeni Bakjae’ye saldırdığında birleştirme savaşı bitti.
Bu savaş sadece Goryeo’nun topraklarını genişletmesi anlamına gelmiyordu. Köylüler adil
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olmayan sömürülere direndiler, üst tabakadan olanlar ayrımcılığa karşı çıktılar. Birleşme, daha
güvenli ve eşit bir toplumun hayalini kuran insanların isteklerinin anlaşılmasıydı.
Ayrımcılık ve sömürmenin tamamen ortadan kaldırılamamasına rağmen Goryeo’nun Kore
yarımadasını yeniden birleştirmesi her zamankinden daha eşit ve açık bir toplum oluşturulmasına
katkıda bulundu.

Goryeo’nun yeni sistemleri
Yeni resmi işe alım sisteminin kabul edilmesi
Shilla’nın yıkıldığı zamanlarda Choi ailesinin ismini taşıyan üç adam vardı. Bunlar choi chiwon,choi seung-wu ve choi eon-wi idi. Üçü de meşhur bilginler olarak insanlardan saygı görüyordu. Çin’de çalışırken ünlerini zaten kazanmışlardı. Çin’de yaşayan yabancılar için yapılan sivil
hizmet sınavını geçtikten sonra üçü de yönetimde yüksek pozisyonlarda çalışmaya başladılar. Doğal
olarak eve dönüşlerinin haberi o zamanlarda insanların ilgisini çekiyordu.
Ama ülkelerinde kaldıkları süreçte hiçbiri hükümete ait ilişkilere dair karar verme sürecine
başarılı bir şekilde katılmadı. Bunun nedeni Shilla’nın sadece belirli bir soydan gelen kişileri yüksek mevkilerde görevlendiren jingol (gerçek kemikler) sınıfı sistemini uygulamasıydı. yukarıda
bahsedilen insanların bilgisi ve tecrübesi hükümet tarafından hiçbir zaman tam anlamıyla fark
edilmedi. Bu nedenle yapabilecekleri oldukça kısıtlıydı.
Politika düzenlemelerinde de başarısızlığa uğrayınca Choi Chi-Won dağlarda izini kaybettirip
keşiş oldu. Choi Seung-Wu Shilla’dan ayrılıp Gyeonhwon’un Yeni Baekjesi’ne katıldı. Düşük rütbeli
bir memur olarak kalan Choi Eon-Wi ise istediklerini ancak Shilla yıkıldıktan ve Goryeo kurulduktan sonra yapabildi.
Choi Eon-Wi sonraları yeni hanedan için bir yönetim sistemi oluşturma görevine katkıda bulundu. Goryeo’nun yönetim sisteminde yaptığı düzenlemeler katı sosyal sınıf sistemi nedeniyle önü
kapatılan Shilla’nın birçok aydınına bir fırsat sağladı.
Bu birinin sivil memur sınavını geçtiğini gösteren bir sertifikadır. Kırmızı bir kağıt üzerine
sınavı geçen kişinin ismi ve derecesi kaydedilmiştir. Goryeo döneminde bu Hongpae sertifikası
,oğlu sınavı geçen bir ailenin onurunu temsil etmek için çıkarılıyordu.

Gukjagam ve sivil memur sınavı sistemi
Gukjagam Üniversitesi’nde Konfüçyüsçülük yazıtları, tarihi yazıları ve edebiyatı konfüçyüsçülük
çalışmaları bölümünde; hukuk, matematik, tıp ve yabancı diller ise teknoloji bölümünde öğretili-
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Goryeo’nun eğitim sistemi ve sivil memur sınavı sistemi
gukjagam :

1. yuhakbu (konfüçyüsçülük çalışmaları bölümü)
2. gisulhakbu(teknoloji bölümü)
mungwa (jesulgwa ve myeonggyeonggwa) --> yüksek mevkili memurlar
jabgwa --> teknisyenler
yordu. İki bölümde de farklı sınavlar uygulanıyordu. Sivil memur olmak isteyenler yazılı sınava(mungwa) teknisyen olmak isteyenler ise karışık sınava (jabgwa) başvuruyordu. Önceki bölüm
öğrencilerin Çincedeki akıcılığını Konfüçyüs yazıtları hakkındaki bilgisini test ediyordu.

Shilla’nın dağılması ve Goryeo’nun yeniden birleştirmesi yeni liderlerin daha gelişmiş bir ülke
kurmak için olan çabalama süreci olarak yorumlanabilir.
Ülke sadece bir kral ve birkaç soylu tarafından yönetilemezdi. Ülkeyi yeniden birleştirmek için
olan savaşa çabalarıyla katkıda bulunan halkın üst tabakası hükümetin politik ilişkilerinde aktif bir
şekilde söz sahibi oldular. Yüksek kesimden kişilerin bir çoğu başarılarıyla anılıyordu ve saygıdeğer
kullar olarak adlandırılıyordu. Bazıları ise sadece üst tabakaya mensup oldukları için hükümette
önemli pozisyonlar elde ettiler. Hepsi yönettikleri bölgelerde sahip oldukları ayrıcalıkları korumaya
devam ettiler.
Ama 10. yüzyılın sonunda yeni bir bürokratik sistem, Çin’deki sivil hizmet sınavları yoluyla
memur işe alımı sistemi, kabul edildi ve buna bağlı olarak ülkedeki politik dengeler değişmeye
başladı. Bu yeni sınav sistemi, sınavı geçen nitelikli memurlara imkânlar sağladı ve miras yoluyla
sosyal pozisyonlara sahip olma düşüncesine alışkın olan toplumun genel atmosferini değiştirdi.
Sivil hizmet sınavı Goryeo toplumunda uygulandıkça memur adaylarının seçiminde kişilerin
yeteneklerinin farkına daha iyi varıldı. İmkânlar hala kısıtlıydı ama Goryeo’nun yönetim sistemi
kendinden önce gelenlerden farklıydı. Ayrıcalıklarını ellerinde tutabilmeleri için aristokratlar bile
idari bir pozisyonda çalışmak zorundaydı ve sivil hizmet sınavı devlet memuru olabilme yolunda
en önemli adımdı.

Goryeo yeni bir yönetim sisteminin temelini oluşturuyor
Teajo(Wang Geon) Goryeo’yu kurduktan sonra Goguryeo’nun eski toprağını geri almak için tutkuyla kuzey bölgesine ilerledi. Ülkenin adını Goguryeo’ya miras olmak için Goryeo koydu. Goguryeo’nun başkenti olan Pyeongyang’a ‘Seogyeong’ adını koyup kuzey fethinin merkezini kurdu.
Teajo bütün yerden yetkisi olan Hojok’u kendi kırallığına aldı ve yetkisi olmayan Hojok ise yerel
yönetici olarak atandı.
Shilla’nın yönetim sistemi yeni bir Goryeo sistemi ile değiştirilinceye kadar az sayıdaki soylu
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ailenin kontrolü altındaydı. Bu tür değişimlere öncülük yapan yenilikçiler bir zamanlar Tang Çin’de
öğrenim görmüş olan tahsilliler veya sistemli bir eğitim almış olan kişilerdi. Goryeo, Çin tarihinin
ve Konfüçyüsçülüğün derin kavrayışına dayalı olması sayesinde felsefi bir zemin sağlanan, bin yıl
sürecek yeni bir yönetim sisteminin temelini oluşturdu.
10. yüzyılın sonunda yenilenmeye başlayan Goryeo’nun merkezi hükümet teşkilatı çeşitli kuruluşlar tarafından idare ediliyordu: performans değerlendirmesi yapan ve politikaları oluşturan
Devlet İlişkileri İdaresi , bu tür karar ve politikaların denetlenmesi ve uygulanması görevini üstlenen birçok özel departman ve idari ofisler, devlet memurlarını gözetleyen; yaptıkları hataları ve
aynı zamanda çalışmalarının sonucunu da teftiş eden gözlemciler .Goryeo yönetim sistemi krallara
mutlak güç verip onları cennetin istekleri doğrultusunda hizmet eden kutsal kişiler olarak kabul
etse de aynı zamanda kralların ahlaki görevinin ve memurların kralları doğru yola yönlendirme
sorumluluğunun önemini belirtiyordu.
Goryeo çinin yönetim ve hukuk sistemini benimsediği zamanlarda geleneklerini Konfuçyüsçülükün benimsenmesi için daha uygun bir şekle dönüştürmesi yönünde devamlı bir teşvik
vardı. Öte yandan eşi benzeri olmayan miraslarını korumaları ve geleneklerini sürdürmeleri gerektiğini savunan kişiler de vardı. Yine de Budizm, soylu ailesinin ve hükümet ilişkilerinde kralın
danışmanı olarak görev yapan önemli sayıdaki keşişlerin desteğiyle Goryeo toplumu üzerinde daha
da etkili oldu. Taoizm’e inanan memurlar da bulunuyordu. fengshui, totemler ve şamanizm insanların günlük hayatını etkileyen yaygın inançlardı. Çin kültürünün tüm yönleriyle benimsenmesi
konusunda tartışmalar sürerken çeşitli kültür ve dinler Goryeo toplumunun içinde uyum içinde
diğerleriyle bir arada yer alıyordu.

Goryeo Pratik Diplomasi Uyguluyor
Gücü merkezde toplamak için politika düzenlemeleri
Goryeo Kore yarımadasını yeniden birleştirdiğinde kuzeybatı bölgesi çalkantılı dönemlerden
geçiyordu. Güçlü Tang hanedanının yıkılışından sonra göçebe kabileler kuzey düzlüklerde bağımsız
krallıklar kurdular ve sınırlarını güneydeki verimli tarım topraklarına doğru genişletme amacıyla
birbirleriyle yarışmaya devam ettiler.
Moğol yaylasının doğusundaki Liao saltanatı ve ipek yoluna komşu bölgelerde yerleşim kuran
Tungustic halkı bu göçebe kabilelerdendi. daha önce balhaeyi yıkan ,doğuya doğru ilerleyen ve
Sung Çin’in karşısına çıkmaktan çekinmeyen Liao Goryeo’nun kuzeydoğusuna da saldırdı. Liao’nun Balhae’yi topraklarına katması ve Sung ile savaşları Goryeo’nun ilk zamanlarında kullandığı
askeri sistemden anlayabileceğimiz üzere Goryeo’yu alarma geçirdi. Goryeo’nun bu zamanlarda
kendi yönetim sistemini yeniden yapılandırması tesadüfi değildi. Goryeo Pyeongyang şehrinde bir
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askeri üs kurdu ve göçebelerin işgallerinden kendini korumak için kuzey sınırında çok sayıda askeri
üs inşa etti. Kralın liderliğinde güçlü bir ordu eğitildi ve aynı zamanda merkezi hükümetin politikaları Hojok’un da politik gücünü ve etkisini kendine kattı.
Goryeo’nun kralın liderliğinde düzenlenmesi ve merkezi hükümetin politikalarının kurulması
4. kral Gwangjong zamanındadır. Gwangjong yeni üç krallık devrinde Hojok’un tuttuğu köleleri
kölelikten
kurtardı. Ayrıca Gwangjong Çin’deki kamu hizmet sınavları yoluyla memur işe alımı sistemini kabul etti. Bunun gibi yönetimlerden Hojok’un gücü zayıfladı sonuç olarak krallık daha fazla
güçlendi.
Goryeo’nun 6. kralı Seongjong zamanında hükümetin yönetim sistemi kuruldu. Seongjong
Hojok’un idare ettiği yere merkezden yönetici gönderdi ve Hojok’u yöresel yönetici olarak kontrol
etti. Merkezi politika sistemini Goryeo’nun durumuna göre yeniden düzenledi ve konfüçyüsçülük
eğitimine önem vererek en yüksek eğitim kurumu olarak ‘Gukjagam’ı kurdu.

Goryeo Liao ile savaşıyor
10.yüzyıl başında Kore yarımadasıda Goryeo, Çin’de Sung, Manju’da Liao yeniden ortaya çıktı.
Liao güçlenirken kuzey bölgeye doğru gücünü uzatmak isteyen Goryeo ile çatıştı. Goryeo kendi
hükümetini kurduğu zamandan beri ‘Balhea’yi yıkan Liao’ya karşı çıkmıştı. Öte yandan Çin’i tekrar
birleştiren Sung da Goryeo’yla ilişki kurmuştu ama Liao’ya karşı çıktı. O yüzden Liao Sung’a saldırmak için ilk önce onu destekleyen Goryeo’ya hamle yaptı.
800 bin Liao askeri Goryeo’ya ilk kez saldırdığında yıl 993 dü. Bu saldırı Liao’nun güçlerini
birleştiren Goryeo ve Sung’un ilerde daha büyük bir tehdide yol açmasından duyduğu endişe nedeniyle düzenlendi.
Goryeo bir yandan dev bir orduyla mücadele etmeye çalışırken bir yandan savaşı diplomatik
yollardan sonlandırmaya çalıştı. Liao şuan Goryeo’nun elinde bulunan eskiden Goguryeo’ya ait
toprakların geri verilmesini istedi. Ama Seo Hi Goryeo Goguryeo’nun halefi olduğundan, Liao’nun
hatırı sayılır miktarda topraklarının Goryeo’ya verilmesi gerektiğini söyleyerek bunu reddetti.
Çok sorun yaşanmadan anlaşma sağlandı. Goryeo Liao ile arasında barış sağladı ve sınırlarını
kuzeye doğru genişletmeyi başardı. Seo Hi bu ulusal krizi Goguryeo’nun eskiden sahip olduğu toprakları yeniden ele geçirmek adına bir fırsat haline çevirmeyi başardı.
Goryeo Liao ile ilk anlaşmazlıktan sonra da barışçıl yaklaşımını sürdürdü. Goryeo sung Çinle
arasındaki politik ve ekonomik alışverişlere de devam ediyordu. Sung da Goryeo’dan askeri yardım
almayı ve daha sık alışverişlerde bulunmayı istiyordu.
bu sırada Goryeo’nun sung ile arasındaki barışçıl ilişkiden hiç de memnun olmayan Liao 1010
yılında 400 bin ,1018 yılında ise 100 bin askerle Goryeo’ya saldırdı. Goryeo ordusu ülkesini sağlam
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bir şekilde savundu. Özellikle 1018’deki üçüncü savaşta işgalcileri bozguna uğratarak büyük bir
zafer kazandı.

Bir imparator tarafından yönetilen hanedanlık Goryeo
Goryeo 11. yüzyılın büyük bir kısmını kendini Liao’ya karşı savunarak geçirdi ve 12. yüzyılda
Jurchen ile karşı karşıya geldi. Kısa bir süredir, Manchuria üzerindeki gücünü arttırmakta olan
Jurchen’ in tarım bölgelerini fethetme hırsı da artıyordu. Goryeo ve Sung onunla mücadele etmeye
kararlıydı.
Jurchen’ in Jin hanedanı Sung’ un karşısına çıkmadan önce Goryeo’ya hükmetmeye çalıştı .
Goryeo Jurchen’e karşı Sung ile birlik olmayacağı sözünü vermek zorunda kalmasına rağmen Jin ‘in
Sung ile diplomatik ilişkilerini tamamen bitirme baskısına boyun eğmedi. Sung Goryeo ile birlik
olmaya , Goryeo da Sung ile kültürel ve ekonomik alışverişlerde bulunmaya istekliydi ve tabiki Goryeo ile Jin arasındaki alışverişler de devam ediyordu.
Jin ve Sung ile olan ilişki üçgeninde bir denge kuran Goryeo bağımsız ama oldukça pratik politika yürüttü. Goryeo halkı, Çin’den biraz farklı olan ve benzersiz bir şekilde uygarlaşmış bir toplumda yaşadıklarına inanıyorlardı. Goryeo’nun kralları kendilerini imparatorlarla özdeşleştirdiler ve
prenslerine wang ( kral ) dediler. Ayrıca başkentlerini de imparatorların şehri olarak adlandırdılar
ve Çin imparatorlarının yönetim sistemindeki adetleri ve unvanları benimsediler.
Bu düşünce Goguryeo’nun dünya görüşünü izlemekten ve Çin’in kontrolünde olmayan bağımsız
bir hükümet kurduğu için gururlanmaktan ortaya çıktı.

Dış ticaretin gelişimi
Goryeo’nun kuruluşundan sonra Goryeo Sung, Liao, jurchen, Japon gibi yabancıların yurt
içine girmesini serbest bırakıp dış ticaretini geliştirdi. Goryeo’nun girişken dış ticareti ve kültürel
alışverişinden dolayı Goryeo dünyada en kaliteli porselen ve matbaacılığa sahip oldu.
uluslararası ilişkiler dengeli hale geldikçe Goryeo ,Sung ve Liao arasındaki kültürel ve ekonomik
alışverişler daha sık ve aktif bir şekilde gerçekleşmeye başladı. Goryeo’nun başkenti Gaegyeong
Sung ve Liao’dan gelen temsilcilerle doluyken , Goryeo’nun diplomatları da bu iki hanedanlığa
gönderiliyordu. Goryeo Sung kültürüne hayran olduğundan bu ilişkinin üzerine daha çok düştüler.
Çok sayıda tüccar, öğrenci ve keşiş Sung’a gönderilirken güneydoğu asyadan ve Arap dünyasından
birçok tacir de Gaegyeong’u ziyaret ediyordu.
Goryeo çoğunlukla altın,gümüş,ginseng ve vernik ihraç ederken, Sung’dan ipek, kitap ve şifalı
bitkiler ithal ederdi. Goryeo halkı Arap tüccarlardan cıva ve baharatlar satın alırlardı.
Hatta bazı yabancı tüccarlar Gaegyeonga yerleşip dükkanlar açtılar ve daha hareketli iş aktivitelerinde bulundular. Çok sayıda yabancı tüccarın sıklıkla ziyaret ettiği Byeokrannaru uluslararası bir
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liman haline gelirken , başkent Gaegyeong çok uluslu bir şehir olarak gelişti .Bu gelişmeler sonucunda Goryeo ismi dünyaya yayılmaya başladı ve Avrupalılar ona şimdiki isminden önceki adı
olan Corea demeye başladılar.
Korea ve Corea olmak üzere Kore isminin iki farklı yazılışı kullanılmıştır. Corea kelimesi 14.
yüzyılın batı Asya kitaplarında geçen kao-li kelimesinden gelmiş gibi görünüyor. Daha sonraları 16.
yüzyılda Avrupa seyahat dergilerinde ve yolculuk haritalarında core veya corea kelimelerinin daha
sık kullanımına rastlanmaktadır. Korea 19. yüzyılın sonlarında çoğunlukla İngilizce konuşulan
ülkelerde kullanılmıştır.

Goryeo Budizm’e inandı ve konfüçyüsçülüğe saygı duydu
Yaz bitti ve çoktan sonbaharın ortasına geldik ama hala yağmurun özlemini çekiyoruz. Bu
insanlara düzgün bir şekilde yol göstermediğim için mi yoksa krallık becerilerimdeki eksiklik
yüzünden mi? Doğru bir şekilde yargılayıp ödül ve cezaları uygun bir biçimde verdim mi? Yönetmeye başladığımda hapishanelerin kapılarını açtım ve mahkumları serbest bıraktım, lüks yerlerde
kalmaktan kaçındım, yemek masamdaki tabakların sayısını azalttım ve tabiat anaya tüm kalbimle
dua ettim. Ama hâlâ yağmur yağmıyor ve kuraklık gittikçe kötüleşiyor. Halkı yönetme meziyetindeki yetersizliğim yüzünden bu sert kuraklığa katlanmak zorundalar. Bu yüzden yaşlılar için bir halk
etkinliği düzenleyerek tarımla ilgili endişelerimi açıklamak istiyorum.- Goryeosa (Goryeo tarihi)
Bu hikaye Goryeosa’nın içindeki 991’deki bir olayın anlatıldığı bir bölümden alınma. Bir kral ne
zaman zor bir dönemden yakınsa yaptığı hata ve yanlışlarından dolayı tövbe eder, daha sonra da
gelecekte yönetimin düzeleceği yemininde bulunur. bu hikayeler Çin klasiği olan Seogyeong’dan
alınma.
Bu kitap Konfüçyüsçü yönetimin ilkelerini öne sürüyor ve kralı cennetin kaidelerini yerine getirerek cennet ile insanları birbirine bağlama gücünü almış olan kişi olarak tanımlıyor. Ayrıca kralın
gücünü halkının mutluluğu uğrunda kullanma sorumluluğu ve zorunluluğu olduğunu anlatıyor.
Kral bu görevi başaramazsa cennetin onu çeşitli doğal afetler yoluyla uyaracağı da söyleniyor. Bu
hikayeden Goryeo halkının her doğa olayını belirli bir nedenden dolayı gerçekleşen hadiseler
olarak gördüklerini söyleyebiliriz. Ayrıca bu, kralları davranışlarını yeniden değerlendirmeye ve
neyi yanlış yaptıklarını veya nerde cennetin kaidelerine aykırı davrandıklarını bulmaya zorluyordu.
Goryeosa’ya dayanarak o dönemde yağmur duası için çeşit çeşit ritüellerin yapıldığını söyleyebiliriz. Budist keşişleri bu ayinleri tapınaklarda yaptırırken, Taoistler Jaecho adındaki dini seremonileri yoluyla yağmur için dua ederlerdi. Meşhur dağ ve nehirlerde de yağmur duasında bulunurlardı.
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Goryeo’da bir söz vardı, “evde Buda dışarda Konfüçyüs.”. bu gösteriyor ki politik idarenin teorik
temeli Konfüçyüsçülüğe dayansa da insanlar hiçbir şekilde Budizm’ede inanıyorlardı.. Hanedanı
dengeli bir şekilde yönetebilmek için üç ideoloji; konfüçyüsçülük,budizm ve taoizm, üç ayaklı bir kapta nasılsa o şekilde bir arada yer almalı diyen başka bir söz de vardı. Goryeo halkı Çin
kültürüne ait bütün yönleriyle birlikte Konfüçyüsçülüğü benimsemenin ülke için faydalı olacağına
inanıyor ama aynı zamanda kendi geleneklerinden de vazgeçmiyorlardı. Gerçekten de alternatif
fikirlere çok açıktılar.

50

51

1145 Kim Bu-Shik bugüne ulaşan en eski Kore tarihi kitabı Samguksagi’yi yazmayı tamamladı. Bu
kitap eski kore tarihi çalışmalarında çok önemli bir kitaptır.
1170 Mugwanlar birçok mungwan’ı saf dışı bırakmış ve yönetimi ele geçirmiştir. Ondan sonra,
askeriyenin baskıcı yönetimi 100 yıl sürmüştür.
1206 Cengizhan Moğolları bir araya getirdi.
1231 Moğollar Goryeo’yu işgal etti ve sonrasında yapılan altı Moğol işgali Goryeo’yu sıkıntı içine
soktu.
1270 Goryeo Moğollarla barış antlaşması imzaladı ve 80 yıl boyunca süren dış müdahalelere
maruz kaldı.
1279 Çin Güney Song Hanedanlığı yıkıldı.
1285 İl-Yeon Samgukyusa’yı yazdı. Bu kitapta Üç Krallığın çeşitli dinlerini ve kültürlerini yazdı,
özellikle de Gojoseon tarihinden bahsetti.
1308 Ulusal üniversitenin adı ‘’Seongyungwan’’ olarak değiştirildi ve Konfüçyüsçülük eğitimi
arttırıldı. Bu zamanlarda Neo-Konfüçyüsçülük ‘’Seongrihak’’ yaygın bir şekilde tanındı.
1337 Avrupada 100 yl savaşları başladı.
1351 Kral Gongminwang tahta çıkarıldı. Yuan Hanedanlığı’na karşı gelerek Goryeo’nun
özgürlüğünü geri kazanmak için başlattığı hareketi başarıyla sürdürdü.
1377 Jikji, Goryeo’nun hareket ettirilebilir metal basma kalıpları ile basıldı.

52

05
ASKERİ REJİM ve YABANCI GÜÇLERE KARŞI
MÜCADELE

13. yüzyılın başlarında, Goryeo tüm dünyada acımasızca ilerleyen Moğollar tarafından işgale
uğradı. Kırk yıllık bir direnme ve seksen yıllık bir müdahele boyunca, Goryeo çok sıkıntı çekti.
Üstelik bu krizler ve zorluklar karşısında tüm Goryeo halkı Goguryeo, Baekje ya da Shilla'nın halefi
olduklarını iddia etmek yerine, aralarında ortak bir soy bulmaya çalıştı. Moğol istilalarını düşünüp
karşılaştırınca aralarındaki fark oldukça önemsizdi. Onların birleşmeleri ve farklılıklarının üstesinden gelmeleri geçmişteki kimliklerinin kökeninin ne olduğundan daha önemliydi. Goryeo halkı
Gojoseon'un kuruluş önemi tekrar ortaya çıkardı ve kendilerini Çin ve Çin'in kültürü kadar eski bir
kültür geliştirmeye başlayan bir devlet olarak değerlendirdiler.

Moğol imparatorluğu ve Goryeo arasındaki kültürel değişimler
Cengiz Han 1206'da çeşitli göçebe kabileleri birleştirmesinin ardından Moğol İmparatorluğunu
kurdu. Askerleri ve Moğol istilası gücüyle, Cengiz Han kelimenin tam anlamıyla tüm avrasyayı
ele geçirdi. Goryeo da kırk yıllık istilalara karşı mücadele etmek zorunda kaldı ve umutsuzca karşı
koymaya devam etti. Avrasya kıtası Moğol buyruğu altında bütün oldu ve Goryeo özgürlüğünü
sürdürmeye çalışırken bu bütünleşmenin bir parçası oldu.
Avrasya kıtasında yaşayanlar aralarındaki değişimler yoluyla böyle bir düzeni paylaştılar.
Dünyadaki birçok şehri birbirine bağlayan Yuan İmparatorluğu'nun başkenti ana merkez oldu.Bu
başkentte, çeşitli kültürler bir araya geldi ve birbirine karıştı, İnsanlar farklı yüzlere ve özgeçmişlere
sahip olmasına rağmen burada sosyal anlamda birbirleriyle yakınlaştılar.Goryeo halkı bu akıma
katılmasıyla birlikte bunu kendi kültüründe de sürdürdü, böylelikle Yuanların geleneği Goryeo'da
da yayıldı.
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Soylu Yönetimin Sarsılması
Goryeo'da Hiyerarşi
Goryeo soylu’nun yönettiği bir toplumdur. krallar ve yüksek rütbeli memurlar olan asiller Goryeo'da yüksek sınıflı olarak üst katmanı oluşturdu. Soyluların kendi arasında evlendirildiğinden
ayrıcalık daha da arttı. Asiller sınıfının altında orta sınıf olan düşük rütbeli memurlar ve mühendisler var. Onun altında çiftçiler, tüccarlar, zanaatkarlar var. En alt sınıf olarak köleler vardı. Yüksek
rütbeli memurların evlatları kamu memur sınavını geçmeden direk memur olabilirdi ve vergiye
muaf tutuldu.
Jungmijeong Goryeo Hanedanlığı'nın görkemli bir köşküydü. Köşk yapım aşamasındayken, onu
inşa eden insanlar çalışma alanına öğle yemeklerini getirmek zorundalardı. Ama orada kendi öğle
yemeğini getiremeyecek kadar fakir olan bir adam vardı, bu yüzden diğerleri onunla öğle yemeklerini onunla paylaşırdı. Birgün adamın eşi elinde yemekle adamı görmeye geldi ve bunları arkadaşlarınla paylaş dedi. Adam şaşırdı ve sordu ''Bunları nereden buldun? Başka bir adamla ilişkin
mi var? Yoksa çaldın mı?'' Kızgın kocası bir cevap beklerken zavallı kadın cevap verdi, ''Benim gibi
çirkin bir kadından kim hoşlanır? Üstelik ben hiç başkalarından bir şey çalmaya cüret eder miyim?
Bunları alabilmek için uzun saçlarımı sattım.'' Sonrasında saçını açtı ve eşine gösterdi. Üzüntüden
boğazı düğümlendiğinden adam yemeğini yiyemedi. Adamın iş arkadaşları da çiftin bu acınası
yoksulluğu karşısında çok üzüldüler. -Goryeosajeolyo

Çiftçiler hasatlarının ve kendilerine mahsul yerli ürünlerin onda birini vergi olarak ödemek
zorundalardı. Üstelik hükümetin projelerinin inşası için ücretsiz iş gücü sağlamaları isteniyordu.
Çiftçiler böyle kıtlık sıkıntısı çekerken üretim çok yavaştı. Verimsiz bir yıl gelince de hayatları hepten tehlike altına girdi.
Yine de besin zincirinin ve sosyal hiyerarşinin en alt kademesinde olan kölelerin hayatı çiftçilerden çok çok daha kötüydü. Kölelerden bazıları doğuştan kölelik statüsüne sahip olurken, bazı
insanlarsa açlıktan ölmekten kurtulmak ve yiyecek bir şeyler bulmak için köle olmayı tercih etti.
Hepsi de bir insan olarak çok kötü muamele gördü. Fakirlerden her zaman kralların ve soyluların
rahatlığı için kendilerini feda etmeleri istendi.
11.yüzyılda Goryeo toplumu sabit bir hal almıştı, sakin zamanlar geçiriyorlardı ve bu süreçte
birkaç güçlü aile yavaş yavaş ülkenin zenginliğini ve gücünü tek bir el altına almaya başlamıştı.
Asiller başkentte lüks içindeki hayatlarını sürdürürken yerel memurın devlet merkezinde resmi
görevlere yükselme fırsatları azaldı. Kamu memurlarının durum ve görevleri daha baskın olmaya başlayınca askeri memurlarının görev ve işlevlerinin önemi ihmal edilmeye ve hafife alınmaya
başlandı. Buna bağlı olarak yönetimin belli bir grup devlet memurunun ele geçmesi halka karşı
yolsuzluk ve istismar yapılmasında bir artışa sebep olmuştur.1315'te, etkili işlevleri olan ülkenin en
büyük ikinci şehri olan Seogyeong (Bugün'ün Pyeongyang'ı) başkentin Seogyeong'a taşınması ve
siyasi reformun yapılmasının istendiği bir başkaldırı düzenledi. Merkezi gücün devrilmesi sloganı
altında bir grup insan bu isyana katıldı ve bu direniş Goryeo'nun kuzeybatı bölgesinde bir yıl boyu-

54

nca baskınlığını sürdürdü.
1170'te mevcut sosyal
düzenden müzdarip olan bu
kişiler yönetime el koydu ve
kralı tahttan indirdiler. Yönetim tarafından sömürülen
birçok düşük rütbeli memur
ve askerler de yönetime karşı
yapılan bu isyana katılmışlardır.

Goryeo’da Hiyerarşi
Asiller sınıfı : yüksek rütbeli memurlar
Orta sınıf : düşük rütbeli memurlar, Seori ve Hyangri katipler,
Nambanlar
Yangin : Baekjonglar, çiftçiler, tüccarlar, zanaatkarlar
En alt sınıf : köleler, hwacheoklar, jincheoklar ve jaeinler

Askeri Rejim devri
Goryeo kamu memurlarının (mungwan) yönettiği bir toplumdu. Onlar ayrıcalıklıydı ama
askeri memurlara ayrım yapıldı. Kamu memur sınavında askeri memurlar için sınav yoktu , onlara
daha az toprak dağıtıldı ve kamu memurları savaşta baş komutan oldular. Askeri memurlar kamu
memurlarını korumak için görevlendirildi, onlardan aşağılandılar. Kralın kamu memurlarıyla parti
yaptığında askeri memurlar güvenlik için çalışırken aç kaldılar. Özellikle düşük rütbeli askerler
daha zorluk çektiler.
Askeri memurlar uzun zaman sürdürülen ayrımdan şikayet ettiler. Sonunda 18. kral Yijong
zamanında Askeriyenin isyanı çıktı. ‘Jeongjungbu’ liderliğinde askeri memurlar kamu memurlarını
öldürdü, siyasi iktidara gelip yeni kralı tahta çıkarttı.
Askeriyenin isyanından sonra, Goryeo toplumu kaos içerisindeydi, askeriyedeki liderler güç için
aralarında savaştılar. Birçok yerde askeriyeye karşı ayaklanmalar çıktı.
Askeri yönetim sistemi kurulmasına rağmen Goryeo’da Avrupa’nın ortaçağlarında ortaya
çıkan özerkleşme ya da feodalizm görülmedi. Goryeo kralın merkezde olduğu bir merkezi sistem
sürdürüyordu. Diğer ülkelerle devam eden savaşlar da böyle bir feodalizmin gelişmesini engelledi.
Askeri memurlar kendi özel ordularını yetiştirerek ve özel siyasi atamalar yaparak gücü ellerinde
tuttular. Lakin, Wang soyu üstün geldi ve devlete ait bütün kuruluşlar (sınıf sistemi dahil) değişmeden kaldı.
Güç önemli bir fazilet olunca bir kimsenin sosyal statüsün yükselmesi olanaklarının önü geniş
bir şekilde açıldı, özellikle de soylu bir ailede doğmamış olanlar için. Bu zamanda sınıflar arası geçiş
bütün diğer zamanlarda olduğundan daha aktifti. Bir köleden doğmuş olan devlette çalışan bir asker bile devletin en güçlü adamı olmayı başarabilmişti.

Halkın reform için başkaldırması
Askeri rejim zamanında halkın derdi gittikçe derinleşti. İktidara gelenler köylülerin toprağını
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kaptı , onların vergi ve emeklerini istedi. Çoğu halk ağır vergiden memleketi terk etti. Çiftçiler, en
alt sınıftakiler ve köleler kendi durumlarını iyileştirmek için onlarca yıldır isyan etti. Onlar askeri
güçle siyasi iktidarın getirilmesi ve kölenin bile yüksek rütbeli memur olabilmesinden etkilendi.
12. yüzyılda, tekrar başa gelen yönetim merkezi siyasi otoritenin zayıflaması sonucu sıkıntıya
girmişti. Uzun süre haksızlık ve ayrımcılıktan muzdarip olmuş insanlar, sınıflar arası olan aktif
değişmeler ve o dönemdeki sosyal ortam ile cesaretlenerek dünyayı değiştirmek ve toplumu iyileştirmek için sonunda protestolara başladılar.
1170’lerden sonra Goryeo toplumunun her yerinde çeşitli isyanlar ortaya çıktı. Bazı isyancılar
ağır vergilendirme ve sömürüleri protesto etme amaçlı bazı devletr memurlarını idam ettiler.
Diğerleri de ayrımcılık yaptıkları suçlamasıyla merkezi hükümete baskın yaptılar. Özellikle de
sosyal hiyerarşinin en alt kısmında olan, en çok sıkıntıyı çekmiş olan köleler utanç içinde teslim
olmaktansa onurlarıyla ölmeye kararlılardı. ‘’Tüm bu hükümdarlar, asiller, generaller ve bakanlar
doğarken sahip oldukları bu kan bizimkinden farklı diye mi bu güce sahip oluyorlar? Kore yarımadasında bu eşit olmayan sosyal hiyerarşiden kurtulalım!’’ diyerek haykırdı Monjeok ve Gaegyeong
merkezine saldırdı.
Shilla ve Baekje’nin eski bölgelerinin merkezinde düzenleme hareketleri başlatıldı. Bu hareketlere katılanlar Goryeo hükümetinin yasalarını kabul etmeyi reddettiler. Bu ayrıcalıklı siyaset
sistemi sadece başkentte oturan asillerin yararınaydı ve bu da başkaldırıya neden oldu.
Halkın bu başkaldırısı başarısızlıkla sonuçlandı. Yine de onların hükümete olan bu saldırıları sınıflar arası mesafeyi belli bir seviyede daraltmış, sömürüleri ve vergilendirmeleri bir seviyede azaltmıştır.

Yabancı Ülkelere karşı Mücadele
Tarihi kayıtın yazılması
Her kral kendi başarısını anmak için tarihi kitap yazdırdılar. Üç krallık zamanında da yazdırıldı
ve Goryeo başında ise ‘Shilok’(kralın tarihi kitabı) yazdırıldı ama Liao’nun saldırısından dolayı
yandı. 1145 yılında yazılan Samguksagi üç krallıkta yaşanan siyaset olaylar, sistemler, coğrafya,
gelenek ve kıyafet ile ilgili açıklama ve 70 kişinin biyografilerini anlatmaktadır. Samguksagi Kore’de
mevcut olan en eski tarihi kitaptır.
Eski Kore tarihi hakkında yapılan son çalışmalar büyük ölçüde iki önemli tarihi kayıta dayanır.
Bu kayıtlar 12. Yüzyılın ortalarında Kim Bu-Shik tarafından derlenen Samguksagi ve 13. Yüzyılın
sonlarında Il-Yeon tarafından kaleme alınan Samgukyusa’dır
Bu iki tarih kitabı üç krallığın hikayeleri ile ilgilidir; Goguryeo, Baekje ve Shilla. Yine de bu iki

56

kitabın odak noktaları birbirinden oldukça farklıdır. Birincisi, tarih çalışmalar Konfüçyüsçülük
erdemlerinin başarıya ulaşmasına katkı sağlamalı inancı ile yazılmışken, ikincisi daha çok Budizm
ve çeşitli gelenekler üzerinde durmuştur. Birincisi üç krallığın tarihine daha çok önem vermişken,
ikincisi Gojoseon’un kuruluş efsanesi ve Balhae tarihine daha detaylı yer vermiştir.
Peki tüm bu farklılıklara neden olan neydi? Araştırma alanları yalnızca tarihi gerçeklere değil,
efsanelere de genişlediği için, Goryeo halkı kendi kökenlerini ve kimliklerini bulmakta umutsuzluğa kapılmış olabilirler.

Moğol İstilaları
Il-Yeon Samsuksa’yı kaleme almadan önce Goryeo yaklaşık yarım yüzyıl boyunca Moğol istilaları yüzünden büyük sıkıntı çekti. Goryeo kuzey sınırında yer alan çeşitli kalelerdeki Moğol
ilerlemelerine direnmesine rağmen, Moğol askerleri üstün geldi ve başkenti kuşatma altına alarak
onlardan teslim olmalarını talep etti. Böylece askeri yönetim güçlü Moğol askerlerine teslim oldu.
Savaş bitmiş gözüküyordu. Ne var ki, Moğolların makul olmayan istekleri Goryeo halkını
kışkırttı, böyle olunca Goryeo başkenti Ganghwado’ya taşıdı ve Moğollara karşı savaşmaya devam etti. Bunun sonucunda Moğollar Goryeo’yu tekrar işgal etti. Birçok Goryeo halkı acımasızca
öldürüldü, işkence gördü ve Moğol topraklarına götürülerek köle olmaya zorlandı.
İnsanlar yaşamları için savaşmak zorundalardı. Ölümün kaçınılmaz olduğu böylesine umutsuz
durumlarda bile savaşmaktan çekinmediler. Birçok yerde siviller ve askerler tamamen katledilmesine rağmen, insanların efsanevi zaferler kazandığı savaşlar da olmuştur. Özellikle Cheoinseong ve
Chungjuseong savaşlarında, uzun yıllar ayrımcılık gören alt tabakadan insanlar Moğol ordularını
bozguna uğrattılar ve geri çekilmelerine neden oldular.
1259’ta Moğollar ve Goryeo ateşkese karar verdi. Yeni ‘’Yuan’’ imparatoru Kubilay Han Goryeo’nun özgürlüğüne saygı duyacağına söz verdi. Moğolların yardımıyla, asil Goryeo kraliyet ailesi
Gaegyeong’a geri getirildi.
Yine de, tüm Goryeo halkı tamamen anlaşmaya varamamıştı. Özellikle son 100 yılda gücü eline
alan askeriye bunu şiddetle protesto etti. Bu yüzden yeni kurulan ordu Yuan ordularıyla birleşerek
Moğol ordularını bastırmak zorunda kaldı.
Ve bundan sonra, Goryeo toplumu yeni ve daha zor bir döneme girdi. Yuanlar, Japonya seferlerinde Goryeo’nun yardımını istedi ve birçok Goryeolu dayanılmaz şartlar altında sefere sokuldular. Üstelik Yuan Goryeo içerisindeki büyük bir bölgeyi kontrol altına aldı ve onları çeşitli on yıllık
vergilere bağladı. ‘’Gongnyeo’’ olarak bilinen genç kızların kendilerine hediye olarak gönderilmesini
dahi istediler.
Yuan’ın Goryeo özgürlüğünü garanti altına alma sözü sık sık ihlal edilip, çiğneniyordu. Goryeo’yu Yuan topraklarında asimile etmek için birçok girişimde bulunuldu ve Yuanların isteğine ve
merhametine kalmış bir şekilde birçok kralın tahttan indirilmesi ve birçoğunun tahta oturtulması
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bir moda haline gelmişti. Şüphesiz bu zorluklar ve sıkıntılar Goryeo halkı üzerinde kötü etkiler
bıraktı. Goryeo halkı kimlikleri ve tarihleri hakkında farklı bir bakış açısı oluşturmaya karar verdi.

Moğol Savaşı’nın Sonuçları
Moğol Goryeo’nun politikalarına çok karıştı ama çeşitli kütürel alışverişten yararlandı. Dil, gelenek, bilim alanında alışveriş yapıldı ve pamuğun Goryeo’ya getirilmesinden giyim tarzı değişikliğe
uğradı. Saracen kültürü ve barutun getirilmesinden toplum değişti ve Goryeo’nun dünyaya bakış
açısına büyük etki kattı.
Gojoseon ve Gojoseon’un kurucusu Dagun hiçbir zaman Kim Bu-Shik’in Samguksagi kitabında
tqam olarak tanınmadı. O zamanlar insanların çoğu hala kendilerini üç krallığın torunları olarak
tanımlıyorlardı, sırasıyla Shilla, Baekje ve Goguryeo. Goryeo kraliyet ailesi kendilerinin Goguryeo
varisi olduklarını iddia ederken, Shilla ve Baekje’yi yeniden kurmak için olan ‘’Yeniden Yapılandırma’’ hareketi üzerinde de inat ediyordu. Yine de, Moğol istilaları göz önünde bulundurulduğunda,
Goryeo halkı böyle bir farklılığın önemsiz olduğunu fark ederek kendilerine özgü tarihi soyları
taşıma fikrini bırakmaya karar verdiler. Ayrıca, bu tür farklılıkların üstünden gelerek Moğol
saldırılarını engelleyebileceklerini fark ettiler.
Samgukyusa Dangun’un Gojoseon’u kurmasının kendi tarihlerinin başlangıcı olarak kabul etti ve
tüm üç krallığın soyundan gelenlerin Gojoseon’un evlatları olduğuna dair yeni bir bakıl açısı ortaya
koydu.
Sonunda Kore yarımadasındaki Shilla birleşmesinden 600 yıl sonra, tüm halk ilk kez kendilerini
aynı türden bir ırkın üyeleri olarak tanımladılar. Görünen o ki, Goryeo Hanedanlığını takip eden
‘’Joseon’’ ismine rastlantı sonun karar verilmedi.

Jikji
Baskı teknikleri icat edilmeden önce, insanlar kitapları kendi elleriyle kalıplara yazarak
kopyalamak zorundaydılar. Fakat tahta basma kalıpların icadıyla böyle zahmetler ortadan
kalktı.
İlk zamanlar tahta basma kalıp yöntemleri kullanıldı. İlk önce metinden bir veya iki sayfa
yazdılar ya da bazen bütün bir parşömen metni yazdılar. Daha sonra bu tahta basma kalıpları
kullandılar. Kalıplar çok işe yarıyor olmasına rağmen, kalıplara tüm harfleri oymak kolay
değildi. 20-30 sayfa kopya yapılacağı durumlarda el yazması çok daha etkili ve verimli oluyordu.
Hareket ettirilebilir metal basma kalıpların icat edilmesiyle baskı becerileri çarpıcı bir
şekilde gelişti. İnsanlar onları kitapların içeriğine göre düzenleyerek ve bir araya getirerek
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kitap basmakta kullandı. Kaç sayfa olursa olsun hareket ettirilebilir metal kalıplarla baskı
yapmak her zaman pratikti.
Koreliler tahta basma kalıpları 8.yüzyılın ortalarında kullandılar ve Kore’de hareket ettirilebilir metal kalıplarla basılan ilk kitap 13.yüzyılda ortaya çıkmıştır. Budizm kutsal yazıtı
Jikji 1377’de hareket ettirilebilir metal kalıplarla basılarak bugüne ulaşmış en eski yapıttır.
Budizm yazıtları ve öğretilerinin derlemesi, şu anda eski çağların baskı süreçlerini sunan
Eski Çağ Baskı Müzesi olan Chengju’daki Heungdeoksa’da basılmıştır.

Yeni Bir Dünya Hayal Eden Yenilikçilerin Yükselişi
Kral Gongminwang’ın Yuan’a Karşı Yükselişi
1351’de Yuan imparatoru Goryeo tahtını Kral Gongminwang’a vermeye karar verdi. 10 yıl Yuan’da kaldıktan sonra Kral Gongminwang eşi ve bir Yuan prensesiyle geri döndü.
4 yıl sonra kayınpederinin ülkesinden bir temsilci geldi. Yuan’da çeşitli isyanları bastırması
için Goryeo ordusunu Yuan’a göndermesini istedi, bu da Kral Gongminwang’ı ikilemde bıraktıştı.
Ordusunu Yuan’a göndermek istemiyordu ama Yuan’ın olası tepkisi nedeniyle de endişeleniyordu.
Yuan’da 10 yıl boyunca kaldığı sürece halkın devlete olan hayal kırıklığına ve devletin halka karşı
gelmesinin gittikçe zorlaştığına şahit olmuştu.
Yine de, Kral Gongminwang Yuan’ın isteğini geri çevirmedi. Fakat böyle istekler Kral Gongminwang’ın Yuan devletinin gücünün azaldığına emin olmasını sağladı. Bir yıl sonra Kral Gongminwang Yuan devletine karşı bir direniş hareketi başlattı. Goryeo’nun devlet içi siyasi ilişkilerine
müdahale etmek için kurulan ilişkiler ofisini yürürlükten kaldırdı. Kuzeyde yer alan, Yuan’ın 100
yıldır hakim olduğu kuzeydoğu bölgesini koruyan Yuan ordularına saldırdı. Daha sonra Goryeo’da
kullanılan Moğol geleneklerini yasakladı.
Yuan bu hareketler karşısında çok sinirlendi ve hemen kralın tahttan indirilmesi için bir ordu
gönderdi. Kral Gongminwang Yuan ile işbirliğinde olan asilleri ortadan kaldırdı ve işgalcilere karşı
zafer kazandı. Sonunda, 80 yıldır süren, Yuan’ın Goryeo’nun içişlerine müdahale etmesi sona erdi.

Reform Hareketlerinin Sallantıya Girmesi, Red Turban ve Japon Yağmacılarından gelen
sürekli İşgaller
Yuan’ı kuzeye geri püskürtmeyi başarınca, Kral Gongminwang Goryeo’daki ekonomik ve sosyal
sistemlerde düzenleme yapmaya kararlıydı. 80 yıl boyunca Yuan baskısı altında Goryeo toplumu
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ciddi bir şekilde yozlaşmıştı. Yalnızca Yuan tarafından tercih edilen kişiler güce ve ayrıcalıklara sahipti. Birçok asil kendi toplumlarının hayatı için çok az çaba gösterdi, bunun yerine kendilerini Yuan’ın memnuniyetini sağlamaya odakladılar. Gittikçe daha fazla toprağa, elinde güç bulunduranlar
tarafından el konuldu, böylelikle tüm gelirlerini kaybeden köylüler köle konumuna düştü. Bunun
sonucu olarak da vergi ödeyenlerin sayısı ve asker sayısı şiddetli bir şekilde azaldı. Devlet hazinesi
suyunu çekerken insanların hayatı ırgat gibi çalıştıkları toprak gibi verimsiz hale geldi.
Kral Gongminwang geniş toprakları ve kölelerden oluşan bir ordusu olan asilleri hedef almıştı,
onları toprakları asıl sahiplerine vermeye ve haksız yere köleleştirilmiş kişileri serbest bırakmaya
zorladı. Bu reformların önderliğini Shin Don adında bir keşiş yapıyordu. Jeonminbyeonjeongdogam yetkilileri tarafından toprak ve köle soruşturmaları başlatıldığında birçok insan onu ‘’Bir bilge
doğdu.’’ Diyerek övdüler ve yeni bir dünyanın doğuşunun hayalini kurdular. Yine de, tutucu üsler
hala reform yapanlardan daha güçlüydü.
Sürekli yurt dışından gelen saldırılar da bu reformların yapılmasını engelliyordu. Wae (Japon)
korsanları, saldırılarını Goryeo’nun güney sahilinde ciddi bir derecede sürdürürken, Çin’den gelen
yüz binlerce Red Turban eşkıyası Goryeo topraklarına iki kez baskın yaptı ve gördükleri her şeyi
yağmaladılar. Birçok kişi bozulmuş kıyı bölgesini talan ederek bir enkaza çevirdi. Böylelikle deniz
taşımacılığıyla toplanan ürünlerin vergi olarak toplanması zorlaştı, bu da devletin ekonomik olarak
ciddi bir sıkıntı çekmesine neden oldu.
Bu yüzden Goryeo savunma tesisleri hazırlayıp yabancı güçlere karşı mücadele etti. Choi MuSeon barut yapım tekniği öğrenip top ile 500 gemiden oluşan Japon donanmayı durdurdu. Red
Turban ve Japon Yağmacılarını kovarken önderlik yapan Çoi Yeong, Lee Seong Gye gibi askeri
güçler, devlet ve halk tarafından güvenilmiş oldu.

Reform Hayali Kuranlar
Ne yazık ki, en sonunda Kral Gongminwang suikaste uğradı. Ölümünden sonra, Goryeo’daki
reform hareketlerinin cesareti kırıldı, tarım arazilerinin boşaltılarak sahiplerine verilmesi ve köle
sınıfının yenileştirilmesi bundan sonra hiçbir gelişim göstermedi. Bu sırada, Çin hükümdarı Yuanları Moğol platosuna sürerek Çin’i bastırdı ve Ming hanedanlığını kurdu. Yine de, hala Goryeo’nun
Yuanlarla siyasi ilişkilerini eskisi gibi sürdürmesini söyleyen bazı tutucular vardı. Dahası, Wae
(Japon) baskınları tüm ülke genelinde tehdit oluşturacak düzeyde çoğaldı.
Kralın hüküm sürdüğü sürede reform hareketlerini yüyürlüğe koyan bürokrasi sınıfı ve aydınlar
sınıfı Goryeo toplumuna reformlar getirmeyi bir kez daha denedi.
Aydın kişilerin çoğu küçük ya da orta boyutta toprağa sahipti ve bu kişiler Budizm ilkelerini ve tapınaktaki yolsuzlukları eleştirdi, toplumun Neo-Konfüçyüsçülük temel alınarak tekrar
yapılandırılması gerektiğini önermişlerdi. Aydınlar siyasetin güçlü ailelerin hırsını tatmin etmek
yerine halka hizmet etmek olduğunu öne sürerek reform hareketlerinin öncülüğünü yaptılar.
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Ne yazık ki, asillerin otoritesi öyle güçlüydü ki, bu anlamlı reform hareketleri için yapılan çeşitli
girişimler başarısız oldu. Her seferinde, reformun liderleri büyük zorluklara katlanmak zorunda
kaldılar.
Red Turban ve Japon Yağmacılarını kovarken önderlik yapan Çoi Yeong ve Lee Seong Gye eski
güçleri çıkardı ama birbirleri arasında Goryeo’nun geleceği ile ilgili görüş farklılığı yaşandı . O
sırada Ming, Goryeo’dan Yuan’ın aldığı Goryeo’nun toprağını talep ettiğinde Goryeo onun yerine
Goguryeo’nun eski toprak olan Yodong’u geri almak için saldırı başlattı. Ama Lee Seong Gye asker
birliğini toplayıp saldırıya çıkarken Yiwhado’da askerlerini geri döndürmeye karar verdi, bu geri
dönüşüyle yönetime el koymayı başardı ve devletin kontrolünü eline aldı. (1388) Lee Seong Gye
hemen kralı değiştirdi ve Çoi Yeong’u öldürdü. Goryeo’nun sona geldiğini düşünen ve yeni reformu
hayal eden aydınlar sınıfı Lee Seong Gye’yle birlikte ayrıntılı reform yaptılar ve sonunda Lee Seong
Gye’yi kral olarak çıkardılar.(1392)
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1392 Sınır bölgesini koruyan askeri General Yi Seong Gye tahta yükseldi ve ülkenin adını Goryeo’dan Joseon olarak değiştirdi.
1394 Yeni hanedanlık Hanyang’ı (Bugünkü Seul’ü) yeni başkent olarak seçti ve onu felsefesinde
Konfüçyüsçülük ideolojisi içeren bir şehir olarak yapılandırdı.
1404 Kral için çalışan bir Japon Shagun olan Yoshimitsu Joseon’a bir elçi gönderdi. Bu olaydan
sonra iki devlet arasında ilişkiler başladı.
1405-1433 Zhang He tarafından yönetilen büyük bir Ming Hanedanlığı donanması yedi kez
başarılı bir şekilde Güney Çin’e ve Hindistan okyanusuna seyahat etmeyi başardı.
1434-1450 Dumangang’ın güney bölgesinde 6 askeri karakol (Jin birlikleri) inşa edildi. Yaklaşık
bu zamanlar Korenin şu anki sınırları belirlenmiş oldu.
1444 Gök cisimlerinin hareketlerinin geçmiş incelemeleriyle, Çin ve İslam dünyası takvimlerini
inceleyerek, Joseon devleti kendilerini yansıtan, kendilerine özgü ilk takvimi çıkardılar.
1446 Hangıl Joseon’un resmi alfabesi olarak ilan edildi. Bu da Korelilerin Joseon ve Çin dili
arasındaki Farklar yüzünden ortaya çıkan engellerden kurtulma olanağını sağladı.
1453 Osmanlı İmparatorluğu İstanbul’u kuşattı.
1474 Ülke kapsamlı bir hukuk yasası oluşturmak için yapılan sürekli çabalar sonunda ‘’Gyeongguk daejon’’ tamamlanarak meyvesini vermiş oldu. Joseon sonunda yasalarl yönetilen bir Konfüçyüs devleti olmak için gereken hukuki çerçeveyle donanmış oldu.
1492 Kolomb’un filosu Doğu Hint Adalarına ulaştı.
1519 Konfüçyüsçülük üzerine idealist politikalar izleyen Jo Gwang-jo, ayrıcalıklı rakipleri tarafından yapılan politik hamleler yüzünden idam edildi.
1519~1522 Magellan’ın donanması dünyanın etrafındaki turunu tamamladı. Daha sonra İspanya, özelikle Asya’ya, denizaşırı genişlemeye başladı.
1543 Baegundong Seowon kuruldu. Daha sonra Sosu Seowon olarak gelişti. Bu Seowon okulları
Konfüçyüsçülük eğitiminin yayılmasına ve Yangban topluluğunun özerklik seviyesinin artmasına
katkıda bulundu.
1570 Sarim grubu Dongin (Doğulular) ve Seoin (Batılılar) olarak ikiye ayrıldı. O zamandan sonra
uzun bir süre Joseon merkez politikası bu iki grup arasındaki anlaşmazlıktan dolayı kargaşa içinde
işlemeye devam etti.
1592~1598 Joseon, 7 yıllık mücadelen sonra Japon işgalcilerini geri püskürttü.
1607 Japonya’nın resmi olarak özür dilemesi üzerine, Joseon Japonya ile diplomatik ilişkilerde
uzlaştı.
1623 Ming ve Jurchen arasında tarafsız bir politika kuran Kral Gwanghaegun, Ming’e bağlılığı
olan ve Ming’e her şeyin üstünde bir öncelik sağlayan Sarim grubu tarafından iktidardan düşürülmeye zorlandı.
1636 Çin’in kuzeydoğusunu birleştiren Jurchen, Qing hanedanını kurduktan sonra Joseon’u işgal
etti.
1644 Qing, Ming’i yıkarak Pekin’i almak için baskın düzenledi.
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06
JOSEON :
YENİ GELENEKLERİN BAŞLAMASI

Sınırı koruyan bir general olan Yi Seong-Gye ve yerel bir vilayetten gelen düşük rütbeli bir
memur yeni hanedanlığı kurmak için yapılan çeşitli uğraşların merkezinde hizmet verdi. Yeni yönetim siyasi güce el koydu ve kuruluşunda insana önem veren, halkın menfaatlerine göre düzenlenmiş
bir politika sözü verdi. Yeni başkent Hanyang, gerçek dünyaya Konfüçyüsçülük fikrini kazandırmak
için inşa edilmiştir.Bugünün Dumangang ve Amnokgang hatlarını içeren bugünün Kore sınırları
bu dönemde belirlenmiştir. Aynı tarihi ve kaderi paylaşan insanlar olarak bir kimlik oluşturdular ve
kendilerini Kore’nin kendi alfabe sistemini ve kendilerine özgü takvimini oluşturması gibi gelişmelere göre diğer ülkelerden ayrı tuttular.

Joseon’un Yükseliş
Yeni Hanedanlığa Joseon ismi verildi ve başkent Hanyang’a taşındı
Neo-Konfüçyüsçülük ideolojisi ile donanmış bir grup genç devlet memuru çeşitli reformlar
yapmayı hayal ederken, askeriye de siyasi etkisini ve gücünü genişletiyordu. Toprakları işgallerden
korumak için, devlet üst tabakadakilere resmi pozisyonlar vermişti ve onlara kendi özel askeri kuvvetlerini eğitmelerine izin vermişti.
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Bunun sonuncunda üst tabakadan birçok kişi askeriyede resmi pozisyonlar elde etmeyi başardı
ve kendi kontrolleri altında büyük bir orduya sahip oldular. En büyük örneği ise birçok savaşta son
derece başarılı olan ve göze çarpan yetenekleri olan kuzeydoğu bölgesinin generali Yi Seong-Gye
idi.
Yi Seong-Gye görülmemiş zaferler elde ediyordu. Gerçi, siyasi kariyerinde temelde sınır bölgesinden gelen bir kişi olması da etkiliydi. Jeong DaYi Seong-Gye (1335-1408)
Jeon, Yi Seong-Gye’ye katıldı ve kapsamlı bir reform
peşine düşmüştü. Da-Jeon devlete yeni gelmişti ve
Günümüzde Hamheung olan bölgede kurulan yerel gücün temsilcisiydi. Özel askerdaha sonra devletteki güçlü bir grup tarafından
lerinin olduğu bir orduya sahipti. Red Tursürülmüştür.
Bu iki adamın önderliği altında mugwan ve
mungwan güçleri birleşti. Daha büyük bir güç değil
de, etkili bir yapı oluşturmaya çalıştılar. Sonunda
1388’de Yi Seong-Gye Yodong bölgesine saldırmasını
emreden Kral’dan direkt emir almayı reddetti.

ban isyancılarının ve Japon eşkıyalarının
geri püskürtülmesinde çok önemli bir rol
oynamasıyla halkın büyük takdirini kazanmıştır. Daha sonra Joseon Hanedanlığını
kurdu ve tahta çıktı. Fakat oğulları arasında
çıkan mücadeleler yüzünden tahttan erken
inmek zorunda kaldı.

Toprak reformları yoluyla, asillerin sahip olduğu
tarım arazilerine el koydu, böylelikle bu asillerin
ekonomik durumları alt üst oldu. Bu reformlara direnmelerine rağmen, halkın bu reformlara olan
desteğine ve askeriyenin gücüne karşı dayanamadılar.
1392 yılında Goryeo’nun Wanggeon tarafından kuruluşunun 475. Yılında, Yi Seong-Gye başta
gelenler tarafından yeni kral olarak seçildi.
Yi Seong-Gye (1392’den 1398’e kadar hüküm süren Kral Taejo) Hanedanlığa ‘’Joseon’’ ismini
verdi ve tahta çıkışını duyurdu. Çin dönemi boyunca Gojoseon ve Kore Yarımadası tarihinin
gururlu verişleri olduklarını duyurmak için yeni ismini Joseon olarak belirledi. Böyle yaparak diğer
ülkelere Korelilerin Konfüçyüsçülük felsefesine inandıklarını ve bu felsefenin Hanedanlığın önem
verdiği değerler olduklarını bildirdi. Korenin Konfüçyüsçülüğü temel alarak yönetilmesi idealizmini başardığını bildiren ve Gojoseon’un son zamanındaki kralı Gija ve Gojoseon’un kurucusu Kral
Dangun için birçok tapınak inşa edilmişti.
Kuruluşuna göre, Joseon’un başkentini şu an Kore’nin başkenti olan yere, Hanyang’a taşıdı. Bu
bölge ülkenin tam merkezinde yer alıyordu ve böylelikle ulaşım açısından denizden ve karadan
oldukça avantajlıydı. Böylelikle yeni başkent burada özgün bir tasarı ile inşa edildi. Burası ülkenin
geri kalanına hanedanın yeni ideolojisini gösterebildi ve ulaştırdı.

Konfüçyüsçülük ve Yangbanlar Toplumu
Budizmden Konfüçyüsçülüğe geçiş Joseon’un ilk kralı Yi Seong-Gye ve oğlu Kral Taejong gelecekteki 500 yıl boyunca gelişecek olan Joseon Hanedanlığının temellerini attılar. Bu temeller Kon-
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füçyüsçülük fikirlerinden oluşmaktaydı.
Konfüçyüsçülükte halk krala mutlak bir sadakat göstermelidir. Yani kral devletin temsilcisi
olarak görülmektedir. Yine de, Konfüçyüsçülüğün politikal değerleri de kralın mutlak otoritesine
değil, görevlerine ve ahlaki yükümlülüklerine de vurgu yapmıştır. Konfüçyüsçülük ideolojisi çeşitli
kurumlarda ve sistemlerde görülmeye başlamıştı. Devlet çalışanlarına kendi fikirlerini yansıtma
olanağı sağladı ve meclis yetkililerine de yüksek derecede siyasi bağımsızlık ve takdir yetkisi vermişti. Aynı zamanda kralın ve kölelerin davranışlarının dengeliğini kontrol eden yeni bir devlet
kurumu kurulmuştu.
Konfüçyüsçülük değerlerini ve tarihini araştırmak, öğretmek için ülke genelinde yeni eğitim kuruluşları açıldı. Konfüçyüsçülük ilkelerimi halka yaymak için yapılan politikalar sürekli desteklendi
ve bu süree Budizm haklarından yararlanılma kaldırıldı. Budizm öğretileri eleştiriliyordu ve bu
öğretilere karşı çıkılıyordu. Joseon hükümeti ülke genelinde birçok tapınağı boşalttı ve keşişlerin
faaliyetlerini kısıtladı. Konfüçyüsçülüğe geçiş kaçınılmazdı. Yine de, Budizm halkın en temel dini
olarak üstün gelmeyi başardı ve halk bu dini yaşamayı sürdürmeye devam etti.
Asiller devlete kamu hizmeti sınavı ile alınıyordu. Sınav alanları arasında, askeriye, teknik ve
kamu alanları en önemlileri olarak görülüyordu.
Konfüçyüsçülük yazıtlarını ve Çin tarihini çalışmak isteyenler Çin alfabesini iyi bilmeliydi.
Köleler hariç herkes bu sınava girebiliyordu. Yine de maddi açıdan zengin olmayanlar sınava hazırlanmak için yeterli kaynaklara sahip olamıyordu. Kısacası, sınav daha çok üst ve zengin sınıflara
hitap ediyordu. Ayrıca zaman geçtikten sonra sadece devlet görevlilerinin yakınları bu sınava başvurabilmeye başladı. Sonuç olarak kamu hizmeti sınavı sadece üst sınıftakilerin girebildiği bir sınav
olmuştu. Bu sınıflara da ‘’Yangban’’ sınıfı deniliyordu.
Yangban çocukları gelecekte devlette hizmet etmek için eğitim alıyorlardı. Konfüçyüs öğretilerini inceleyip çalışıyorlardı. Kendilerini ‘’Sadaebu’’ olarak adlandırılıyorlardı ve krala danışmanlık
ettikleri ve halka yol gösterdikleri için övünüyorlardı.
Yangbandan aşağı sınıf olan Sangmin ise orta snıfı
oluşturdu. Onların çoğu çiftçiydi bazıları ticaretle
uğraştı. Çiftçiler her çeşit vergiyi ödemek ve askeri
hizmet yapmak zorundalardı. onlar hasadın %10’nu
ödemek zorunda ve yetişkin erkek ise 16 yaşından
60 yaşına kadar askeri hizmet yapmak zorundalardı.
Ayrıca devlete yapılan inşaatta çalıştılar.
En alt sınıf olan Çeonmin’in çoğu köledir. Onlar
kamu kurumuna ve Yangbana aittiler. Kölelik sonraki
nesile geçirildi fakat başkalarına satılabilirdi. Köleler evlenebilirdi ve bağımsızca yaşayan köle parayı
biriktirebilirdi. Onun dışında hayvan kesen, ayakkabı

Seonggyungwan
Konfüçyüsçülük erdemleri ve değerlerinde bilgili olan devlet adamları halkı
konfüçyüsçülük ilkelerine göre yönetmişlerdir. İkinci bir üniversite daha
olmasına rağmen başkentte olan tek
üniversite Seonggyungwan’dı. Buradaki
görevliler için eğitim en önemli şeydi.
Hala burada öğretmenler ve öğrenciler
için bir sınıfın yanında ibadet etmek için
bir yer vardır.
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Joseon Hanedanlığı Annalları
Joseon Hanedanlığında her zaman kralı takip eden ve gözlemleyen bir görevli vardı.
Bu görevli kralın yattığı odanın bitişiğindeki odada kalıyor ve kralın verdiği her toplantıya
katılıyordu. Kral bu görevli olmadan avlanmaya ya da gizlice birisiyle görüşmeye gidemiyordu.
7. Jeong ve 9. Jeong kademeleri arasında olan sagwan denilen, toplamda sekiz memur
nöbetleşerek kralın katıldığı ve söylediği her şeyi gözlemleyip kaydettiler. Bu görevlerin
gizlilikleri ve başkaları tarafından işlerine müdahale edilmemesi yönetim tarafından garanti
altına alınmıştı. ‘’Sacho’’ denilen görevliler tarafından yazılan bu taslakları kralın okumasına
bile izin verilmiyordu ve bu yazıtları derleme süreci kralın ölümünden sonra başlıyordu.
Kral vefat edince en üst rütbeli devlet görevlisi tarihi yazıtları denetleyen amir olarak
atanırdı. Bir araştırma grubu tüm taslakları ve ilgili destekleyici materyalleri toplar, tarihi
önemi olan belgeleri seçer ve onları kronolojik bir sıraya sokardı. Bitmiş bu belgelere annal
anlamına gelen ‘’sillok’’ denilirdi.
Bu annallar katı yasalar ve protokoller altında oluşturulurdu. Toplamda beş set basılmıştı.
Setlerden biri kralın sarayında, diğerleri olası felaketlerde hasar görmelerini engellemek için
başkentten uzakta bulunan dağlarda özel mahzenlerde saklanıyordu. Başlangıçta sadece
dört kopya yapılmış olmasına rağmen, 1590’larda Japonya ile yapılan savaşta dört kopyadan
üçünün yakılıp kül olmasıyla, Joseon bir daha aynı problemi yaşamamak için beş kopya yapmaya başlamıştır. Kral Taejo’nun saltanatlık döneminden 25. Kral Cheoljeon’un saltanatına
kadar olan 472 yıllık dönemde olan olayların hepsinin bir kaydı olduğundan Joseon Hanedanlığı annalları çok önemli bir ölçektir. 1893 cilt ve 888 kitaptan oluşmaktadır.(toplamda
64 milyon Çince karakter)
Joseon’un annallarının sadece özel durumlarda okunmasına izin veriliyordu. Peki o
zaman neden kendi tarihlerini keydetmek için bu kadar büyük bir çaba göstermelerinin
nedeni neydi? Ve neden bu uğraşlar Joseon tarihi boyunca devam ettirildi. Joseonlular torunlarının utanç duymayacakları bir hayat yaşamalarının çok önemli olduğunu düşündükleri
için böyle yapmış olmalılar.

66

yapan, falcı ,palyaço ve cellatlar da Çeonmin olarak sayılırdı.

Joseon’un Kuzey Sınırını Genişletmesi
Joseon ve Ming Hanedanlığının yakın İlişkisi
1434 yılı Joseon için önemli bir yıldı, çünkü topraklarını Dumangang boyunca genişletmeyi
başarmıştı. Annallarda Kral Sejong’un saltanatının 16.yılını içeren kayıtların olduğu ciltte bu olay
detaylı şekilde anlatılmıştır. Ayrıca bu yıl, Ming imparatoru Sonjeon’un hüküm sürdüğü Seondeok
döneminin 9.yılında denk gelmektedir.
Koreliler 1434 yıllarında kullanılan batı takvimlerini 19.yüzyılın sonralarında kullanmaya
başladılar. Yine de bu uygulama 1962’den sonra adet haline geldi. İki usul de 1890’ların sonuna
kadar kullanıldı.
Joseon yılda birçok kez Ming imparatoruna elçilerle hediyeler gönderiyordu. Ming de Joseon’dan
gelen hediyeleri göz önünde bulundurarak Joseon’a hediyelerini sunmuştur. Ayrıca Joseon’dan yeni
bir kral tahta geçtiğinde Ming Hanedanlığına bildiriyordu ve kral resmi tahtı için belli bir ücret
alıyordu. Bu tür ilişkiler vergi-yatırım ilişkisi olarak adlandırılabilir. Yine de bu ilişki sadece sözde
geçerliydi, Ming imparatorları Joseon’un işlerine neredeyse hiç karışmadı. Joseon, Ming Hanedanlığından daha alt seviyede olmadığını düşündükleri tarihleri ve kültürleriyle gurur duyuyorlardı.
Tüm savaş maliyetlerinde kaçınmalarına rağmen, Ming Hanedanlığından gelebilecek her türlü
yanlış muameleye karşı koymaya hazırdı.
Böyle politika ortak sınırı olan güçlü Ming ile barışmak için ve politik temeli kurmak için tasarlandı. Böylece Joseon’un kuruluşundan itibaren 200 yıl boyunca savaş yaşanmadı. Ayrıca bunun
gibi politika ekonomik ve kültürel alanda gerekliydi. Elçiler aracılığıyla Joseon ve Ming arasında
ürünlerin alışverişi yapıldı. Ming’dan değerli günlük ürünleri, kültürel ürün ,ilaç malzemesi getirildi. Bunlardan Joseon’un kültürü çeşitlendi ve üst sınıfların yaşamını geliştirebildi. Ayrıca jinseng ve
ipek gibi Joseon ürünlerden Ming’un hoşuna gitti.

Joseon Kuzey Sınırlarını Genişletiyor
Goguryeo’nun çöküşünden sonra Goryeo kuzey sınırlarını genişletip Goguryeo’nun eski toprağını geri almaya çalıştı. Joseon da yükselişinden sonra kuzey sınırlarını genişletmeye uğraştı.
Kral Sejong zamanında Kimjongseo’nun liderliğinde Amnokgang ve Dumangang’daki Jurchen’i
kovup eski toprağı geri aldı. Amnokgang’da 4 yönetim bölgesi ve Dumangang’da 6 askeri tesislerini
kurup halkları ve toprakları korudu. Onun sonucunda bugünkü toprağımızın sınırı olan Amnokgang ve Dumangang belirlendi.
Böyle dostça bir ilişki kurduktan sonra, iki ülke arasında savaş çıkmasına sebep olacak kadar şid-
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detli birkaç kriz çıktı. Tartışmalar Ming Hanedanlığından oldukça uzakta olan Manchuria’yı yönetiyor olması üzerine çıkmıştı. Goryeo’nun varisi olan Joseon atalarının topraklarına tekrar sahip
olmayı arzuluyordu, tabii ki Ming de şiddetle Yuan topraklarının hepsinin Ming Hanedanlığına ait
olduğunu iddaa ediyordu.
Güney sınırındaki Jurchen kabilelerini Ming Hanedanlığını provoke etmeden nüfusu içinde
birleştirmek uzun süredir Joseon’un en temel hedefiydi. 1434’te Kral Sejong’un saltanatının 16.yılında Joseon, Dumangang yakınındaki Jurchenler tarafından açık bir şekilde yağmalamaya maruz
kaldı. ‘’Atalarımızdan bize kalan Joseon topraklarından bir adım bile geri atmamalıyız.’’ Diyerek
onlara savaş ilan etti.
Bu olaydan sonra 16 yıl boyunca, Joseon halkı sınıra yakın yerlerde tarım yapmaya devam etti ve
topraklarını korumak için Amnokgang boyunca kaleler inşa ettiler. Üstelik Çin ve Joseon arasındaki sınırların berlirlenmesi bu zamanda olmuştur.
Yine de, topraklarını korumak ve canlarını sağlama almak için sadecce kaleler yapmak ve ordu
sevk etmek yeterli değildi. Bu yüzden merkezi yönetim birçok grup insanı sadece yakın yerlere değil
Kore yarımadasının güney bölgeleri gibi uzak yerlere göndermeye karar verdi.
Bu göçlere teşvik etmek için devlet halka ücretsiz tarım arazileri ve bir süre için geçerli olarak
vergi ödemesinde indirim yapmıştır. Yine de, sınır boyunca uzanan tarım arazilerini biçmek oraya
yerleşen kişiler için ağır bir yüktü, böylece bu göç planı beklenilen hedefine ulaşamadı. İstenilen
hedefe ulaşabilmek için devlet sürekli insanları taşımaya ve bu yere yerleşmeye zorladı.
Yıpratıcı çevre nedeniyle ilk yerleşenlerin hayatları çok zorlayıcı ve sıkıntılıydı. Diğer bölgelerin
vergi oranlarıyla karşılaştırıldığında burada kalanlara pek bir vergi ayrıcalığı yapılmıyordu, üstelik
topraklarını korumak için tutulan nöbetler de hayatlarını daha da zorlaştırıyordu. Bazen Jurchen eşkıyaları topraklarını bastı ve kurdukları hayatlarını tamamen yerle bir ettiler. Aknokgang ve
Dumangang havzalarının toprağının işlenmesi buraya göç edenlerin yaptığı büyük fedakarlıklar ve
kendilerini adamaları sayesinde başarıya ulaşmıştır.

Japon yağmacılarının merkez olan Tsushima adasına saldırı
Dumangang’dan Amnokgang sınırı boyunca savunma tesislerinin icat edilmesi Jurchen haydutlarının izin almadan Joseon topraklarına girmelerine engel olmaya yardımcı oldu. Ayrıca bu sınır
Korelilerin uygarlaşmış bir ülke olmalarına da katkı sağladı, yani temelde Joseon halkının ‘’barbar’’
diye gördüğü Jurchenlerden kendilerini ayırmada bir sınır görevi gördü.
Bu sırada Joseon ülkenin güneyindeki Japon yağmacılarını tamamen ülkeden attı. Joseon da Goryeo’nun yaptığı gibi Japon yağmacılarını kıyılarından uzak tutmak için büyük uğraş verdi. 1419’da
Joseon deniz kuvvetleri korsanların bulunduğu ana yer olan Tsushima adasına saldırdı.
Joseon kıyılarında Japon haydutları tarafından yapılan yağmalamaların bitmesiyle, Japonların
Joseonlu tüccarlarla resmi şekilde tücaret yapmasına izin verildi. Bazı kısıtlamalar olmasına rağmen
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Japonarın Joseon’u ziyaret etmeleri ve Joseon’da oturmalarına da izin verilmişti.
14.yüzyılın sonları ve 15.yüzyılın başları arasında, Joseon halkı kendilerini Çinlilerden ayırmaya
başladılar. Japonlarınkinden ve Jurchenlerden farklı olan kendi kimliklerini oluşturdular. Koreyle
sınırları, ayırt edici kıyı şeritleri ve nehirler olarak açıkça kabul edildi.

Kore Alfabesi Hangıl İcat Edildi
Yeni Alfabenin İcat edilmesi ve yaygın olması
‘’Bizim dilimiz Çince karakterlerle aynı olmadığından zavallı vatandaşlarımızı konuştuklarında
kendilerini söylemek istediklerini tam olarak ifade edemez olarak buluyorlardı. Bu yeni 28 harfi icat
ettim, böylece bu harfleri kullanarak günlük yaşamınızı kolaylaştırabilirsiniz.’’. Bu bildiri Joseon’un
4. Kralı Sejong tarafından Hunminjeongeum’ın icat edilmesiyle yapılmıştır. Hunminjeongeum ‘’insanları eğitmek için doğru sesler’’ anlamına gelmektedir.
Sejong halkın yazmayı bilmediğinden dolayı zorlandığı için üzülmüştü. Çinceyi öğrenip kulanması zor olduğunu anladığında öğrenme kolay olan ve konuşmayla uyan Hunminjeongeum’u(Hangıl) icat etti. Böylece halkın zorluğu hal edildi ve bağımsızca ulusal kültürü geliştirmak
için tarihi görev gerçekleştirildi.
Çin dili ve Joseon dili arasındaki farklılıklar nedeniyle, Kore alfabesinin oluşturulmasından önce
insanlar söylediklerini yazarken birçok zorluk ve zahmet çekmek zorunda kalıyorlardı. Kore dilinde
söylenen şeyleri Çin karakterlerini kullanarak yazmak zorundaydılar. Ayrıca sadece Çince de çok
fazla karakter olması nedeniyle değil, hem de her bir hecenin aşırı derecede karmaşık olması, Korelilerin Çince harfleri kullanmakta ve yazmakta zorluk çekmesine neden olmuştur.
Nihayet, bu yeni 28 harf halkın yazarken kullanması için oldukça kolaydı. Hecelerden oluşmuş
bireysel karakterler yerine, Hunminjeongeum Korecede konuşulan tüm sesleri yansıtabilecek
fonetik harflerler oluşturulmuştur. Koreliler sonunda seslerin ve harflerin birbirine eş olduğu bir
yazman sistemine kavuştu. Bunun sonucunda fikirlerini rahatça ifade etmeye başladılar.
Yeni harfler oluşturulduğunda herkes onları hemen hoşgörü ile karşılamadı. Bazı bürokratlar ‘’Politikamız Konfüçyüsçülük öğretilerini uygulamaktır ve bu yeni harfler zaten Çince olarak
yazılmış olan Konfüçyüsçülük metinlerini incelememize mani olmaktan başka bir işe yaramayacaktır.’’ diyerek bu yeni harfleri kullanmaya şiddetle karşı çıktılar. Birçok bürokrat bu yeni harfleri
küçük gördü ve bilerek göz ardı etti. Kral Sejong’un ölümünden sonra ise Hangıl öğretmek için kurulan birimi ortadan kaldırdılar. Joseon’u yöneten sınıf için 19.yüzyılda kadar sadece Çince karakterler resmi alfabe olarak kabul edildi.
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Yine de, öğrenmekte ve kullanmaktaki kolaylığı ve etkililiği nedeniyle bu harfleri kullananların
sayısı hızla arttı. Başta sadee saray hanımları ve düşük rütbeli memurlar Hangıl’ı kullanıyordu.
Yine de, Hangıl gittikçe çiftçi ve tüccar topluluğu arasında yayılmaya başlamıştı. Özellikle de resmi
eğitim alma olanaklarından mahrum bırakılan kadınlar arasında Hangıl hızla yayılıyordu. Hangıl
kayıt yapmada popüler bir yöntem olarak kullanıldı ve bu yeni harfleri daha etkili bir şekilde paylaşmak için yeni yolar bulma çalışmaları ortaya çıktı. 16.yüzyılın başlangıcından beri yeni harfler
üstün geldi ve ‘’halkın alfabesi’’ olarak kabul edildi.
Bu yeni harflerin tüm çeşit sesleri temsil edebilmesi ve sergileyebilmesi Kore kültürünün
gelişmesine büyük ölçüde katkı sağlamıştır. Birçok sözel olarak o zaman ulaştırılan şarkı ve hikayeler Kore harfleri ile belgelenmiştir. Hangıl sayesinde Kore halkının günlük yaşamlarında doğal hislerini samimi bir şekilde yansıttığı birçok mükemmel edebiyat eseri bu dönemde oluşturulmuştur.
Bu harf sisteminin yeniliği komşu ülkelerin kullandığı harf ve seslerden ayırt edilebilen özgün bir
kültürün oluşmasına zemin hazırladı.

Bilimsel araştırmalarda gelişme
Kral Sejong ‘’Halk hanedanlığın temeli olduğundan, politikalar halkın çıkarları göz önünde
bulundurularak tasarlanmalıdır.’’ Diyerek hanedanlığın temelinde halkın olduğu gerçeğini vurguladı. Ama tabi ki de, halk için siyaset fikri şu an sahip olduğumuz demokratik, modern fikir ile anı
değildi. O zamanlar, birçok insan sınıf ayrımı ve ağır vergi istismarı nedeniyle sıkıntı çekiyordu.
Ama Kral Sejong’un iyi niyetiyle bu istismar bir nebze dizginlenmişti ve insanların yaşamları genel
olarak iyileşmişti.
15.yüzyılın başlarında, halkın yaratıcı girişimleriyle teknoloji sürekli ilerledi. Kurak toprağın
ekilip biçilmesi için bir yılda iki ya da üç kez hasat yapmayı sağlayacak yeni yöntemler geliştirildi.
Pirinç transplantasyonu yöntemi getirildikten sonra, pirinç ve arpadan yılda iki kez mahsul alınmaya başlanmıştır. Üstelik teknoloji porselen yapımı, gemi yapımı ve hareket ettirilebilir baskı yapımı
gibi alanlarda da gelişmişti.
Bilimsel araştırmalar da devlet tarafından destekleniyordu. Merkez hükümet ileri tarım bilgileri
içeren kitaplar yayınlayarak ve bu kitapların kopyalarını çiftçilere dağıtarak zirai çalışmalara destek
olmuştur. Ayrıca yağmur damlalarının miktarını tam olarak ölçebilen ‘’yağmur ölçer’’ ilk kez bu
zamanda icat edilmiştir ve hava olaylarını tahmin etmekte yarar sağlamıştır. Aynı zamanda Joseon
bilgeleri gök cisimlerine bakmak için tasarladıkları çeşitli gözlem araçlarını kullanarak takvimler yaptılar. Bu dönemde tıbbi kitaplar da yayımlandı. Bu kitaplar hastalıkların belirtileri, ülkede
yetiştirilen şifalı bitkilerin isimlerini ve çeşitli hastalıkların tedavisinde bu malzemelerin uygun
kullanımlarının kayıtlarını içermekteydiler.
‘’Halk hanedanlığın temelidir.’’ Fikri her zaman uygulanamadı ve sürdürülemedi. Yine de,
politikaların halk için tasarlanması, halkın hayatlarını kolaylaştırmak, onların hayatlarını gözetme
fikri Joseon toplumunda derinlemesine yer etmişti. Hunminjeongeum temel alınarak yapılan yeni
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kültürel oluşumlar 15.yüzyıl Joseon’unda üstün gelen hümanizmin hediyeleriydi.

Hangıl, Güzel ve Sistematik Harfler
Hangıl olağanüstü bir harf sistemine sahiptir. Hangıl’ın kurucularını ve hangi teoriler
üzerine geliştirildiğini çok iyi biliyoruz. Hangıl Korelilerin konuştuğu dili neredeyse tam anlamıyla yansıtan ve temsil eden sistemli bir alfabedir. 7.yüzyıldan beri, Koreliler kendi dillerini Çin’den ödünç aldıkları Çince karakterler ile yazıya geçiriyorlardı. 13. Ve 14.yüzyılda da
bu durum istisnasız bu şekilde devam etti. Daha sonra, diğer ülkelerden çeşitli dilsel ve sessel
bilgileri kendilerine katarak Hangıl’ın icadını başarıyla tamamladılar.
Hangıl Kore dilindeki sesleri ifade edebilen harflerle oluşturulmuştur. Başta 28 harf vardı
fakat şu anda sadece 24 harf kullanılmaktadır. 24 harfin 10’u ünlü, 14’ü de ünsüz harflerden
oluşmaktadır. Başta 19 sesten, ortada 21 sesten ve sonda 27 sesten oluşan, kullanılabilecek
tüm sesleri birleştirerek Koreliler 10,774 (19x21x27) tip ses oluşturabilirler.

Sarim Bilginleri, Neo-Konfüçyüsçülük’e Dayalı İdealist Yönetimin Hayali
“Eğer krallar kral gibi, vasallar (krala ya da derebeyliğe bağlı kimse) vasal gibi, ebeveynler ebeveyn gibi, çocuklar çocuk gibi davransalar toplum yaşamak için mükemmel bir yer olurdu.”
16. yüzyıldan beri, Joseon hızla değişti ve katı bir Konfüçyüs toplumuna dönüştü. Merkezi
yönetime yeni katılan Sarim topluluğu, doğrucu Konfüçyüs felsefesine idealizmine dayalı politikaları ile sosyal reformlar yapmaya çalıştı. Konfüçyüs yazıtları üzerine çalışmalar sürerken,
Konfüçyüsçülüğün uygulanması için gerekli olan kural ve protokol araştırmaları da yaygındı.
Krala sadık olmayı, ebeveynlere saygıyı ve kadınların itaatkârlık ve fedakarlığını vurgulayan Konfüçyüsçülük etiği günlük hayatın prensipleri haline geldi. Bir dönem sadece barbar ırkı olarak kabul
ettikleri Qing’lerin Çin’i yönetmelerini gözlemlerken, Joseon Hanedanlığı kendilerini Konfüçyüs
Medeniyetinin tek varisi olarak kabul ettiler.
Joseon hükümet Konfüçyüsçülüğün fikre göre hükümet etti. Konfüçyüsçülük kurala göre devle-
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tin çeşitli törenler sürdürdü. Ülkeyi koruyan tanrı yada atalara kurban etme, cenaze, düğün, askerilik törenler ve etkinlikler ve diplomatik misyon karışlaşma töreni vb önemli olan törenler ve etkinlikler Konfüçyüsçülük’e göre yapıldı.
Konfüçyüsçülük ahlaklarında Çung(krala sadakat olma) ve Hyo(ebeveyne itaat etme) daha
önemli olarak vurgulandı. özelikle Hyo ise her insanın kesin tutmalı bir değeri olarak önem kazandı.

Sarim Denen İnsanlar Kimdir?
Yangban sınıfı üyelerinin çoğu devlet görevlisi olmak istemiştir ve bazıları bütün hayatlarını
devlet hizmeti sınavına hazırlanarak geçirmiştir. Ancak, sınavı geçmek onların tek amacı değildi.
Birinin, kendi zihnini kontrol edebilmesinin başkalarının kaderlerini kontrol etmesinden daha
önemli olduğuna inanıyorlardı ve sadece, kendi hareketlerini kontrol edebilen ve ailede düzeni
sağlayabilen insanın devleti iyi yönetebileceğine inanıyorlardı. Birinin kendi karakterini kurması
ve inançlarını korumayı sürdürmesi görevi Yangban sınıfı için çok önemliydi, hatta devlet görevlisi
olmaktan daha da önemliydi.
Goryeo Hanedanlığının son zamanlarındaki politik durumlar ve Joseon’un erken dönemleri
Yangban sınıfını zor kararlar almaya itti. Yi Seong-gye, Goryeo Hanedanlığına bağlı bir vasaldı ama
yeni bir hanedanlık kurdu ve tahta çıktı. Daha sonra, Kral Sejong’un ikinci oğlu kendi yeğenini
öldürdü ve kral oldu (Kral Sejo, saltanatı 1455’ten 1468’e kadar). Kral Jungjong (saltanatı 1506’dan
1544’e kadar) abisini tahtan indirerek Joseon tahtına geçti. Bazı bilginler bu tür olaylarda işbirliği
yapıp ardından üst mevkilere geldiler ancak bazıları ‘iki krala hizmet etmem’ diyerek işlerinden
istifa ettiler.
Yeni hanedanlığa ve yeni yönetime katılmamaya karar veren ya da yeni tahta çıkan krala karşı
olanlar acil önlem alarak memleketlerine geri döndüler. Hayatlarını öğrencileri eğitmeye ve Kon-

Yi Hwang (1501-1570)
Onun bilimsel eseri Joseon’da Neo-Konfüçyüsçülük akımının kurulmasına katkıda bulundu. 1534
yılında, sivil makam sınavını geçtikten sonra çeşitli resmi makamlarda görevlendirildi. Politikacıların
ahlak durumunu korumasını -reform girişimleri de dâhil olmak üzere- her şeyden önemli olarak
gördü. Yeongnam bilgin grubu olarak adlandırılan öğrencileri Namin (Güneyliler) topluluğunun
liderleri oldu. Hükümet meselelerinin halka kapalı konuşulması artık mümkün değildi ve kademeli
olarak azaltıldı. Halkın görüşlerindeki önemin bu süreçte daha fazla farkına varıldı.

Yi Yi (1536-1584)
Neo-Konfüçyüsçülük akımının Yi Hwang ile birlikte önde gelenlerindendi. Eğitimle ilgili herhangi
bir faaliyetin gerçek hayattaki problemlere faydalı pratik çözümler içermesi gerektiğini savundu.
Merkezi yönetimdeki en önemli mevkilerde hizmet ederken, devamlı olarak sosyal ve politik sorunlara çözüm aradı. Giho bilgin grubu olarak adlandırılan öğrencileri daha sonra Seoin (Batılılar)
grubunun liderleri oldu.
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füçyüsçülük ahlakını uygulamaya adadılar. Kişinin kendi bütünlüğünü korumasını her şeyin
üstünde tutan bu tür bilginlere Sarim denildi.

Sarim Politik Grubu Oluştu
Yeni hanedanlığın kurulmasından yıllar sonra, Hanedanlığın temelinin kurulmasına katkıda
bulunanlar iktidar grubuna dönüştü. Ve daha sonra, Kral Sejo’nun ayaklanmasını destekleyenler
büyük miktarda toprak ve çok sayıda köle alarak hızla zengin ve güç sahibi oldular. Hatta bazıları
kralın otoritesine meydan okuyabilecek kadar güçlendi. Biz onlara Seçkin Elitler, “Hungupa” topluluğu diyoruz.
Bu Seçkin Elitler, ayrıcalıklarının ve güçlerinin tadını çıkartırken sonunda yozlaştılar. Kralın
otoritesi ve vasal etkisi arasındaki güç dengesi değişiyordu. Bu değişime tepki olarak kral, yeni
elitler alarak güçlü olanları dizginlemek istedi. Yerel bölgelerdeki bilginler hükümete katılıp yeni
reformlara önayak olunması gerektiği konusunda tartışmaya başladı.
15. yüzyılın sonlarında, krallar Sarim bilginlerini,
politik reformları gerçekleştirme çabasıyla, işe almaya
başladılar. Kral Seongjong saltanatı sırasında (saltanatı
1469’dan 1494’e kadar), Gyeongsang-do ilinden Kim
Jong-jik’in de içinde bulunduğu Sarim üyeleri davet edildi ve Kral Jungjong’un saltanatı sırasında is Jo Gwang-jo
gibi daha reformcu bilginler hükümete katıldı. Sarim
bilginleri, Seçkin Elitlerin rüşvetçiliklerini ve zulümlerini
eleştirmeye kalkıştı ve krala akademik konuları çalışmayı
ve Konfüçyüsçülük ahlakını uygulamayı önerdi. Sarim
bilginleri ayrıca halkın görüşlerinin kabul edilmesi ve
Konfüçyüsçülük yazıtları ile ahlakının desteklenmesi
gerektiğini ileri sürdüler.

Bungdang
Terim ‘politik arkadaşlıklar’ anlamını
kasteder. Görevdeki hükümet görevlileri ve bilginleri mesai dışında sürekli
bu gruplara katıldılar. Bu gruplar aslen
bilimsel ama grupları tasarlayan üyeleri gibi doğal olarak politikti ve politika meseleleri yüzünden diğer gruplarla
rekabet halindelerdi. Ama bu gruplar
yerel ilişkiler ve akademik irtibat esas
alınarak kuruldu, yani bugünün politik
partilerinden çok farklılardı.

Sarim reformcuları ve Seçkin Elitler arasındaki uyuşmazlık kaçınılmazdı. Kral Seçkin Elitlerle
baş edebilmek için aslen Sarim reformcularını desteklese de, kritik kararlarda daima Seçkin Elitleri
desteklerdi. Çünkü doğruculuğa, haklı nedenlere ve ahlaklı siyasete önem veren Sarim bilginleri
tarafından önerilen radikal değişikleri kabul etmeye hazır değildi.
Seçkin Elitler, Sarim yeni gelenlerine acımadan politik ataklarına devam ettiler. Çoğu Sarim
görevlisi işkenceye uğradı ve idam edildi. Kim Jong-jik’in vücudu mezarından çıkarıldı ve başı kesildi. Jo Gwang-Jo yönetime çağırdığı bütün reformcularla birlikte ölüme mahkum edildi.
Ancak, onların iyileşmiş dünya fikri, onlar öldükten sonra bile geniş ölçüde kabul edilmiştir.
Bazı Sarim bilginleri memleketlerinde kalıp çalışmalarına ve eğitime bağlı kalmaya karar verirken
diğerleri, başkentteki yönetim koltuklarına müracaat etmeye hiç olmadıkları kadar kararlılardı.
Seçkin Elitlerin tekellerine aldığı önemli işleri nihayet sarsılmaya başladı ve bu nedenle hükümet
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daha geniş insan kitlesine açıldı.
Sarim bilginleri merkezi yönetime katılmaya devam ettikçe, hükümet yönetiminin tümünde
değişikler yapıldı. Politik düşüncelerini girişken bir şekilde ifade ettiler ve Konfüçyüsçülük fikrini
uygulamanın önemini savundular. Kimse Konfüçyüsçülük fikrini toplum geneline yayma inançlarına karşı koyamıyordu. Bu yüzden 16. yüzyılın sonlarına doğru krallar ve güçlü vasallar diğerlerinin
rızası olmadan görüşülecek konuları ileri tarihe atamadı.

“Doğulular” ve “Batılılar” Oluştu
Sarim bilginleri aktif olarak politik meselelere katılmaya başlarken, Konfüçyüs yazıtları üzerine
olan araştırmalar daha da canlandı. Neo-Konfüçyüsçülük aslen Çin’in Sung Hanedanlığından Zhu
Xi tarafından oluşturulmuştu. Joseon bilginleri bu tür çalışmaları miras aldı ve bu çalışmaları yeni
bir aşamaya getirdi. Yi Hwang ve Yi Yi gibi büyük bilginler doğdu. Bu iki bilgin etrafında okullar
oluşturuldu, ateşli müzakereler ve tartışmalar başladı.
Sarim politikacıları doğru yönetime dair bilimsel araştırmaları ve bölgesel toplulukların pratik
çözümlerine önem vererek dikkate aldı. Bu nedenle, aynı bölgeden olanlar ya da aynı akademik
bakış açısına sahip olanlar “Bungdang” denilen politik gruplar kurmaya yöneldi.
Bu gruplar politikalarını tasarladılar ve onları uygulamak için önceliklerine karar verdiler. Bu
grupların güçlerinin artması görüşlerini destekleyen halkın fikirlerine dayandırılabilir. Yeongnam
yerel bilginleri Yi Hwang’dan gelen talimatlarla Dongin grubunu (Doğulular) oluştururken, Gyeonggi ve Chungcheong yerel aydınları Yi Yi’nin bilimi altında Seoin grubunu (Batılılar) oluşturdu.
İlk bahsedilen yerel bölgelerdeki özerkliğin ve insan refahının geliştirilmesi düşüncesi daha sonra
hükümet güvenliğinin sadece milletin zenginliğiyle sağlanacağı ve bunun sonucunda güçlü ordu
sisteminin öncelikli hale gelmesi düşüncesiyle yer değişti.
Bungdang ilk başta Doğulular ve Batılılara bölündü ve yine Doğulular Güneyliler ve Kuzeylilere bölünüp Batılılar, Güneyliler ve Kuzeyliler birbirine karşı çıktılar. Uzun zamandan sonra kral
Sukjong(1674-1720) zamanında Batılılar yine Noron ve Soron’a bölündü. Bungdang ilk başta politik
görüş farkından oluştu sonrasında bilginlerin gruplar, memleket vb. çeşitli unsur dan oluştu.

Politik Toplulukların Yapısı (bölümler)
16. yüzyılın sonlarında, iki grup (politik parti), Dongin (Doğulular) topluluğu ve Seoin (Batılılar)
topluluğu ortaya çıktı. Çok geçmeden Bukin (Kuzeyliler) ve Namin (Güneyliler) ortaya çıktı ve 17.
yüzyılın sonlarında Seoin topluluğu Noron (Üstler) topluluğu ve Soron (Astlar) topluluğu olarak ikiye
ayrıldı. 17. yüzyılın ortalarından itibaren Seoin ve Namin toplulukları politik yönetimde büyük rol
oynamıştır.
18. yüzyılda gruplar arasındaki gerginliği hafifletmek ve anlaşmazlığı azaltmak amacıyla politikaların
tasarlanması ortaya konuldu. Ancak, 19. yüzyılda Seoin topluluğundan dallanan, Noron topluluğundaki az sayıdaki aileler uzun bir dönem tekel güç haline geldi.
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Bundang arasındaki mücadelenin kötü yönleri de vardı ama siyaset açısından rekabet ederek bir
siyaset grubun çok önde gelmesini engelleyerek siyaseti etkinleştirdiği gibi olumlu etkiler de vardı.
Ve düzenli olarak yapılan araştırma ve tartışma ile bilimin seviyesini de yükseltti.

İki Savaştan Kargaşalar
Japonların Joseon’u İşgali
1592 baharında, 150,000’den fazla Japon bölüğü Busan kıyısına baskın yaptı. Busan Hisarı’na
saldırdıktan kısa bir süre sonra Dongrae Hisarı’na doğru ilerlemeye devam ettiler. Çoğu Joseon
askeri ve halkı cesurca savaştı. Ancak, hisar kısa sürede alındı ve geride neredeyse hiç hayatta kalan
yoktu.
“İmjinwaeran” denilen Japon işgali böylece başladı. Profesyonel olarak eğitilen Japon ordusu
Joseon’a fırtına gibi saldırdı, hazırlıksız yakalanan Joseon askerleri savaş başlarında neredeyse her
çatışmada yenildi. Japon askerlerinin Hanyang başkentini ele geçirmeleri sadece 18 gün sürdü.
Joseon kralı kuzeye kaçarken, bütün ülke kargaşaya ve kaosa sürüklendi.
Geçmişe bakınca, aslında Joseon’un savaşa hazır olması gerektiğini savunan tartışmalar vardı.
Joseon, Japonların eylemlerini öğrenmek amacıyla bir keresinde elçiler bile gönderdi. Joseon’un
yenilişinde sadece yozlaşmış ve ihmalkâr yönetim sınıfını suçlayamayız. Bilginler ideal politikaları
çalışmaya daha çok odaklanmıştı ve memurlar ise bu idealist politikaları gerçekleştirmeye yoğunlaşmıştı.
Bununla beraber, savaşa hazırlıkları yetersizdi çünkü “Ülke zengin olduğunda, insanlar fakirleşir. Bir ülkenin güçlü bir ordusu olması için, insanların bu çileye katlanması gerekir” düşüncesine inanıyorlardı. Olmak üzere olan bir savaşa hazırlanmak yerine insanların hayatlarını
geliştirmek onlar için daha önemliydi. Bu sebepler onları uluslararası durumları doğru ve tarafsız
değerlendirmekten alıkoydu.

Japonların Doğu Asya’yı Yönetme Hırsı
16. yüzyılın sonlarında, Japonya eyaletler arasındaki 100 yıldan fazla süren iç savaşı bitirmek
üzereydi. Ancak bazıları Japon adalarının birleşmesini kullanarak savaşı başka bir boyutta devam
ettirmek istedi. Birleşmenin temelini atan Oda Nobunaga’nın koltuğunu elinden alan Toyotomi
Hideyoshi, Joseon ve Ming’i işgal niyetini resmi olarak ifşa etti.
Toyotomi Hideyoshi, 1585’de iktidarı eline aldığından beri Ming Hanedanlığını işgal etme
hırsını açıkça dile getirmiştir. 1590’da Japon adalarının birleşmesini tamamlandığında, kendini işgal
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hazırlıklarına adadı. Kendisine bağlı savaşçılara yeni fethedilmiş topraklar vermek ve Japonya’yı
Asya’daki hızla büyüyen uluslararası ticaretin merkezi haline getirmek istiyordu.
Bu sıralarda, Doğu Asya denizinde Avrupalı tüccarlar görünmeye başladı. Asya ile 1498’den
beri ticaret yapan Portekiz, 1544’de Japonya ile ticaret yapmaya başladı. Bundan kısa zaman sonra,
Portekiz, Çin Macao’da ticaret limanlarını açtı. 1570’de İspanya, Filipinlerde bir ticaret üssü kurdu
ve kolonisi Meksika’dan çıkardığı gümüşlerle Çin ipeği ve porselenlerini aldı. 17. yüzyıl başlarında
Hollanda Tayvan’ı işgal etti.
O zamanlarda, Avrupalılar Asya ülkeleriyle ticarete yeni yeni başlamışlardı. Ancak onların
gelmesiyle Asya ticaret piyasası dünyanın geri kalanıyla iletişimi sağladı ve bu tür durumlar komşu
ülkelerin piyasasını da canlandırdı.

Japon İşgaline Karşı Deniz kuvvetleri ve sivil hareketlerinin Direnişi
Japonya’nın birleşmeyi sağladığından ve yeni teknolojiyle savaşa hazırlandığından Joseon’un
haberi yoktu. Joseon ordusunun erken dönemlerde yenilgisinde ki en büyük neden kendi cehaletleriydi. Ama bu Joseon’un savaşa hiç hazırlıklı olmadığı anlamına gelmiyor.
1591’de savaş olasılığı ortaya çıktığında, Joseon yönetimi ülkeyi savunmak için vasıflı generaller
seçmeye başladı. Amiral Yi Sun-shin onlardan biriydi. Jeolla Jwa-do deniz kuvvetlerinin kumandanı oldu. Daha güçlü savaş gemileri yaptıran ve daha çok deniz kuvveti organize eden Amiral Yi,
Japon deniz kuvvetlerine karşı savaşmak için dikYi Sun-Shin (1545-1598) ve Geokatli bir şekilde hazırlık yaptı. Savaş çıktığında, iyi
eğitilmiş birlikleriyle tek bir savaş bile kaybetmedi.
Savaş hazırlıklarının insanlara büyük bir yük
olması sebebiyle başta savaş hazırlıklarına karşı
olmalarına rağmen, savaş başladığında Yangban
Konfüçyüsçülük bilgin grubu yerel toplulukları
aktif olarak savundu ve korudu. Ülke çapında haklı
olarak silahlanmış sivilleri Japon askerlerine karşı
savaşmaları için organize ettiler.

bukseon (Kaplumbağa şekilli
zırhlı savaş gemisi)

Başta kuzey sınırını korumakla görevli bir
generaldi, daha sonra terfi aldı ve Imjinwaeran’ın başlamasından bir yıl önce deniz
kuvvetlerinde amiralliğe yükseldi. Kapsamlı
taktikleri ve teknik uzmanlığı sayesinde
Japon deniz kuvvetlerini tekrar tekrar yenebildi. 1598’de Noryang’daki son çarpışmada
düşman ateşi tarafından öldürüldü.
Gövdesi bir kaplumbağanın sırtını andıran
ve ön tarafı ejderha başına benzeyen resimdeki gemiden Kaplumbağa gemisi olarak söz
edilir.

Deniz kuvvetlerinin zaferleri ve haklı olarak
silahlanmış sivillerin hareketleri savaşın gidişatını
değiştirdi. Ek olarak, savaşın Çin’e taşınmasından
endişelenen Ming, destek kuvveti olarak büyük
miktarda asker gönderdi. Birleşmiş Joseon ve Ming’
nin karşı saldırılar sonucunda Japon askerleri güneye çekildi. Bu noktadan sonra, Ming kayıplarını
azaltmak istiyordu ve Japonlar, Ming’i yenme girişimlerinin başarısız olduğunu biliyordu, bu
yüzden taraflar ateşkes anlaşması yapmak için müzakerelere başladı. Ancak Japonların Joseon
topraklarının yarısını alma gibi mantıksız isteği üzerine Ming anlaşmaya varmanın imkansız old-
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uğunu anladı.
Japon askerleri, Yi Sun-Shin’in amiralliğinden çekildikten sonra Joseon deniz kuvvetlerini
yendiler ama karada birleşmiş Joseon ve Ming’nin saldırıları sonucunda kuzeye çıkamadılar.
Joseon deniz kuvvetlerine Yi Sun-Shin’in tekrar alınmasıyla Japon askerlerini yine yendi. Yi SunShin Mokpo denizde suyun akımını yararlanarak Japon askerlerini tamamen mahvetti ve Japon’nun
Batı denize ilerlemesini engelledi. Sonunda Toyotomi(Japon amiralı) ölünce Japon askerleri geri
çekilmeye başladı. Bu sırada Yi Sun-Shin geri çekilen Japon askerlerini Noryang denizde yine yıktı
ama Joseon’u kurtaran kahraman bu savaşta öldürüldü. Yi Sun-Shin ölmek üzereyken ‘Düşmana
benim ölmümü bildirme.’ diyerek ömrünün sonuna kadar Joseon’u korumak istemişti. Böylece 7 yıl
sürdürülen savaş sona erdi.
1597’de Japonya ateşkesi bozmuş ve Joseon’a yeniden saldırmıştır. Ancak bu sefer öncekinden
farklı bir şekilde Joseon tamamen hazırlıklıydı. Şiddetli bir direnme karşısında cesaretlerini kaybeden Japon işgalcileri 1598’de yarımadadan atıldı ve yedi yıllık savaş bitti.

Savaşın Sonuçları
Savaş sırasında, Joseon halkının bunalımı artmaya devam etti. Ailelerini kaybettiler, yemekleri
yoktu ve başka gidebilecek bir yerleri yoktu. Ama en önemlisi, hükümet koruması olmadan yabancıların saldırıları altındalardı. Önlerine çıkan ilk sorunda kuzeye kaçan kralı ve vasalları asla
affedemeyeceklerdi. Ve Ming’in destek kuvveti denilen yağmacılara karşı öfkeleri artıyordu.
Joseon yönetimi tamir çabalarına devam ederken, bu tür teşviklerin insanların öfkesini başka
yere çekmeye umarak Japonya’yı suçlamaya ve Ming’i övmeye devam ettiler.
Ancak, bu tür çabalar kraliyet hazinesi boşaldığı için çok yavaştı. Bu sırada, şikayetler daha da
arttı. Jeoson hükümeti Ming’i övmeye devam etti ve bu o zamanda yapabilecekleri tek şeydi.
7 yıl boyunca süren savaştan sonra Joseon, Japon ve Ming’in durumları çok değişti. Joseon’un
toprağında savaşın olduğu için en çok hasara uğrandı. Savaşlardan ve hastalıklardan çok sayıda
insanlar ölüp Joseon’un nüfusu azaldı. Tarımda üretim miktarı azaldı ve devletin maliyesi kötüleş

Joseon Güney Sınırındaki Güvenliği Ve Kuzey Sınırındaki Korumaları Arttırdı
1603’de, Joseon’a karşı daha az agresif tepki gösteren Tokugawa ailesi, Japonya’da iktidara geldi. Bu Edo Shogunate periyodunun başlangıcıydı. Bu yeni güç Joseon ve Ming ile uzlaşmak istedi çünkü Tokugawa Ieyasu, uluslararası ticareti canlandırarak Tokugawa rejiminin uluslararası
tanınırlığını arttırmayı umdu.
Joseon, halk doğal olarak Japonya’dan nefret etmesi sebebiyle Japonya ile yeniden ticaret yapmakta isteksizdi. Ama savaş esirlerinin takası ve ülke genelindeki yeniden yapılandırma çalışmaları iki taraf arasında anlaşmaya varmayı gerektiriyordu. Kuzey sınırındaki Manchu Kabilelerinin
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hareketliliği de Joseon’u endişelendiriyordu. Böylece Joseon sonunda Japonya’nın resmi olarak özür
dilemesi bahanesiyle Japonya ile anlaşmayı kabul etti.
1607’de Joseon Japonya ile diplomatik ilişkilerini düzeltmek istedi ve daha sonra “Joseon Tongshinsa” denilecek çok sayıda elçi grubu gönderdi. Joseon içinde Japonların ticaret faaliyetlerine de
izin verdi.
Kuzeydeki tehdit kısa zamanda gerçek oldu. Bir zamanlar Joseon’a destek olmak için birliklerini
gönderen Jurchen, kendi kabilelerini birleştirdikten sonra Manchuria’da iktidara yükseldi. 1616’da
birleşmiş Manchuria kabileleri “Yeni Jin”i (1636’dan sonra Qing) kurdu. 1618 yılına kadar Manchuria bölgelerinin çoğunu ele geçirecek kadar güçlendiler ve Ming ve Joseon için o ana kadar ki en
büyük tehdit haline geldiler.

“Byeongjahoran” Savaşının Başlaması
1619’da Ming, “Yeni Jin”e karşı koyması için bir ordu düzenledi. Sonra Japon işgalinde gönderdikleri destek kuvvetlerine karşılık olarak Joseon’dan bir ordu göndermesini istedi. Joseon, Ming’in
destek kuvvet istemesine hak verdi ama Ming ile Yeni Jin arasındaki çatışmaya karışarak kendine
yeni düşman edinmekten kaçınmalıydı. Bu Joseon hükümeti büyük bir ikileme sürükledi.
Kral Seonjo’nun tahtına geçen Kral Gwanghaegun (saltanatı 1608’den 1623’e kadar), Ming’in
savaşını desteklemek için ordusunu harekete geçirmekte oldukça kararsızdı. Kendisi de Japonlarla kanlı bir savaşa girdiği için, Ming ve Yeni Jin arasında tarafsız bir politika benimsedi. Joseon,
ordusunu Ming’e gönderesine rağmen Joseon kuvvetleri Yeni Jin’e karşı şiddetli çatışmadan kaçındı.
Kral Gwanghaegun’un tahta çıkmasına karşı olan bazı vasallar, bu taktiği ve davranışı ‘sadakate
ihanet’ olarak eleştirdi.
Kral Gwanghaegun egemenliği döneminde merkez yönetimden uzaklaştırılan Seoin topluluğu
üyeleri, Ming ile ilişkilerdeki ‘sağlamlığı’ korumak adı altında bir isyan düzenledi. Tahta yeni bir
kral çıkardılar ve sonuç olarak tarafsız diplomasi politikası orda durduruldu.
1627’da Yeni Jin, Joseon topraklarındaki ilk işgalini başlattı ve 1636’da daha çok sayıdaki birliklerle saldırdı. Bu Ming ile karşılaşmadan önce Joseon’u kontrolüne almak için olan bir girişimdi.
Yeni Jin, Ming’e destek kuvvet göndermemeleri için ilk önce Joseon’u işgal etmeliydi. Ancak, bu
kısmen de olsa Joseon’un yeni diplomatik politikasının sadece Ming ile ilişkilerinin üzerinde durma
olmasına da bağlıydı. Joseon Ming’e sadık kaldı ama savaşı kazanmakta başarısız oldu. Sonuç
olarak, Joseon Qing’e teslim oldu ve uzun bir süre boyunca Qing’in müdahalelerine katlanmak
zorunda kaldı.
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Ataerkil Aile Sisteminin Kurulması
“Joseon tek Konfüçyüsçü Ülkedir.”
Qing ile olan savaş bittikten sonra, kendilerini güç bir duruma iten Seoin topluluğunun
Qing’e teslim olunarak sonuçlanan gereksiz savaş girişimi Ming’e bağlılık felsefeleri eleştirilerden
kaçınamadı.
Bununla beraber, Sarim topluluğunun büyük çoğunluğu ‘yakın kazançlar aramak yerine doğru
ve yanlışı ayırt etmeliyiz’ inancını korumak istedi. Tabii ki Seoin topluluğu üyeleri bu tür ilkeleri
sürdürmede en inatçı olan kişilerdi. Sonuç olarak, “kuzeyi fethetme fikri” öne sürüldü. Askeri harcamaların hızlı bir şekilde arttırılması ve böylece Qing’e karşı misilleme saldırı başlatabileceklerini
tartıştılar.
Kuzeyi fethetme fikri, 17. yüzyılda Kore halkı üzerinde güçlü bir etki yarattı ve Qing Çin’de
baskın bir hükümdar olup bu planın başarılı olamayacağı varsayıldıktan sonra bile etki yaratmaya
devam etti. Bu inanç Konfüçyüsçülük öğretilerini uygulamada deneyimi olan medeni tek eyalet
olma fikrinden türedi. Joseon halkı Çin-Merkezciliğin* halefi sayılabilecek tek eyalet olduklarını
ve Qing’in güçlü bir barbar milletten başka bir şey
Çin-Merkezcilik
olmadığını düşünüyordu.
Ve o zamanlarda, Konfüçyüsçülük gelenekleri
öncekinden daha güçlü bir şekilde uygulanmaya
başlandı. Devlet, Konfüçyüsçülük fikrine ve detaylarına göre olan çok sayıdaki hanedanlık ritüelini
uygulamaya ve incelemeye büyük bir çaba gösterdi.
Bu tür protokollerin usulleri üzerine olan araştırmalar
sadece kraliyet tarafından değil görev dışındaki Sarim
bilginleri tarafından da merak ve ilgi çekiyordu. Konfüçyüsçülük ahlakı ve gelenekleri, kraliyetten ailesinden Sarim bilginlerine sonra da genel halka yayıldı.

Konfüçyüsçü bilginler, Çin’deki Han
ırkının kültürünü Konfüçyüs medeniyetinin merkezi olarak kabul etti. Qing (Jurchen) Çin’deki hakim güç olamaya başlarken,
Joseon bilginleri, barbar Qing halkında
kalmasındansa merkezin Joseon’a taşınması fikrinden başka bir çare olmadığını
düşündüler. Böylece Joseon’u Konfüçyüs
medeniyetinin küçük versiyonu olarak
gördüler.

Evlilik Geleneklerinde ve Aile Düzenindeki Değişiklikler
16. yüzyıldan beri, Neo-Konfüçyüsçülük araştırmaları daha titiz ve kapsamlı yapılmaya başlandı,
aile ritüellerinde dikkat edilmesi gereken protokoller Chu Hsi tarafından saptandı ve Joseon halkına geniş bir şekilde yayıldı. Budist usullerini benimseyen cenazeler ve ritüeller kademeli olarak yok
oldu. Ritüel protokollere karşı halkın ilgisi büyüdü ve ilgili kılavuz kitapları aktif olarak yayınlanmaya başladı.
Protokoller kişinin disipline edilmiş zihnini ve ahlak eğitimini ifade etmede önemli bir metot
olarak görülürdü. Tören ortamlarındaki görgü, tutum ve kurallar yeni oluşturulmuştu. Erdemli bir
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insan sayılabilmek için “ahlakı uygulamak için doğru düşünce” fikrine sahip olunmalıydı. “Ahlakı
ve aile etiğini uygulamak, devlete ve ülkeye çalışmaktan daha önemli sayılmalı.” fikri de öğüt verildi. Böylece şu iddia ortaya çıktı: “Kişi devlet için çalışmaya başlamadan önce ev halkıyla iyi anlaşmayı sağlamalıdır.”
17. yüzyılda kuzey mücadelesi ve siyasi protokoller devletin en önemli meseleleri sayıldı. Konfüçyüsçülük, evlilikler, aile ilişkileri ve miras uygulamalarının hepsinde büyük bir etki yaratmaya
devam etti.
Bu zamandan sonra, eski gelenek olan damadın gelinin evine taşınması değişti ve sonuç olarak
gelin damadın evine taşınmaya başladı. Sadece en büyük erkek çocuk aileyi geçindirmek ve atalarına anma töreni düzenlemekle görevlendirildi. Ailede erkek çocuk olamadığında ise akrabalarının
ailelerinde bir erkek çocuk davet edilirdi ve böylece ailedeki kız çocuklarının rolü geriledi. Kadınlar
ayrıca miras dağılımı sürecinden de atıldı ve en büyük erkek çocuk dışındaki erkek çocuklara da
belirli bir dereceye kadar ayrıcalık tanındı. 17. yüzyıldan sonra, mirasın tamamını en büyük erkek
çocuğa bırakmak genel bir uygulama haline geldi.

Konfüçyüsçülük Geleneklerinin Joseon Halkına Yayılması
Ve tüm bu değişikliklerle beraber yeni bir hiyerarşi yapısı, ayrımcı bir doğa halk genelinde
yaratıldı. Kadın hakları ihmal edildi ve kocalarına karşı sorumlulukları vurgulandı. Küçük erkek
çocuklar arasında bile ayrımcılık yapılmaya başlandı.
Konfüçyüs herkesin aile içindeki pozisyonuna uygun bir hayat sürmesi gerektiğini düşünmüştü.
Bir keresinde “Eğer krallar kral gibi, vasallar vasal gibi, …. davransalar toplum yaşamak için
mükemmel bir yer olurdu.” demişti. Konfüçyüs takipçileri “Ahlakın Beş Kuralı” adı taşıyan Konfüçyüs ilkelerini oluşturdular. Bu kurallarda kralın otoritesine bağlılık, ebeveynlere saygı ve kadınların erkeklere bağlılığı ve hizmeti onurlu bir şekilde bahsedilen öncelikli değerlerdi.
Konfüçyüs ilkeleri ayrıcalıklı olmayan insanların gözden çıkarılması kavramını (lordlar ve
köleler ya da arsa sahipleri ile çalışan çiftçiler arasında) ortaya çıkardı. Bu kavramlar sosyal hiyerarşiye gerekçe olarak hizmet verdi. Konfüçyüs temsilcileri 17. yüzyılın durumunu göz önünde
bulundurarak, iki savaşın sonucu olarak kendi kendine kurulan sınıf sistemini dengelediler.
17. yüzyıldan beri Konfüçyüs gelenekleri Yangban sınıfı arasında katı bir şekilde devam ettirildi.
Kendilerini Konfüçyüs aile sistemini kabul etmiş ayrıcalıklı insanlar olarak gören Yangban sınıfı,
Konfüçyüsçülük ahlakının önemine sahip çıktı. Yangban olarak adlandırılmak isteyen her insan da
bunu kabul etti.
Üst sınıflar tarafından öncülük edilen Konfüçyüsçülük o zamanın en büyük akımıydı. Ancak
Konfüçyüsçülüğü benimseyemeyen kısımlar da vardı. Budizm’e hala inanılıyordu ve Konfüçyüs
sitilinde evlilikler ve aile sistemi geniş bir alanda kabul edilmemişti. Ayrımcılığı kabul eden Konfüçyüsçülüğe karşı isyanlar da vardı. Cinsiyet ve sınıf ayrılığını reddeden yeni inanışlar ortaya çıktı.
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Ayrımcılığı reddeden insanların fikirleri toplumda da ortaya çıkmaya başladı.

81

1650 Tahta çıkan Kral Hyojong, Qing’e karşı intikam yemini ederek Kuzey Mücadelesi hareketlerini başlattı.
1669 Bu yılda Seul nüfusu 200.000 kişi olarak ölçüldü. Ticaret hızla gelişti.
1728 Yi In-jwa, Kral’ın tahttan geri çekilmesini talep eden bir isyan başlattı. Daha sonra hükümetin içindeki siyasi gruplar arasındaki karşılaşmaları hafifletmek amacıyla daha etkin politikalar
yapıldı.
1776~1783 Amerika, Bağımsızlık Savaşı sonucunda federalizme dayalı Amerika Birleşik Devleti’ni kurdu.
1783 Yi Seung-hun, Qing’de vaftiz edildikten sonra Kore’deki ilk Hristiyan oldu. Sonrasında
Seul’de bir kilise yapıldı.
1796 Yeni şehir Hwaseong’un inşaatı tamamlandı. Zarif bir hisar, geniş bir pazar sokağı ve
uluslararası bir çiftlik inşa edildi.
1801 İlerici akademik hareketler ve Katolik inanlar üzerinde sert baskılar vardı. Daha sonra bir
kısmını saygın sınıfın tek eline aldığı güç ile “Sedo” Politikası hüküm sürdü.
1811 Hong Gyeong-rae, çiftçiler, tüccarlar ve Pyeongan-do ili madencileri merkezi otoriteyi yıkmak için geniş çaplı bir ayaklanma çıkardılar.
1840~1842 Britanya afyon ithalatını yasaklamak için Qing’e saldırdı. O sıralarda Batı Filoları
bazen Joseon kıyılarında görülüyordu.
1860 Choi Je-wu, Donghak isimli dini bir okul kurdu. Bu okul 1880lerden itibaren Koreliler
arasında yaygınlaştı.
1862 Bozulmuş vergi sistemini düzeltmek ve rüşvetçi memurları defetmek amacıyla yerel toplulukların ülke çapında hareketleri yaygınlaştı.
1866 Joseon, Seul’ü ele geçirmeye çalışan Fransız donanmasını yendi. (Byeonginyango)
1868 1868’de Japonya’da ortaya çıkan politik hareket, agresif bir ‘Batılılaşma Politikası’ sahiplenen
merkezi devlet sistemi ile sonuçlandı. (Meiji Yapılandırması)
1871 Joseon işgalci Amerikan donanmasını yendi.
1876 Joseon, Japonya ile ticaret başlatacağını söz veren Ganghwado Antlaşması’nı imzaladı.
1882 Askeri ayaklanma, ülkenin dünyaya açılması gerektiğini destekleyen hükümeti indirdi. (Imogullan)
1884 Japon reformundan örnek alınmış, Joseon’a modern hükümet sistemi kurmak için politik
darbe yapıldı.
1885-1887 Rusya ile politik ilişkiler kurduktan kısa bir süre sonra, Britanya uluslararası yasaları
ihlal ederek Geomundo’yu ele geçirdi. (Geomundo Hadisesi)
1894 Çiftçiler, Donghak dini örgütü ile birleşerek ülke genelinde ayaklanmaya liderlik ettiler.
1894~1895 Japonya ilk Çin-Japon savaşını kazandı. Kore Yarımadası ve Çin üzerindeki uluslararası rekabet daha da gerildi.
1894-1896 Japonya tarafından desteklenen ilerici Joseon memurları tarafından Gabo yılı Reformu ileri sürüldü.
1896 Kral Japonya’nın tehditlerinden kurtulmak için Rus elçiliğine kaçarken, Japon bakanlar
kurulu dağıldı.
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07
JOSEON :
DEĞİŞİKLİK ve DÖNÜM NOKTASINDA

Dünyaya, Konfüçyüsçülükten başka alışılmadık bir bakış açısıyla bakmak mümkün olabilir miydi?
İki savaştan sonra, Konfüçyüsçülük eskisinden daha da güçlü bir hale geldi. Ama aynı zamanda
tüm ülkeyi yeni bir bakış açısıyla yeniden inşa etmek için akademik hareketler ortaya çıktı.
“Ekonomideki büyümeyi nasıl daha fazla ilerletebilirdik? Zengin ve fakir arasındaki farkın daha az
olduğu bir ülke kurabilir miydik? Politikalar, sosyal ve ekonomik kalkınmaya engel olmadan hizmet
verebilir miydi?” 17, 18 ve 19. yüzyıllar insanların bu tür şeyler üzerine düşündüğü bir zamandı.

“Bukbeol”dan “Bukhak”a : Dünyaya Bakış Açısını Genişletmek
Veliaht Prens Sohyeon, sonunda Qing’in başkentindeki uzun süreli esaretini sonlandırarak Şubat
1645’te Joseon’a geri döndü. O zaman 34 yaşındaydı.
1637’de Kral Injo (saltanatı 1623’ten 1650’ye kadar) resmi olarak Qing’ teslim oldu, Veliaht Prens
Sohyeon esir olarak kaldığı Qing’in başkentine götürüldü. Tarihi kayıtlara göre, prens Seul’den
ayrılmak üzereyken herkes acıyla hıçkırıklara boğuldu.
İşin garibi, kayıtlar Veliaht Prens’in uzan zamandır beklenen dönüşünü şaşırtıcı bir şekilde kısa
olarak ifade ediyor. Dahası, öz babasının karşılamasını da son derece soğukmuş. Veliaht Prens’in
babası için Qing’den getirdiği hediyelerin hepsi fark edilmeden ortadan kaybolmuş. Bizi şaşırtan
Veliaht Prens’in yaklaşık üç ay sonra gizemli bir şekilde ölmesi.
Hiç kimse ortada bir komplonun olup olmadığını kesin olarak bilmiyor. O zamanlarda hükümet
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Qing’e karşı vahşi intikamı soran seslerle doluydu. Ama Veliaht Prens’in farklı bir düşüncesi vardı
ve Joseon halkı için diplomatik bir uzlaşmanın gerekliliğine ısrar ediyordu. Kral ve hükümet
memurları Qing halkının barbar bir ırk olduğunu düşünürken, Sohyeon, Qing halkından öğrenebilecekleri çok şey olduğuna inanıyordu. Qing’den getirdiği her şey Batılılara aitti.
Veliaht Prens’in cenazesi çok alçakgönüllü bir şekilde yapıldı, oğulları ve eşi de ayrıca tahlihsiz
bir kaderle yüzleşti. Onun yerine, Kuzey Mücadelesi politikasını destekleyen Kral Injo’nun ikinci
oğlu tahta çıktı.

Kuzey Mücadele Hareketi sınırına ulaşıyor
Kardeşi yerine tahta oturan Kral Hyojong (saltanatı 1650’den 1659’a kadar), Qing’e karşı hızlı bir
intikam politikasını önerdi. Buna göre, mali bir plan tasarlandı. Hisarları tamir ettiler ve süvari ve
topçu birliklerinin sayısını çoğalttılar.
Fakat tüm bu savaş hazırlıkları kısa sürede halk için yüke dönüştü. Vergilerin yükseldiğini söylemeye bile gerek yok. İnsanlar sık sık askeri eğitime alındı, hisar ve silah onarımı için işe çağırıldı.
Bu arada, Qing Hanedanı her geçen gün daha da güçlenmeye devam etti.
Kral Hyojong öldüğünde Kuzey Mücadele Hareketi (“Bukbeol”) de onunla birlikte yok oldu.
Birçok kişi hala insan yaşamını dengelemenin öncelikli olması gerektiği konusunda hemfikirdir.
Askeri sistemi güçlendirme görevi, toplumsal bir birlik kurma görevine yol açmalıydı.
Ayrıca “Ülke genelinde reformlar yapılmadığı sürece Kuzey Mücadele Planı’nın sadece başka bir
hayaldir.” denilmiştir. Bu, Yu Hyeong-won (1622~1673)’un iddiasıydı. Tarım yapan kişilerin, arsa
sahibi olması gerektiğini söyleyen toprak reformlarını savunmuştur. Yu Hyeong-won ayrıca sınıf
sisteminin yeniden yapılandırılmasına ve vergi sisteminin düzeltilmesine olanak veren reformlar
yapılırsa ülkenin Qing’den intikam alabilecek kadar güçlü olacağını söylemiştir.

Toprak ve Vergi Reformları
O zamanlar birçok devlet memuru arazi sahibiydi. Yeterli çalışma onlara hükümetin içinde
resmi bir pozisyonda çalışma olanağı sağlıyordu, emekli olduklarında da varlıklı bir hayat sürdürmelerine yetecek kadar ekonomik desteğe sahip oluyorlardı. Doğal olarak köylülerin günlük yaşamını
anlamak onlar için zordu ve onların düşündüğü Konfüçyüs ideal toplumu köylülerin umduğundan
tamamen farklıydı.
17. yüzyılın son yarısında, Kuzey Hareketi hala tartışılıyordu ve bu sırada “topraksız köylüler”
sorunu kötüleşmeye devam etti. İki savaş hükümetin ülke yönetimini zayıflattı ve sonuç olarak
köylü sınıfı yıkıldı, köylüler ellerindeki toprakların çoğunluğunu birkaç toprak sahibine bırakarak
topraklarını terk ettiler. Kraliyet ailesi, Yangban sınıfı ve devlet memurları arazileri tek elde tutmaya
devam ettiler, köylüler şiddetli yoksulluğa sürüklendi. Kalan toprak sahipleri açlıktan kurtulmak
için topraklarını satmak zorunda kaldı.
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Toprağı işleyen insanların vergi ödemesi ve işçilik hizmetine rapor sunması görüşü Joseon
halkının sürdürülmesine öncülük etti. Fakat bu görüş ciddi bir tehdit altındaydı. Problem, yalnızca
yaklaşan Kuzey Hareketi için değil ayrıca hanedanın yaşamını sürdürebilmesi için de ele alındı.
Vergi yönetimi halledilmesi gereken en acil konuydu. Özellikle, insanların ekonomik durumlarına bakılmaksızın bölgeye özgü ürünleri verme zorunluluğu (Gongnab) ve askeri giderlerin yalnızca
fakir çiftçilere yüklenmesi (Gunpo) reformların iki ana hedefiydi.
Fakat arazi sahiplerinin hepsi memur olduğu için sonuca varabilmek çok fazla zaman gerektirdi.
Çiftçilerin askeri giderleri azaldığında, arazi sahiplerinin vergileri artacaktı.
Ve sadece vergi reformlarının problemleri çözmek için yeterli olmayacağı ileri sürüldü. Bazıları sınıf sistemini ortadan kaldırmayı ve toprak reformlarının uygulanmasını önerdi. Köylülerin yaşamlarındaki istikrar ve Kuzey Hareketlerinin ele alındığı tartışmalar, ülkenin yeniden inşa
edilmesi tartışması olarak daha kapsamlı bir hale dönüştü.

Yeni bir dünyayı ve kendini tanıma
“Qing barbar bir ırktır, onlara karşı mücadele başlatılmalıdır.” anlayışı gitgide değişerek “Kuzeyden öğrenelim.” fikri olan “Bukhak” anlayışını ortaya çıkardı. 17. yüzyılın sonuna doğru Qing ile
olan diplomatik ilişkiler dengelendiğinde Joseon ve Qing arasındaki değişimler de arttı. Qing’i
ziyaret eden elçilerin sayısı arttı ve Qing’den tonlarca kitap ithal edildi. Yeni teknolojiyi öğrenmeleri
için insanlar Qing’e gönderildi. İki ülke arasındaki uluslararası ticaret ve ticari aktiviteler katlanarak
arttı. Qing ile ticarete ek olarak Japonlarla olan ticaret de arttı ve sınıra yakın bölgelerde yeni ticaret
şehirleri ortaya çıktı. Seul’deki iş refahı ticaret için önemli bir itici güç haline geldi ve tüm bölgelerde birçok düzenli market açıldı. Verimliliğin artmasıyla tarım ürünlerinin ticarileşmesi de kendine
özgü bir hal aldı. Ayrıca madencilik gelişti ve el sanatı ürünlerinin sayısı yükseldi.
Toplumdaki etkileyici değişimler, belli ideolojik değişimlere yol açtı. Ticaretteki gelişim olumlu
bir şey olarak ele alındı. Daha çok insan el sanatı ve tarım ürünleriyle ilgilenmeye başladı. Bu arada
Joseon, Qing’den modern çalışmalar ve kültür almalı fikri daha çok destek kazanmaya devam etti.
Qing’i ziyaret edenler ne gördüklerini ve ne duyduklarını diğer insanları bilgilendirmek için
belgeledi. Qing’in çalışmalarını ve kültürünü benimsemek amacıyla farklı yollar aracılığıyla çeşitli
materyalleri elde ettiler. Gönderilen Joseon elçileri yabancı ülkelerden döndükten sonra Batılıların
çalışmaları ve dinleri geniş ölçüde Joseon halkına tanıtıldı. Coğrafya, fen bilimleri, din kitapları ile
birlikte Batılıların çizdikleri haritalar insanların ilgisini çekti.
Fazla çaba Joseon halkını kendi tarihleri ve geleneklerini araştırmaya yönlendirdi ve Joseon’un
kültürel değerlerini keşfetmelerine yardım etti. Araştırmacılar dil ve coğrafya alanlarında ilerlerken
Gojoseon tarihi üzerine yapılan daha fazla çalışma onları yeni bulunan tarihi kayıtları incelemeye
ve gerçekliklerini doğrulamaya teşvik etti.
Dolayısıyla 18. yüzyılda Joseon halkı Neo-konfüçyüsçülük’ten başka yeni bir bakış açısı oluştur-
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du. Bu yeni bakış açısı dünya farkındalığını ve öz-farkındalığı sağladı.

Joseon’u Yeniden İnşa Edelim!
Mart 1728’de kimliği bilinmeyen bir grup asker Cheongju’ya isyan edildi. Hükümetin güvenlik
memurları baskıncılara karşı neyi korumaları gerektiğini bilmeden kaçarken şehir isyancı güçler
tarafından çabucak ele geçirildi. Şehirde isyanı destekleyen birçok insan vardı.
İsyanın lideri Yi In-jwa (?~1728) Namin topluluğundaki yüksek mertebeli bir memurun torunuydu. Fakat nesillerce iyi bilinen Yangban ailesinden belirli kişiler de isyancılar arasındaydı.
Yi In-jwa Cheongju şehrini işgal etti ve ilave askeri faaliyetler diğer bölgelerin içine sıçradı.
Chungcheong-do ilinin bazı bölgelerindeki memurlar Yi In-jwa’yı destekleyeceğine yemin etti ve
Jeolla-do ilindeki bazı topluluklar da isyana katılmak için Cheongju’ya geldi. Ayrıca Gyeongsang-do
ilindeki beş köyden Yangban topluluğu kasabalarındaki resmi yöneticileri esir aldı ve yerel yönetimi
ele geçirdiler.
Yi In-jwa başkente yürüdü ve yaptıklarını haklı çıkarmak için Noron topluluğunun eski kralı
öldürdüğünü iddia etti. Ayrıca tahttaki kralı değiştirmeyi planladı. Fakat bu isyan Kral Yeongjo
(saltanatı 1724’ten 1776’ya kadar)’nun saltanatının dördüncü yılında hükümet tarafından gönderilen birliklerle bastırıldı. Hükümetin ayaklanmayı bastırması otuz dört gün sürdü.

Bungdang Merkezli Politikadan Kral Merkezli Yönetime
1728 sıralarında hükümette resmi bir pozisyona yükselmeleri engellenen birçok bilgin topluluğu
isyana katıldı. Belli politik topluluklarla olan ilişkileri yüzünden hükümet merkezine katılma izni
olmayan nüfuz sahibi insanlar ve yoksul köylüler de isyana katılarak destek verdi.
Örneğin 17. yüzyılın başlarında Bukin topluluğu hükümet merkezinden tamamen çıkarılmıştı
veya Seoin topluluğunun Namin topluluğunu hükümetten çıkmaya zorladığı 1694’teki siyasi tasfiyeye kadar Seoin ve Namin toplulukları kendi aralarındaki mücadeleye bırakıldı. Yi In-jwa’nın
saltanatından birkaç yıl önce, Namin üyelerinin güç kaybettiğini iddia eden Seoin ve Soron toplulukları içinde sert güç mücadelesi vardı. Sonuç olarak Seoin topluluğu içindeki Soron topluluğunun
soyundan gelenler gelecekte hükümette resmi bir pozisyona yükselme umutlarını kaybettiler.
Sonuç olarak, savaştan kurtulabilmek için Kuzey Mücadelesi’ni teklif ettikleri andan beri ana güç
haline gelen Seoin topluluğundaki birkaç aristokrat Noron topluluğu olarak adlandırıldı. Noron
topluluğundan hayatta kalanlar hükümetin resmi meselelerine katılan Yangban topluluğunun geniş
alanlarını elinde tuttu.
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Noron topluluğu Neo-Konfüçyüsçülüğü mutlak bir değer olarak görüyor ve öğretimine saygı duyuyordu. 16. yüzyıldan beri sürdürülen Yangban topluluğundaki sınıf sistemi, mülk sahibi
sistemi ve Konfüçyüsçülüğü, ülke genelinde yaymayı devam ettiren teokrasi altındaki politik işlemler gibi prensiplerin sürdürülmesi üzerinde duruldu.
Yi In-jwa’nın isyanı, insanların Noron topluluğuna karşı olan karşıtlıklarının çok yoğun
olduğunu ispatladı. Diğer taraftan yoksul sınıf, sınıf sisteminin ortadan kaldırıldığı ve toprak
dağıtımının eşit yapıldığı yeni bir toplum için umut etti. Çeşitli reformlarla Neo-Konfüçyüsçülük
öğretilerine kafa tutan Namin ve Soron topluluklarının üyeleri arasında daha fazla ortak nokta
bulabilirlerdi.
İsyan ayrıca politikalarda yeni bir akım meydana getirdi. Yangban topluluğu yalnız bir topluluğun politik tekelliğini dizginledi gerektiğini sonucuna ulaştı. Aralarında kriz vardı. İnsanların
çoğu, Yangban merkezli politikalara dayalı hanedanlığı sürdürmek amacıyla insanların endişelerini
dile getirmesi gerektiğine inanmaya başladılar.
Mükemmel bir politikacı olan Kral Yeongjo ve tahta geçen torunu Kral Jeongjo (saltanatı
1776’dan 1800’e kadar)’nun her ikisi de topluluklar arasındaki dengenin sürdürülmesine yardımcı
olan “Tarafsızlık Politikası”nı uyguladı.
Yine de topluluklar yasal bir kurum olarak tanındı ve Noron topluluğunun liderliği reddedilmedi, Namin ve Soron üyelerine de resmi pozisyonlar açıldı. Kraliyet otoritesi o kadar güçlü bir
hale geldi ki geniş özerk bir alana sahip olan Yangban topluluğu bürokratik otoriteye boyun eğmek
zorunda kaldı. Yani bir anlamda önemli bir etkiye sahip olan Yangban topluluğunun düşünceleri
topluluk politikalarının genelinde önemini kaybetti.

Yangban Merkezli Sistemin Çöküşü
Bir bilginin(Yangban) hayatı resmi pozisyona atanma olanağı olmadığı için halktan olan herhangi birinin hayatından daha iyi değildi. Birçok Yangban topluluğunun kendi geniş alanı olmasına
rağmen, Yangban unvanı altında fakir birçok aristokratlar da bulunmaktaydı.
İşleri daha da kötü yapan, yozlaşmış hükümet memurlarının hükümetin maddi ihtiyaçlarını
karşılayan köylü ve kölelere Yangban unvanını satmasıydı. Yangban topluluğundan olduğunu iddia
edenlerin sayısı büyük bir ölçüde artmıştı. Unvanları sarsıldığı ve aşağı tabakadan kiracılara mülk
sahibiymiş gibi hükmettikleri için geleneksel Yangban sistemi yerel bölgelerde yıkılmaya başladı.
İdealist teorilere ve insanların görüşlerine dayanan merkezi hükümetin topluluklara ait politikaları
da ciddi bir biçimde zayıfladı.
Kraliyet otoritesinin teokrasiden daha üstün olduğunu iddia eden Kral Yeongjo ve Kral Jeongjo, Yangban topluluğunun ödün verdiği insanların hayatlarını geliştirmek amacıyla birçok planlar
uyguladılar. Dede ve torun, insanların durumunu anlamak ve hayatlarına dair daha çok şey öğrenmek amacıyla sık sık saraydan çıkıp halkla buluştu.
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Kral Yeongjo, diğer arazilerdeki vergiyi arttırarak askeri giderlere boyun eğen insanların yüklerini hafifletmek için yeni bir vergi sistemi kurdu. Kral Yeongjo, ayrıcalıkların keyfini süren varlıklı
tüccarların sayısını azaltarak insanların ticari işlemlerini daha iyi düzenledi. Ayrıca 1801 yılında
köle halkına eşit haklar verileceğini açıkladı.
Daha çok topluluk politik meselelere eşit biçimde katılınca çeşitli fikirler ve düşünceler de ortaya
çıktı. Fakat Noron topluluğu yine de çoğunluğunu korudu ve Neo-Konfüçyüsçülüğün değerini
sürdürmeye devam ettirdi. Joseon’un Doğu Asya’daki tek medeni dünya olduğunu savundular
ve Batı dinlerini, Batı bilimlerini ve diğer Konfüçyüsçülük yazıtlarının yorumlarını bir sapkınlık
olarak tanımladılar. Buna zıt bir şekilde, Namin ve Soron üyeleri Neo-Konfüçyüsçülükten önce
gelen esas Konfüçyüsçülük çalışmalarına ve Çin ve Joseon’un tarihi araştırmalarına dayalı çeşitli reformlar yapılmasını önerdiler. Bu zamanda, Batı bilimlerine ve Katoliklik üzerine yapılan kapsamlı
araştırmalar dini uğraşlar haline geldi. Yine bu zamanda Qing teknolojiyi geliştirdi ve Joseon’daki iş
ve ticareti destekledi.

Jeong Yak-yong, Park Je-ga
Kral Jeongjo tarafından desteklenen Jeong
Yak-yong ve Park Je-ga’nın fikirleri çok dikkat çekicidir.
Park Je-ga, tutumluluğa önem verilirse insan tüketiminin ve gelişmiş teknoloji içinde
kaybolmanın azalacağını ileri sürmüştür.
Yine de Joseon’un tüketime teşvikten çekinmemesi ve teknolojiyi geliştirmesi gerektiğini de savunmuştur. Ayrıca daha varlıklı
ve güçlü bir ülke kurmak için diğerlerinin
medeniyet ve gelişmiş teknolojilerinin kabul
edilmesi gerektiğini iddia etmiştir.

Jeong Yak-yong (1762~1836)
Jeong Yak-yong, J. J. Rousseau’nun Avrupa’da
“Toplum Sözleşmesi” kitabını yayınladığı yılda
doğmuştur. Jeong bir keresinde “Krala tacı giydiren
de halktır, tahtan indiren de.” diye yazmıştır. 18.
ve 19. yüzyıllarda Jeong Yak-yong zamanının en
örnek bilginiydi ve tüm araştırmaları ve ilerici bilgin
hareketlerini tek bir anlatıda birleştirebilecek bir
yeteneğe sahipti. Etkili yerel ve merkezi hükümet
yönetimi önerilerini içere Gyeongsaeyupyo ve Mokminshimseo kitaplarının da dahil olduğu 500’den
fazla kitap yazmıştır. Sağdaki resimde Jeong Yakyong’un sürüldükten sonraki hayatının 18 yılını
geçirdiği “Dasanchodang” isimli ev vardır. Etrafta
geniş çay bahçeleri olduğu için kendine “çay her
yerde” anlamına gelen “Dasan” isimli kalem yapmıştır. Ev Jeollanam-do ilinin Gangjin bölgesinde
bulunmaktadır.

Fakat Jeong Yak-yong’un ilgisi daha
farklıydı. O, çoğu çiftçinin yoksulluktan
kendilerini kurtaramadığına şahit olmuştu.
Bu yüzden ülke genelinde tüm toplumu
değiştirebilecek reformların düzenlenmesini
istiyordu. Park Je-ga gibi yeni teknolojiyi kabul etmenin önemini onaylıyordu ama diğer taraftan
da önceliği yoksulluk projesi olan ve ülke geneli toprak reformlarını sağlama alan politik ve sosyal
reformları destekliyordu.
Jeong Yak-yong’un kraliyet otoritesini güçlendirme ve tüm sistemi yeniden düzenleme fikri
bütün Namin bilginleri tarafından destek gördü. Fakat hükümette ana bir güç olan Noron toplu-
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luğu onları çok köklü ve tehlikeli bulan ve
eleştiren fikirlere karşıydı. Park Je-ga da
benzer itirazlarla yüz yüze geldi. Noron
topluluğundaki üyeler onun bazı düşüncelerine katıldı fakat Noron’lar Qing’i barbar bir
grup olarak gördüğü için Qing’e bakış açıları
onları birbirine ters düşürdü.

Park Je-ga (1750~1805)
Park Je-ga sınıf sisteminin kaldırılmasını önerdi,
çünkü toplumu geliştirmek amacıyla bunu yapmanın gereklilik olduğuna, rütbeler ve sınıflar
arasında ayrıcalık yapma fikrinin üstesinden gelinmesi gerektiğine inanıyordu. “Bukhak” okulundaki
temsilci bilginlerden biriydi. Teknolojiyi geliştirmenin önemi üstünde durup Qing’le olan değişimlerin artmasını öneriyordu. Uluslararası ticaretin
büyümesini istedi ve Qing’i hükümet elçisi olarak
dört kez ziyaret etti.

1800 yılında Kral Jeongjo’nun ölümünden sonra topluluklar arasında sürdürülen
denge yeniden bozuldu. İktidarda olan
Noron topluluğu, Namin üyelerini beyinlerini Katoliklik adlı sapkınlıklarla yıkamakla
suçladı. Park Je-ga’nın pragmatizmi de reddedildi. Noron üyeleri Joseon’u medeni bir ülke yapmak
için Katolikliğin yasaklanması gerektiğini düşündü ve “Neo-konfüçyüsçülüğün değerini devam ettirmenin sapkınlığı reddetmek anlamına geldiğini” savundular. Onların bu çağdışı görüşleri Joseon
toplumunun ilerlemesini önemli bir ölçüde aksattı.

Halkın Ayaklanması
Eski Sistem Reformların Konusu Oluyor
Kral Yeongjo ve Kral Jeongjo, kral-merkezli bir politika ve güçlü bir kraliyet otoritesini miras
olarak bıraktı. Kraliyet ailesindeki kan bağı bulunmayan şahıslar kraliyet ailenin gücünü kötüye
kullanınca ciddi problemler ortaya çıktı. Andong Kim ve Pungyang Jo isimlerini taşıyan birkaç aile
diğerlerinin rızasını almadan birçok politik harekete öncülük etti.
Yerel hükümetinin de başı dertteydi. Bölgesel memurların otoritesi büyüyüp daha güçlü olurken
yerel özerklikler güce karşı savunmasız hale geldi ve dahası rüşvetçi memurları engelleyebilecek
herhangi bir güvenlik vasiyeti yoktu. Denetim ile bilanço çöktüğünde ve hesaplandığında, hanedan
politikasındaki insanların düşüncelerini ve hükümetteki politikaların toplumun kalkınmasına
büyük bir engelden başka hiçbir şey olmadığını yansıttı.
Hükümet pozisyonlarının satılması yaygın bir uygulamaya dönüştü ve mevkileri için hayli para
ödeyen ve bunu telafi etmek için istekli olan açgözlü ve bencil memurların istismarları da bu olayı
takip etti. Biraz mal varlığına sahip olan şehir tüccarları ve kenara para ayırabilecek finansal durumu olan çiftçiler bu istismarların hedefi oldu. Bu arada bir parça toprağı elinde tutmaya gücü
yetmeyen köylüler yüksek vergilerin yükünü daha fazla taşıyamayacak noktaya geldi. Jeong Yakyong bu durumu şöyle ifade etti: “Tüm çiftçiler karınlarını bile doyurmayı düşünmeden isyanı
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düşünüyor.” Yuvarlak şekilli temyiz ihbarına göre herkes etraftaki durumun yeterince kötü olduğunu ve sadece toplum parçalanmasının iyi olacağını söyleyerek bu tür bir isyan istiyordu, isyan
olasılığı bile onları neşelendiriyordu.

Hong Gyeong-Rae’nin İsyanı
1811’de tüm ülke açlıktan kıvranıyordu, yoksullar yiyecek bir şeyler bulmak için sokaklarda
koşturuyordu. Aynı yıl aralık ayında Pyeongan-do ilinde geniş ölçülü bir ayaklanma meydana geldi.
Finansal olarak çökmüş ve hükümete hizmet etme imkânı elinden alınmış Yangban topluluğu isyana öncülük etti. İstismar yüzünden işten çekilen tüccarlar da isyana katıldı. Evsizler de ayaklanmaya
dâhil oldu.
İsyana liderlik eden Hong Gyeong-rae “Seul’e baskın yapıp rüşvetçi yüksek mevkili memurları
idam edecek, yeni bir dünya kuracağız.” diye açıklama yaptı. İsyan ordusu kısa zamanda tüm Pyeongan-do iline yayıldı ve insanlar her yerde onları destekledi. Başkent paniğe kapıldı. İsyan ordusu
dört ay boyunca hükümet merkezinden gönderilen eğitimli askerlerle savaştı. İsyana katılmayanlar
savaşın gelişimini gözlemledi.
Nisan 1812’de isyan ordusunu üssü olan Jeongju kalesi imha edildi ve savaşan tüm isyancılar
katledildi. Fakat 1816 ve 1817 yıllarında kendini Hong Gyeong-rae olarak tanıtan başka biri ayrı bir
isyan düzenledi. Jeongju’da öldürülen Hong Gyeong-rae gerçek değildi söylentisi yayılmaya başladı.
Onun öldüğünü ve gerçek bir efsaneye dönüştüğünü görebiliriz. İnsanların kahraman bir figür
arayışı onu efsane bir karaktere dönüştürdü.

İnsanlar cennet kadar kutsaldır
İnsanlar devrim yapmayı düşünürken iktidardaki muhafazakâr bilginler sapkınlıkların yasaklanmasını ve Neo-konfüçyüsçülüğün ısrarla devam ettirilmesi gerektiğini söyleyerek sosyal reformlar hakkında tartışmayı yasakladılar. Batılılar
ve onların dinine yönelik çalışmalar ve ilerici görüşler
tamamen baskı altına alındı ve bunları destekleyen insanlar
hükümetten çıkarıldı.
Fakat reformlara dayanan politik fikirler insanlar arasında hızla yayıldı. Bazıları soy ismi Jeong olan birinin Joseon
Hanedanını yıkabileceğini söyledi. Diğerleri de Mayata Buda’nın dünyayı yeniden kuracağına inanıyordu. Geniş ölçüde
inanılan başka bir söylentiye göre de Hong Gyeong-rae hala
yaşıyordu.
Acılarından kaçmak için daha da umutsuzluğa düşen
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Choi Je-wu (1824~1864)
O fakir bir Yangban topluluğu
üyesiydi ama gençliğinden beri
Neo-konfüçyüsçülüğe çalışıyordu.
Temel olarak Konfüçyüsçülük
anlayışına dayanan çeşitli geleneksel fikirleri kabul ederek ve onları
Katoliklikle birleştirerek yeni bir
din yarattı. İki kadın köleyi özgür
bırakıp birini gelin olarak kabul
etti diğerini de kızı olarak evlat
edindi. Buradan yola çıkarak Choi
Je-wu’nun cinsiyet ve sınıf ayrımına karşı devrimci bir tutumu
olduğunu görebiliyoruz.

insanların yeni toplum istediği daha da büyüdü. Sayısı artan Katolikler ve Joseon denizinde gezinen yabancı gemiler insanları daha yılmış ve kafası karışmış bir hale getirdi. 19. yüzyılda insanların
fikirleri “Donghak” isimli bir dinde birleşti. 1860’da Choi Je-wu yeni dini kurdu ve “İnsanlar cennet
kadar kutsaldır.” diye bahsetti. O ayrıca eğer bir kişi Donghak’ı uygulamaya devam ederse bu kişinin yeni bir dünyada yaşama fırsatına sahip olacağını ve bir önceki hayatından daha iyi bir hayat
sürdüreceğini iddia etti.
Ne yazık ki, Choi Je-wu kâfir bir şahıs olarak görüldü ve hükümet tarafından idam edildi. Yine
de Donghak öğretileri Choi Je-wu’nun takipçileri tarafından sürdürülmeye devam edildi. 30 yıl
sonra yeni bir dünya kurma amacıyla savaşmak için yeniden ayaklandılar.

Tarihin Sahip olduğunu ilan eden Joseon Halkı
Halk daha da bilinçlendiği için hükümetteki resmi güçlerin adaletsizliğine karşı çıkmaya devam
ettiler. Bazıları yapılan zulümler karşısında direkt olarak krala ya da yüksek rütbeli memurlara
müracaat ederken diğerleri rüşvetçi Yangban topluluğunu suçlamak için yazılar gönderdi. Özerk
yerel kuruluşlar taleplerine hükümet tarafından cevap alabilmek için “Hyanghwe” adı altında grup
halinde çalıştılar.
Şubat 1862’de, insanların talepleri Jinju’da yoğunlaştı ve eski sistemi devirme istekleri öncekinden daha güçlü hale geldi. Çiftçiler adaletsiz vergilendirmeyi protesto etti ve zorla fazla vergi toplayan memurları idam ettiler. Esasen yerel vergi sistemini yeniden düzenlediler. Jinju protestosu
ülkenin dışına da yayıldı ve sonuç olarak sadece 1862 yılında 37 Gun ya da Hyeon bölgesinde benzer protestolar meydana geldi. Gyeongsang-do ilinin yanındaki Jeolla-do ve Chungcheong illerinde
de benzer eylemler devam etti.
Hükümet merkezi vergi sistemini yeniden düzenleyeceğine dair söz verse de hiçbir değişiklik
yapmadı. Yine de insanlar toplumun yöneticisi olduklarını ilan etti. Onlar şimdi dünyayı kendilerinin yapmaya hazırdı.

Dönüm Noktasındaki Joseon
Batılı ülkeler Jeoson’u işgal etti. Qing ve Japonya da Joseun’a hükmetmeye çalıştı. Yabancı güçlerle karşılaşmak karmaşık bir görevdi ve iç düzeni sağlamak da o kadar kolay değildi. İnsanların
sınıflarına göre düşünceleri değişse de birleşmiş bir Jeoson, ülkenin bağımsızlığını koruması için
tek seçenekti. İlerici memurlar 1884 ve 1894’de reform ileri sürdüler ve 1894’de Donghak köylüleri
de kendi devrimlerine liderlik ettiler. Ama bu tür çabalar ne yazık ki birbirleriyle çatıştı ve birleşmiş
bir Jeoson yaratmayı çok zor hale getirdi. Başka bir yol olabilir miydi?
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Joseon Batı İle Barışçıl İlişkiyi Reddediyor
Batılı barbarlar toprağımızı işgal etti. Savaşmazsak onlarla antlaşma yapmak ve arkadaş olmak
zorunda kalacağız. Batılı barbarlarla arkadaş olmak kendi ülkemizi satmak demektir. Bu doküman
1866’da belgelendi ve 1871’de dikilmiş bir anıta kazındı.
Bu içerik Cheokhwabi anıtına kazındı ve Batılıların barbar işgalcilerden başka bir şey olmadığını
açık bir şekilde dile getirdi ve ayrıca Batı ile barışçıl ilişki girişimine girenlerin ağır bir şekilde
cezalandırılması gerektiğini belirtmiştir. Bu bize Joseonların o zamanki yabancılara karşı olan katı
politikasını gösteriyor.
1871 Joseon’un Amerikan işgalcilerini yendiği yıldı. O yılın nisan ayında, resmi ticaret ilişkileri
talep eden Amerikan gemileri Seul başkentine giriş noktası olan Ganghwado’da göründü. Joseon
bu teklifi reddettiğinde Amerikan donanması ‘barışçıl antlaşma düzenleme girişimi’ adı altında
Joseon’u işgal etti. 1871’de Amerika’nın Asya’daki donanmasının amirali, Joseon Ganghwado’yu
5 savaş gemisi ve 1230 subayla işgal etti. 11 Haziran’daki Gwangseongjin Savaşı aralarındaki en
sertiydi. Ölen sayısı yaklaşık 400’dü ama Joseon askerleri cesurca karşılık vermeye devam ettiler ve
Amerikan donanması geri çekilmek zorunda kaldı. Tarih kitaplarında hadise “Shinmiyango” olarak
geçer.
Bu hadiseden önce, 1866’da çok sayıdaki Fransız donanması Joseon’u işgal etti. Yasadışı misyoner çalışma yapmasından dolayı Joseon devleti tarafından öldürülen Fransız rahip için soruşturma
maskesi altında Joseon’u ticaret antlaşması yapmaya zorladılar. Joseon onları içeri almadı ve şuan
“Byeonginyanggo” olarak adlandırıldığımız savaşta Fransızları yendi.

İşgalciler Olarak Tanınan Batı Ülkeleri
17. yüzyıldan beri Batı ülkeleri ve medeniyeti Joseon’a devamlı olarak tanıtıldı. Hatta ilk iletişim
hiç de düşmanca değildi. İlişkilerinin başlangıç evresinde Koreliler Batı kültünü çalışılması ve
keşfedilmesi gereken bir bilgi kaynağı olarak gördüler. Başka bir deyişle, insanlar herhangi bir önyargı olmadan Batı medeniyetini hoş karşıladılar.
Ancak, Batı dünyası hakkında bilgi veren insanlar, diğer
insanları Hristiyan dünyasını keşfetmeleri için destekledi
ve 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra geleneksel Konfüçyüsçülük değerleri ile çatışmaya başladı. Buna karşılık
insanlar endişelerini göstermeye ve tedbir almaya başladılar.
19. yüzyılda Katoliklere olan zulüm iyice yoğunlaşmaya
başladığında, Batılıların teknolojik yönü de tehlikeli görülmeye başlandı. Koreliler, yayılan Katolikliğin gelecekte daha
çok işgali beraberinde getirme olasılığından endişelenmeye
başlamışlardı.
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Cheokhwabi
Bu anıt 1871’de dikildi. 1866 ve
1871 de Batılılara karşı savaşanların anısına Batılılarla ticaretin
kesinlikle yasaklandığını belirtiyor. Jeoson halkı Fransızlarla ve
Amerikalıların yaptığı bu iki işgale sırasıyla “Byeonginyanggo” ve
“Shinmiyanggo” adını verdiler ve
“Yanggo” Batılı barbarlar tarafından verilen rahatsızlık anlamına
gelir.

1840lardaki uluslararası durumlar bu tür endişeleri daha da kötüleştirdi. Çin’in Afyon Savaşı’nda
yenilmesi ve Japonya’nın limanlarını açmaya zorlanması, Korelilerin endişelerini daha çok arttırdı.
Fransa’dan askeri saldırı yapması için askeri birlik göndermesini istemeye cesaret gösteren Joseon
Katolikleri, Korelilerin endişelenmekte haklı olduğunu kanıtladı. 1866’da Qing’e atanan Fransız
Elçisi Bellone “Joseon kralının Fransız papazını idam ettiği gün Joseon’un son günü olacaktır…
Tahta yeni kralın çıkmasını ve Joseon’un işgali konularını bizim kralımızla tartışacağım.” diyerek
yemin etmiştir. Batılıların Asyalılara karşı saygıları yoktu ve işgal ederken hiç tereddüt etmediler.
Neo-Konfüçyüsçülük değerlerini sürdürmenin asıl fikir olduğunu düşünen yönetici sınıfı ve
Joseon’a askeri kuvvetle yaklaşan Batılılar, Korelileri yeni bir dünya kurmaktan alıkoyan iki büyük
nedendi.

Yabancıların İşgaline Karşı Savunma Ve İçteki Reformlar
Yabancı güçler tarafından yapılan tehditlerin ciddiliğini anladıklarında, bürokratlar özenle
çözüm aramaya başladılar. Bazıları bütün Joseon halkının yabancılarla ticaret yapmasını yasaklayarak daha yalıtılmış bir politika uygulamayı savunurken diğerleri Batılılarla anlaşıp kendi insanlarına ihanet etmemesi için Katoliklerin dizginlenmesini ve izlenmesini savundu.
Ama iktidardakilerin daha ciddi endişeleri vardı. Halkta, 1862’deki Köylü İsyanı büyüklüğündeki
gibi bir rahatsızlık oluşma durumunda, Joseon’u yabancı işgallerinden kurtarmak için yeterli düzeyde savunma yapılamayacaktı. Taiping Ayaklanması (1851-1864) sırasında köylülerin ayaklanmasıyla büyük iç sorunlar yaşayan Qing’in, İngiliz-Fransız birleşik kuvvetlerinin işgaline nasıl boyun
eğdiklerini de biliyorlardı.
Koreliler önemli bir krizle yüz yüzeyken, Kral vekili Heungseon Daewongun, Yi Ha-eung Joseon
yönetimini ele geçirdi ve Kral Cheoljong’u tahtan indirerek oğlunu tahta oturttu. Bu genç kral, Kral
Gojong’du (1863’ten 1907’ye kadar hüküm sürdü) ve ülke yönetemeyecek kadar genç olduğu için o
zamanlarda ülkeyi gerçekte babası yönetti.
Heungseon Daewongun bürokratik sistemi yeniden düzenledi ve gücün merkezine kralı koydu.
Daha sonra, kralın otoritesini yeniden sağlamak amacıyla Gyeongbokgung’u yeniden inşa ettirdi.
Ayrıca uzun zamandır insanlara yük olan vergi sistemini de düzenledi. Ek olarak, hükümeti yozlaşmış memurlardan arındırdı ve insanları daha fazla keyfi olarak sömürmemeleri için kendine
özel ayrıcalıkları olan bazı Yangban temsilcilerini görevden aldı. Tüm bu çabalar özünde kraliyet
ailesi ve genel halk arasındaki farkı azaltmak içindi.

Ulusal Refahı Sürdürme ve Güçlü Savunma Politikası
Katı yabancı karşıtı politikası halk tarafından desteklendi. Taşralı bilginler, Joseon Hanedanlığının asil kültürünü anlayamayacak kadar barbar gördükleri Batılılarla anlaşma yapmaya kesinlikle karşılardı. Ayrıca insanlar, yabancı güçlere karşı olan çatışmalara gönüllü olarak katıldılar.
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Ülkeyi savunmak adına, Joseon hükümetinin güçlü bir ordu eğitmesi ve geniş bir zaman aralığı
boyunca alarm halinde olması gerekiyordu. Kuvvetli bir kraliyet otoritesi, güçlü bir mali durum ve
ayrıca yeni vergiler toplanması gerekiyordu. Bu, istikrarlı bir toplum yapısına her şeyden daha çok
önem veren Konfüçyüsçülük politikası yerine ulusal refahı ve savunmayı vurgulayan yeni bir politika çıkması anlamına geliyordu.
Ancak, bu tarz yeni bir politika çok geçmeden meydan okumayla karşılaştı. Yönetimde olan
Yangban sınıfı kraliyet ailesini güçlendirmeyi kabul etmedi ve daha geniş bir teokrasi ve daha güçlü
yerel yönetim çağrısında bulundu. Bu arada insanlar, ülke genelinde vergilerin yükselmesine karşı
çıktılar ve sonunda Heungseon Daewongun’a sırtlarını döndüler.
Diğerleri, düşüncelerini dile getirerek yabancı devletlerle ticaretin artık bir seçenek değil bir
gerçek olduğunu söylediler. Çin’in merkezde olduğu dönemin bitmiş olduğuna inanırlarken, ticaretin genişlemesinin ve yeni teknolojileri kabul etmenin ülkeye refah getireceğine ve bütün ülkelerin
birbiriyle yarışacağı çağın şafakta olduğuna ikna oldular.
İnsanların desteklerini Heungseon Daewongun’dan çekmeye başladığı sıralarda, nihayet oğlu
yetişkin olmuştu. Kral Gojong ülke yönetimine direkt olarak katılacağını açıkladı. Babası otoriteden
çekilmek zorunda kaldı ve bu nedenle onun politikaları tekrar düzenlendi.

‘Yangban’ Konfüçyüsçülük Öğrencilerinin Açık Kapı Politikasına Karşı Koyması
Daewongun’un dış dünya ile ticaret yapmayı yasaklayan politikasını en çok destekleyenlerden biri
olan Konfüçyüsçü bilgin Yi Hang-ro, Daewongun’un Gyeongbokgung’u inşa ettirmesini eleştirmişti.
Konfüçyüsçülük bilginlerinin diğer ülkelere limanları açmaya neden karşı çıktıklarının sebepleri Gi
jeong-jin tarafından krala gönderilen temyiz mektubunda iyi bir şekilde açıklanmıştır:
“Çok rahatsız ediciler çünkü bizi(Joseon) topraklarına katmak istiyorlar. Ayrıca ülkemizi bizden
almak, bizi ve kültürümüzü esir altına almak istiyorlar. Karılarımızı ve çocuklarımızı bizden almak ve
bizi terbiye ve doğruluktan hiçbir şey anlamayan barbarlar yapmak istiyorlar. Ülkeyi açmak ve onlara
serbest geçiş hakkı vermek bu tür niyetleri uygun hale getirir ve eski hale dönmek daha da zorlaşır.
Ülkenin açılışından iki ya da üç yıl sonrasında bütün toplum Batılı insanlara dönüşür. Ve o zaman, siz
kime hizmet vereceksiniz ve kime liderlik edeceksiniz?”

Joseon Modern Ülkelere Katılıyor
Açılan Limanlar
1876’da Joseon, ilk uluslararası antlaşmayı Japonya’yla imzalamıştır. Meiji’nin yenilenmesinden
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beri Japonya Joseon’a saldırmak için hazırlanıyordu. Bu saldırının Japonya’yı yabancı güçlerden
koruyacağına kesin bir şekilde inanıyorlardı. 1876’da Japonya, Joseon’u büyük bir donanmayla tehdit ederken Joseon’dan diplomatik bir konuyu görüşmeyi talep etti. Antlaşma ve savaş arasında bir
seçim yapmaya zorlanan Joseon, var olan bir ilişkiyi yenileme adı altında Ganghwado Antlaşmasını
isteksizce imzaladı. Kore’nin modern çağdaki uluslararası hukuk sistemine göre imzaladığı ilk modern antlaşmadır. Antlaşma Kore’nin bağımsızlığını onaylayan “Joseon, Japonya ile eşit egemenliğe
sahip olan bağımsız bir devlettir.” maddesiyle başlar. (Byeongja Yılı Dostluk Antlaşması)
Antlaşmada Joseon ve Japonya eşit iki ülke olarak kabul edilmesine ve iki ülkenin daha iyi bir
gelecek için beraber çalışmayı kararlaştırmasına rağmen Koreliler bu antlaşmanın her iki taraf için
de kazançlı olduğunu düşünmüyordu. Antlaşma işgalden sonra devam eden tehditlerin bir ürünüydü ve tıpkı Batılıların Japonya’yı antlaşma yapmaya zorladığı gibi ve içinde dokunulmazlık hakkı
gibi adaletsiz maddeler içeren bu antlaşmayı zorla imzalattılar.
Japonya, Joseon’u ilk maddede “bağımsız bir ülke” olarak belirtirken hırsını gizledi ama Joseon
zaten bir bağımsız bir ülke olmuştu. Çin-merkezli uluslararası emirler, Joseon’un Çin’e Haraç Ödeyen-unvanlı bir ilişkisinin olmasını gerektirmesine rağmen Kore uluslararası yönetim ve diplomatik
politikalar adı altında bağımsızlığını asla kaybetmedi. Japonya’nın Joseon’un bağımsızlığı maddesini
antlaşmaya koymasının nedeni Çin’in Joseon üzerindeki etkisini savuşturmaktı. Böyle bir hareket
Qing’i, Joseon üzerindeki etkisi hakkında daha endişeli hale getirdi. Qing Çin ve Japonya arasındaki
Joseon’a egemen olma yarışı Joseon’un kendi reformlarını ilerletmesine engel olan en büyük faktördü.

“Batı Medeniyetini ve Teknolojisini Öğrenelim”
Joseon, Japonya’yla yaptığı Ganghwado Antlaşması’nda uzlaştırıcı bir politika benimsese de Joseon’un yabancı politikası hemen değişmedi, çünkü antlaşmanın kendisinde itiraz vardı ve Yangban
topluluğu ile hükümet memurlarının Japonya ve batı dünyasına itirazları büyüktü.
Joseon 1876 ve 1880 yıllarında Japonya’ya iki resmi memur gönderdikten sonra atmosfer değişti.
Memurlar yeni değişiklikler aramaya başladı. Çekinmeden Batılıların teknolojisini ve kültürünü
öğrenmenin zorunluluk olduğunu söyleyen Qing sayesinde yeni dünya düzenine ilişkin yeni bilgiler elde ettiler. Joseon ve diğer ülkeler arasındaki boşluğun farkına vardılar ve onlara ticaret yapmaları için izin verirlerse Joseon’a saldırmayacaklarını düşündüler.
1880 yılında Joseon hükümeti sonunda ülkeyi korumak için Batılı ülkelerle olan diplomatik ilişkileri arttıran ve güçlü milletler arasında güç dengesi kuran bir politika uygulamaya karar
verdi. Joseon hükümeti ayrıca yeni teknoloji ithal etme politikasıyla orduyu ve ekonomik gücü
güçlendirmeyi hedefledi. Joseon hükümeti, yabancı ilişkiler, askeri ve endüstri alanlarındaki düzenlemeleri uygulamak ve gözden geçirmek için yeni reformların yapılacağı “Tongligimuamun” adında
özel resmi bir daire kurdu. Modern askeri bir sistemin kurulması da gözlemciler ve yurtdışındaki
öğrenciler sayesinde ilerletildi.
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Bu arada Joseon’un politikadaki yerli reformları geride kaldı. İktidar sınıfı ve memurların
rüşvetçiliği bozulmadan aynen kaldı. İnsanların rızalarını istemek yerine politikalar zorla onların
üzerine yüklenmeye devam etti.
Sıkma politikası meyvesini verene kadar yeterli zaman ve çabanın gerekmesine rağmen eskisi
gibi finansal destek alamayanlar yeni politikaya muhalefet olarak ortaya çıktı. İnsanların hükümete
desteği azalırken muhalif güçler kısa zamanda örgütlendi. Yeni hükümetin Açık Kapı Politikası
sadece sınırlı destek topluyordu.

Batı Medeniyeti ya da Asya kültüründen hangisini seçmeliyiz?
Açık Kapı Politikası, Joseon’un ABD ile dostane bir ilişki kurup kurmaması üzerine epey tartışma çıkardı. Bürokratik toplumda başlayan tartışmalar hükümet ve aydın toplumu arasında bir
çatışmaya dönüştü.
Böyle bir ilişkiye karşı çıkanlar, on yıl önce Amerika’nın Joseon’a haksız yere saldırdığını iddia
ederek çok dikkatli gözlem yapılması gerektiğini söyledi. ABD ile olan ilişkinin diğer ülkelerle olan
açık politikaları etkileyeceğine ve kâfir Batılıların dinleri, felsefesi ve kültürlerinin Joseon’da yayılacağına inanıyorlardı. Konfüçyüsçülük toplumunun en idealistik toplum olduğunu düşünenler, bu
durumu kültürel tarihleri üzerinde ciddi bir meydan okuma olarak algılıyorlardı.
Fakat Kral Gojong “Güçlü ve zayıf ülkeler arasındaki
boşluk zaten oldukça geniş. Eğer onların teknolojisini
kabul etmezsek onların bizi kasten aşağılama ve bize zarar
verme fırsatı arayışlarını nasıl durdurabiliriz?” demiştir.
Bu görüş, bağımsızlığı korumak amacıyla antlaşmaların
ve teknolojinin gelişmesini kabul etmenin zorunlu olduğunu savunmaktadır.
1881 yılında, bilgin toplumu Açık Kapı Politikasından vazgeçilmesini isteyerek sarayın önünde protesto
yapmıştır. Ayrıca geniş çaplı bir dilekçe kampanyası da
düzenlemişlerdir.

Choi Ik-hyeon (1833~1906)
1876 yılında savaşa mal olsa bile
Japonya’ya limanların açılmamasını
isteyen harekete öncülük etmiştir.
Diğer ülkelerle olan değişim ve ticarete karşı çıkmıştır. Ayrıca Japonya
1895 ve 1905 yıllarında saldırganlığını
arttırınca Japon güçlerine karşı koymak için bir ordu kurmuştur.

Askerler Açık Kapı Politikasını Protesto Ediyor
Hükümetin tehlikeli bir şekilde devam ettirdiği Açık Kapı Politikası 1882 yılında askeri ayaklanma yüzünden ortadan kaldırıldı.
Haziran 1882’de askerler Seul isyanına konuşlandı. 13 aydır parası ödenmediği için çileden çıkan
askerler depolara baskın düzenledi ve adi hareketlerden sorumlu hükümet memurlarını idam etti.
Ayrıca Açık Kapı Politikasının geçersiz kılınmasını ve ülke geneli politik reformların uygulanmasını
isteyerek sarayı işgal ettiler. Bu ayaklanmanın adı “Imogullan”dır.
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Rüşvetçi bürokratlar isyana bahane bulanlardandır. Bu isyan ayrıca hükümetteki finansal hesap açıklığının da neden olduğu krizin bir ürünüdür. Yeni politikalar büyük miktarda para gerektirirken hazinenin miktarı aynıydı. Durum böyle olunca problemler oluşmaya zorunluydu.
Bu olayın sonrasında, Kral Gojong askeri isyanı bastırmak için yardımını istediğinde Heungseon
Daewongun gücü yeniden eski haline getirdi. Heungseon Daewongun eski sisteme dönmek istiyordu ve dramatik bir şekilde Açık Kapı Politikası’nı zayıflatmaya çalıştı. Qing Çin Joseon’un iç
meselelerine karışmak için ordusunu Joseon’a gönderdiğinde Heungseon Daewongun egemenliğini
sürdürmekte başarısız oldu. Qing, Joseon’a yürürken Japonya ordusu da Joseon karasına çıkartma
yaptı. Qing ve Japonya arasındaki rekabet Joseon halkının bağımsızlık hareketlerini engelledi.

Köklü Reformlara Teşebbüs
Gapshinjeongbyeon
4 Aralık 1884’te, Joseon Modern Posta İdaresi ilk kez gecenin geç saatlerine kadar süren bir ziyafet verdi. Ve ziyafet bir anda katliamla sona erdi. Küçük bir devrimci grup muhafazakâr topluluğu
(reformlara her zaman karşı çıkanları) ortadan kaldırmaya ve gücü ele geçirmeye karar verdi. Bu
olaya “Gapshinjeongbyeon” denir.
İçerisinde Kral Gojong’la dostane ilişkiye sahip olan Kim Ok-gyun ve Park Yeong-hyo’nun da
dâhil olduğu bu darbeye öncülük edenler genç radikal bürokratlardı. Bu ilerici devrimciler saraya
el koydu ve kralı reformlar için duyuru yapmaya ikna etti. Onların reform planları; Qing’e bağımlı
ilişkiyi keserek, kraliyet otoritesini devlet yönetiminden ayırarak, soyuna göre değil kabiliyetine
göre seçilmiş memurları çalıştıran modern yapılı bürokrasi sistemi kurarak, vergilendirmede
değişiklikler yaparak ve mali sistemi düzenleyerek Joseon’un bağımsızlığını tasdik eden maddeler
içeriyordu.
Qing’le karşılaşma kaçınılmazdı, kendilerini bunun için fazla hazırlamamışlardı. Ve Japonların
destek sözü yetersizdi. Darbenin üçüncü gününde Qing kuvvetleri Joseon sarayını ele geçirdi. Darbe liderleri ya öldürüldü ya da Japonya’ya kaçmak zorunda kaldı.
Daha sonrasında Kim Ok-gyun o günü şöyle hatırlattı: “Joseon’un reformu bir gün dahi
geçilmeyecek kadar acildi. Eğer reformu ertelersek, bugün sahip olduğumuz Joseon bir daha asla
aynı olmayacaktı.”

Qing, Joseon Üzerindeki Hükümdarlığının Bittiğini İddia Ediyor
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1882 yılında, Gapshinjeongbyeon’dan iki yıl önce askeri isyanlar yüzünden Qing ve Joseon
arasındaki ilişki zaten değişmişti. Joseon hükümeti Çin’den acilen askeri destek istediğinde Qing
hemen çok sayıda orduyu isyanları bastırmak için gönderdi. Qing, Joseon’u bir tür manda devleti
olarak sürdürme amacıyla diplomatik ve finansal danışmanlık önerileriyle Joseon’un iç meselelerine
kendini aşırı derecede katmıştı.
Qing’in müdahalesi büyümeye devam ederken Japonların da Joseon’u işgal etme planları ilerlemeye devam ediyordu. Japonya, kendi insanlarını koruma bahanesiyle birliklerini Josoen’a yerleştirmişti. Ayrıca Joseon’da Japon-yanlısı bir güç kurmak için çabalıyordu.

Batı Teknolojisi Doğu’nun Ruhuna Ekleyelim
Joseon’un bağımsızlığı Qing ve Japonya engelleri yüzünden tehlikedeyken, Joseon halkı dışarıdaki yeni teknolojiyi ve kültürü kabul etmek için çabalıyordu. Fakat Joseon’un modern bir ülkeye
geçiş süreci yetersiz mali kaynak yüzünden engellenmişti. Qing birliklerini Joseon’a yerleştirmişti ve
Joseon’un mali durumunu kontrol ediyordu.
Reformların hızına ve önlemlerine göre ilerici gruplaşma fikirleri ikiye ayrıldı. Qing ve Japonya’ya karşı fikirlerini tartışırken ve finansman eksikliği sorununu ele alırken kademeli değişimi
savunanlar -sözde “Ortayolcu” olanlar- Joseon ve Qing tarafından yıllardır sürdürülen Doğu
kültürüne mal olacak modernleşmenin yapılmaması gerektiğine inanıyorlardı. Uluslararası rekabet
ortamında Qing gibi daha güçlü bir devletten biraz destek almanın kaçınılmaz olacağına inanıyorlardı.
Diğer taraftan köklü değişimi savunanlar tüm ülkenin Batı teknolojisini ve Batı yasal sistemini
benimseyerek yeniden inşa edilmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Qing’in en büyük düşmanları olduğu sonucuna vararak Japonya’yla daha çok işbirliği yapmaya karar verdiler.
Bu iki grup arasındaki görüş farklılıkları 1884 yılında sadece üç gün süren bir darbeye yol açtı.
Radikal grup yok edilirken ortayolcular uzun soğuk siyasi bir döneme katlanmak zorunda kaldı.
Joseon’un bağımsızlığını hedefleyen isyan ironik bir şekilde Qing’in konumunu destekledi.

Britanya’nın Geomundo’yu İşgali
1884’teki darbenin sonucu olarak Çin ve Japonya arasındaki düşmanlık biraz hafifledi. Fakat her
iki ülke de Joseon’un reformlarla ilerlemesini desteklemedi.
Kore Yarımadası’nın uluslararası bir savaş alanı haline gelmesinden korkan Joseon güçlü
bir ordu kurarak ve yabancı ülkelerin çıkarları ve hırsı arasında bir denge oluşturarak kendini
güçlendirmeye çalıştı. Joseon böyle bir çabanın parçası olarak 1884’te Rusya ile diplomatik bir ilişki
kurdu. Fakat 1885 yılında bu tür bir ilişkiyi protesto eden Britanya Joseon’un güneyinde bulunan
Geomundo adasını işgal etti (Geumundo Olayı 1885~1887). Rusya ve İngiltere’nin düşmanlığından
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ortaya çıkan bu olay çeşitli uluslararası anlaşmazlıklarda Joseon’un oynayabileceği potansiyel rolü
açıkça kanıtladı.
Bu meselelerin ortasında Joseon halkı birkaç komşu ülke tarafından garanti edilen tam siyasi
tarafsızlık politikasını uygulamayı desteklemeye başladı. Yine de böyle bir tarafsızlık sadece Çin’in
geri çekilmesiyle mümkündü ve siyasi bir güç olmadan bunun olması da imkansızdı. Böyle bir güç
elde etmek için de Joseon’un reform politikaları dikkate değer bir ilerleme göstermeliydi ama bu
reformlar için hala erken bir dönemdi.

“Alttan Devrim” ve “Üstten Devrim” Arasında Çatışmalar
Yabancı etkilere kapıyı açmak ve reform politikalarını başlatmak Joseon’un içyapısını çevreleyen
geçici tehlikeyi yeniden alevlendirdi. Yabancı ticarete kapıların açılmasıyla pirinç ihracatı müthiş
bir şekilde yükseldi ve çiftçilerin yaşamları ciddi bir şekilde tehdit altına alındı. Tahıl fiyatları sık sık
dalgalandı ve hükümet memurları fiyat farkında hile yaparak insanları sömürdü. Birçok çiftçi yükselen pirinç fiyatlarıyla mücadele ederken pirinç ticaretinde başarılı olanlar varlıklı arazi sahiplerine
dönüştü. Aşırı durumlarda topraklarını kaybettiler ve diğer insanlar için kiracı çiftçi oldular.
Yeni politikanın vergileri yükseltmesi finansal krize yol açtı. Kraliyet ailesinin dostları bürokratik sistemin içinde rüşvetçilik yaptılar ve zamanı dolmuş vergilendirme sistemiyle köylü halkı daha
çok sömürdüler.
1890lar çiftçilerin eski sistemi kesin bir şekilde feshetme talebiyle çıkardıkları isyanla başladı.
Donghak Köylü Savaşı (1894) onlardan biriydi.

Çiftçilerin İsyanı
Ocak 1894’te köylüler, rüşvetçi hükümet memurlarının cezalandırılması için Gobu ilinin Jeolla-do bölgesinde isyan çıkardılar. Bölge ofisini ele geçiren çiftçiler suçluları serbest bıraktı ve
kendilerinden haksızca alınan tahılları yine kendi aralarında paylaştılar. İnsanların isyanı gerçekten
başladı.
Gobu İsyanı önceki yıllardaki altmış farklı yerde meydana gelen sivil isyanlarından biraz daha
farklı bir şekilde ilerledi. İsyan liderleri önceki yıldan beri zaten “Gobu hisarını yok etme, Jeonju
(Jeolla-do ilinin merkezi)’yu ve merkez Seul’ü parçalama kararlarını vermişti.
Mart 1894’te Gobu da dâhil olmak üzere Jeolla-do ilinin birçok yerinde silahlanmış çiftçiler
Buan Baeksan’da bir araya gelmeye başladı. Birkaç kötü memurdan kurtularak anlamlı bir fark
yaratamayacakları konusunda ikna olan çiftçiler sonunda geniş çaplı bir isyan diğer bir deyişle “akıl
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devrimi” başlattılar. Kararlılıkla dolu çiftçiler, hükümetin Jeolla-do’dan ve başkentten gönderdiği
yeni eğitilmiş orduyu ezdiler ve tüm Jeolla-do bölgesini fethederek bir aydan kısa bir sürede sayısız
bölgeyi serbest bıraktılar.

Devrim ve Anti-devrim
Köylülerin isyanı hızla yayılırken hükümet paniğe kapıldı ve hükümet Çin’den olabildiği kadar
fazla birlik göndermesini istedi. Joseon üzerindeki etkisini artırmak için fırsat kollayan Çin, hemen
geniş bir orduyu Joseon’a gönderdi. Büyük bir Japon ordusu da onu takip etti. Çiftçilerin boyun
eğmez kararlılığı ülkelerine yürüyen yabancı birliklerle karşılaştı.
Joseon’un içinde Çin ve Japonya arasındaki çarpışma için alan kurulurken köylü ordusu hükümet ile görüşme teklifini kabul etti. Hükümetin kendi isteklerine saygı duyacağı sözü
karşılığında çiftçiler tüm askeri hareketleri durduracağı koşulu altında geçici olarak ateşkes yaptı.
Mayıs 1894’tü.
Aylar boyunca aynı bölgede devrim ve anti-devrim bir aradaydı. Çiftçiler her ilçede kendi kendini düzenleyen “Jibgangso” adında ofisler kurdu ve eski sistemi yürürlükten çıkardı. Rüşvetçi
memurlar sürgüne gönderildi, Nobi memurlarının rütbelerini onaylayan belgeler yakıldı ve kötü
soylular ile varlıklı topluluklar cezalandırıldı. Yüksek faiz yüzünden biriken borçların hepsi silindi
ve tarlaların adil dağıtımı ve ekimi için seferberlik başladı. Uzun zamandır hayalini kurdukları yeni
dünya kapılarının önünde duruyordu.
Fakat hükümet giderek daha fazla anti-devrimci bir duruşa büründü. Hükümet, Çin ve Japon
ordularının ikisinin de hemen terhis edilmesini istiyordu ama son on yıldır Çin’le savaşması için
asker eğiten Japonya bunu reddetti.
O yılın haziran ayında Japonya kraliyet sarayına el koyarak Joseon hükümetini yeni bir yönetim
şekli kurması için zorladı. Yeni yerli reform uygulaması ile Joseon’a yaptıkları istilayı haklı çıkarmaya çalıştılar. Joseon’a konuşlanmış Çin kuvvetlerine de tuzak kurdular. Bundan dolayı ilk Çin-Japon
savaşı patlak verdi (1894).
Aynı yılın ağustos ayında Japonya Çin’e karşı karada ve suda ezici bir zafer elde etti ve köylü ordusunu bastırmak için hazırlıklara başladı ve hatta yeni kurulan anti-devrimci Joseon hükümetinin
de askeri desteğini talep etti.

Üstten Devrim
Japonya’nın desteğiyle kurulan yeni Joseon hükümeti daha önce Açık Kapı Politikası’nı
destekleyen insanlar tarafından oluşturuldu. 1896 Ocak ayına kadar çeşitli politikalar uygulandı.
Saldırı için vakıf kurma ve devrimcilerin bağımsız bir ulusu yeniden inşa etme niyetleri, Japonların
gündeminde karmaşık bir şekilde iç içe geçmişti.
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1894 yılının sonbaharında köylü ordusu Japonların istilasına ve yeni hükümetin kuruluşuna
karşı çıkarak bir kez daha ayağa kalktı. Fakat yeni hükümet onların taleplerinden bazılarını onaylarken aslında köylü ordusunu zorla bastırmak için Japon kuvvetleriyle iş birliği yaptı. Hatta birçok
yerli bilgin topluluğu da bu bastırmaya katıldı. Aynı yılın kasım ayında bağımsızlık ve reform
bayrağı yükseldi, ülkenin her yerinden köylü askerler bir araya gelerek kendi kaderleriyle bir mücadele içinde yabancı güçlere karşı ayağa kalktı. Ama sonunda zafer elde edemediler.
1894 yılının haziran ayından beri yeni hükümet, Japonya’nın modern ulus kurma yöntemine
benzer yeni bir ulusal düzen kurmak için dört politika uyguladı. Joseon’un Çin ile olan ilişkisini
feshetmeye, kral ve halkın arasını zorla açmaya, parlamenter kabine sistemi kurmaya, sınıf sistemi
ve devlet sınav sistemini yıkmaya, halk eğitimini güçlendirmeye ve Kore alfabesi Hangeul’ın kullanılmasını teşvik etmeye çalıştılar.
Onların “yeni ulus” projesi içeriden güçlü bir dirençle karşılaştı. Kraliyet ailesi, kraliyet otoritesini azaltacak tüm girişimlere kesin bir şekilde karşı çıktı. Soylu sınıfı da sınıf sisteminin kaldırılması
ya da saç ve kıyafetle ilgili düzenlerin değişmesi fikirlerine açık değildi. Hükümet daha önce Japonlarla birlik olarak köylü ordusunu katlettiği için çiftçi sınıfından destek görmeyi beklemiyordu.

İnsanların Yabancılara Bağlı Olarak Modernleşme Yöntemine Karşı Çıkması
1894’teki yeni hükümet reformlarında yalnızca Japonya’ya bağlı kalıyordu. Joseon’un Japonya
üzerindeki bağımsızlığını arttığında Japonya anında Joseon’un meselelerine müdahale ediyordu.
Ve bu reformlar yapılırken, anti-hükümet ve anti-japon görüşleri de insanlar arasında büyümeye
devam ediyordu. Kraliyet ailesi yeni bir hükümet kurmak için kendi çabalarıyla Rusya ve Japonya
arasında bir rekabeti kullanmaya başladı. Bu sebeple Japonlar saraya saldırdı ve Joseon kraliçesinin
başını kesti.
Fakat Japon-yanlılarına karşı hükümet, yükselmeye devam etti ve Japonlarla mücadele etmek
için silahlandı. Köylü Savaşından hayatta kalanlar, onları düşmanları olarak benimseyenler ve soylu
sınıfının üyeleri iş birliği kurmaya başladı. Kendilerini “Adalet Ordusu” (Vatansever Askerler)
olarak adlandırdılar ve sayısız bölgede mücadelelerine başladılar. Biz şu an bu mücadeleleri 1895
Eulmi Vatansever Askerlerin Savaşları olarak biliyoruz.
1896 Şubat ayında, kraliyet ailesinin düzenlediği darbe ile idaredeki “yeni” hükümet devrildi.
Daha önce öldürülme korkusuyla Rusya Elçiliğine kaçan (“Agwanpacheon”) Kral Gojong, yeni
hükümeti devirmek için emir verdi. Kralın Rusya elçiliğinde kalacak yer bulup hayatını kurtarmasına rağmen Joseon’un egemenliği ciddi şekilde zarar gördü.
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08
DAEHAN İMPARATORLUĞU
ve SÖMÜRGE SİSTEMİ

Daehan İmparatorluğunun Son Reforumu
“Büyük Han imparatorluğu"’nun kurulması
1897, 12 Ekiminde sabah saat 2 de Hwangudan sunağında binlerce fenerle aydınlatılmış bir cennet ayini gerçekleştirildi. Kral Gojong burada taç giyerek kendini büyük han imparatorluğunu kralı
ilan etti.(Daehan imparatorluğu) .
Bu tören bağımsız bir ülke olarak Kore’nin durumunu sürdürmesi ve kendi egemenliğini koruması umuduyla yapıldı.
Büyük Han İmparatorluğunun ilanı hem hükümetin çabaları hem de insanlar sayesinde mümkün oldu. İki yıl önce 1895’de, kral Gojong Josoen ve Qing arasındaki geleneksel ilişkiyi resmen
sonlandırdığını ve Qing’den bağımsızlığını anmak için sivillerin ve hükümet yetkililerinde
katıldığı ülke çapında bir kampanya başlattığını duyurdu.
Dongniphyeophoe (Bağımsızlık Klubu) zamanında “Bağımsızlık Gazetesi” (Dongnipshinmun)
yayınlanmaya başlandı ve Dongnimmun(Bağımsızlık Geçidi) inşa edildi ve bir seri bağış yapıldı.
Şubat 1897’de kral Gojong Rus orta elçiliğinden saraya döndüğünde, bağımsızlık kampanyası
zirve ulaşmıştı. Japonya ve Rusya’da Joseon’un istila edilmeyeceğine söz verdi. Taç giyme töreni
böyle bir uluslar arası atmosferin altında gerçekleştirildi.
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Bir Ulusun İnşasına Çeşitler Hareketi
Ancak, bağımsızlık yolu uzak ve sıkıntılar ile doluydu. Japonya ve Rusya resmiyette Joseon’ın
bağımsızlığına yönelik söz vermiş olsa da Kore yarımadasını bölmeye yönelik gizli anlaşmalarını
yürüttüler. Hatta Japonya’nın Joseon’u işgaline karşılık Mançurya’da Rusya iktidarı seçeneğini bile
düşündüler. Ancak, bu tür bir kriz Kore halkını egemenliğini korumak adına daha güçlü bir direnişe davet etti. Siviller ve hükümet yetkilileri Dongniphyeophoe( Bagımsızlık Klubu) ve Hwanggukhyeophoe( Emperyal Toplum) ve önceden olması hayal bile edilemeyen şeylerin organizasyonuna
katıldılar. Sınıf sistemi zaten çağdışı idi ve modern bir bürokratik yönetim kuruldu. Sıradan bir
aileden doğan bazı yetkililer büyük han imparatorluğunda en yüksek bürokratik pozisyonlara yükseldiler. Ayrıca, modern eğitim sistemi de bir dizi üst düzey yetkilinin yetiştirilmesinde etkili oldu.
Korelilerin hepsi tek taralı soydan geldiği düşüncesinde idi ve aynı atadan olanlar terfi ettirilirdi
ve birçok şarkı “ulusal marş” olarak adlandırıldı. Bu dönemlerde yaygın olarak Taegeukgi Bayrak
olarak kullanılmaya başlandı. Ve bağımsızlık peşinde okulların ve şirketlerin inşası hareketleri daha
aktif bir hale geldi.

Dongniphyeophoe ve Manmingongdonghoe
Dongniphyeophoe bütün bu değişikliklerin öncüsüydü. Dongniphyeophoe toplumda reformu
isteyen aydınlar ve bürokratlar tarafından organize edildi ve klup toplumun batı teknolojisini, kurumlarını ve dinini tüm kalbiyle benimsemesi gerektiğini savunuyordu. Bu organizasyon bağımsızlık geçidini inşa etti, Dongnipshinnum’u yayınladı ve aynı zamanda halkın gündemi anlayabilmesi
için büyük ölçekli tartışma toplantıları düzenledi.
Bağımsızlık kulübü Rusya’nın gelecekte en güçlü tehdit olacağını öngörebiliyordu ve bu nedenle
Rusya’yı kontrol altında tutmak için kendi çabalarının bir parçası olarak "Manmingongdonghoe"
(binlerce kişinin toplantısı ) şeklinde adlandırılan mitingler başlattılar. Bağımsızlık klubu joseon
halkının medeni haklarını talep etmeye devam etti ve 1898’de bir ulusal meclis organizasyonunun
gerektiğini savunarak demokratik bir hareket başlattı.
Ancak, ülkeyi güçlendirme sürecini hızlandırmak için ilk güvence altına alınması gerekenin
imparatorun liderliğinde olunması gerektiğinin düşünenlerde vardı. Muhafazakâr bürokratlar,
gezici tüccarlar ve Konfüçyüs aydınları imparatoru destekleyen kişilerdi. Onlar “ emperyal toplumu” organize ederek kendilerini imparatorun saray muhafızları ilan ettiler. Üstelik ulusal bir meclis
organizasyonuna da itiraz ettiler.

Son Reform ve Onun Kısıtlaması
1899 yılında büyük han imparatorluğu sözde “ Büyük Han İmparatorluğu” anayasasını ilan etti
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ki bu anayasa büyük han imparatorluğunun kralının ülke çapında idariyi, yasamayı, yargıyı ve
askeri gücü düzenlediğini zorla kabul ettirdi. Bu uzun süredir devam eden millet meclisinin gerekliğine yönelik tartışmalara karşı imparatorun zaferi oldu. O zamandan beri imparator ülkenin
modernleşmesini amaçlayan “Gwangmu Refomu” na neden oldu.
Hükümet askeri yatırımları arttı ve modern bir sanayi geliştirmek için tüm çabasını ortaya koydu. Yeni teknolojiyi öğrenmesi için hükümet yurtdışına öğrenci gönderdi ve ülke içinde eğitim için
modern kurumlar kurdu. Aynı zamanda, ülke çapında arazi yönetimiyle ilgili geliri arttırmak ve
sürdürmek için araştırmalar yaptı.
Yine de imparatorun çabalarını bir sınırı vardı. Hatta bozulan mali duruma rağmen hükümet
askeri harcamalar için bütçenin %30’unu yatırım olarak kullanmaya devam etti ve buna rağmen
reform çabaları hala arzulanan etkiye ulaşamadı.
Çünkü tehlikeli bir egemenlik anısı olan “Gwangmu “ hükümeti sadece Rusya ve Japonya arasındaki tarafsız konumu korumak için uğraşmadı aynı zamanda bir egemenliğin yoksunluğuna da
önemli derecede bir hasar yaşattı ama aynı zamanda U.S ve Avrupa ülkeleriyle dostane ilişkilerin
gelişmesi için mücadele etti. Ancak, o zamandan beri doğu Asya’yı ele geçirmek için kendi çıkarlarını göz önünde bulunduran tüm ülkeler, hedefinde ilerleyen büyük han imparatorluğunun
girişimlerini engellediler.

Japon işgaline karşı Mücadele

Marquis Ito Hirobumi ‘nin Kore’yi son ziyaretinde, yerli halk onu “ o , her zaman doğu Asya’daki
üç ülke arasındaki barışın devamına hizmet edeceğini söylüyordu. Bu nedenle buraya geldiğinde
Kore’nin bağımsızlığı için yöntemler önermek niyetinde olmalıdır. “ diyerek karşıladı. Ancak bu
dünyada gerçeği kestirmek çok zor! Uzakta ne bekliyoruz ki, Ito Hirobumi antlaşmada böylesine
haksız beş hükümü nasıl tarihlendirebildi? Bu antlaşma sadece bizim ülkemiz değil diğer üç Asya
ülkesininde bölünmesini gösteriyor. Nerede onun gerk niyeti, yalan mı? Ancak, ulu kralımız sertçe
bu antlaşmayı kabul etmediğinde, Marquis’in bu hükümleri Kore halkının asla kabul etmeyeceğini
biliyor olması gerektiğini tahmin ediyorduk. Yazık! Tüm bu joseon bakanları köpeklerden ve domuzlardan bile daha iyi değil! Kendi çıkarlarını takip ederek, kendi halklarına ihanet ettiler. Onlar dört
bin yıllık geleneği ve beş yüz yıllık bir hanedanı başkalarına verdiler. Sahte tehditler ve korkuyla
bu ülkeyi satıp, 20 milyon joseon vatandaşını başkalarına esir ettiler. Hwangseongshinmun, 20
Kasım,1905.
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Bu yazı “Siilyabangseongdaegok” Jang Ji-yeon tarafından hayal kırıklığı ile yazılmış , Kore’nin
Japonya himayesinde bir devlet olmaya nasıl zorlandığını ortaya koyan bir yazıdır. Toplantı Japon
askerleri tarafından kuşatılan Gyeongungung’da gerçekleştirildi. Bu antlaşma imparator(kral Gojong)’un anlaşma veya onayı olmaksızın yürürlükte ilan edildi.

Büyük Han imparatorluğu Japonya bir himaye devleti oldu
Emperial Japonya kendi himayesine joseon yapmak için çabalarını sürdürmüştür. Japonya 1904
yılında Rus-Japon savaşı başladı ve savaşın patlak olarak, Japonya tamamen onun Rusya’nın etkisinden kaçan joseon destek olmalarını öngören, Kore’de asker çok sayıda konuşlu ve Japonya savaş
çabalarını asist için joseon hükümeti talep edildi. Japonya da joseon sonuçta modernleşme joseon
kendi çabaları kolaylaştıracak böyle istişare savunarak, diplomatik veya finansal kararları her türlü
yapımında gelecekte Japon cnsultants danışmak gerektiğini vurguladı. Savaş bittiğinde, Japonya
Eulsa yıl antlaşma imzalamak Joseon'u zorladı.
Bu antlaşmanın imzalanmasından sonra, Japonya Kore yönetimin her alanında müdahale etti.
Joseon'un bağımsızlığı ve modernizasyonu için tüm onların vaat Japonya ve Japonya için sömürge
hükümeti kurmak için ulusal işleri idare gelen Korelilere hariç çünkü yalan olduğu ortaya çıktı.
Ne olursa olsun işler Japonların umduğu gibi gitmedi ve kızgın Koreliler kendi bölgelerinde ve
sınıflarında Japonya yönetimine karşı savaşmak için birlik oldu.

Anti-işgal mücadelelerinde patlama
Japon sömürüsü kötü ve daha ağırlaştırılmışı hale geldikçe, buna karşı Korelilerin direnci de
yoğunlaştı. Japonlar ile silahla karşı karşıya gelemeyince, onlar da ulusal güç toplamak ve reformları
gerçekleştirmek için siyasi hareketleri başlattı.
1905 antlaşması sonrası, Koreliler bu gayri meşru antlaşma iptali için hareketleri başlattı. Tüccarlar kendi işyerlerini kapatıldı ve öğrenciler okula gitmeyi reddetti. Bazı Koreliler, umutsuzluk ve
kararlı bir duruma düştü. Konfüçyüs edebiyatçıları rakamlar bağımsızlık için dilekçe hareketini
başlattı ve tutkulu gençlerin ulusal hainlerin küçük sayıda yürütmek başladı. Kendileri arasındaki
farkı üstesinden ederken bütün bu insanlar Japonya’ya karşı toplandı.
Ancak, anlaşma değişmemiştir. Japon makamları birer birer Kore egemenliğini sömürdü. Buna
karşılık olarak, şiddetli çatışmalar patlamaları zamanla silahlı mücadelelere dönüştü ve bağımsızlık
hareketleri yavaş yavaş ülkeyi güçlendirmek için bir iyi organize ve sürekli harekete dönüştü.

Hayatlarını riske attıkları özgürlük mücadelesi
Onları ellerinde silahlarla gördüm. Onlar düzenlenen altı silahlar arasında, bunlardan beş çeşit
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vardı. Ama bunların hiçbiri çok iyi durumda görünmüyordu. Umutsuz savaşlarında insanların
ölümü kaçınılmazdı. Sağ tarafımda ayakta duran asker baktım, ancak, ben onun gözlerinde cesaret
gördüm ve aynı zamanda güven dolu bir gülümseme. Onlara acımak benim hatamdı. İfadede kendi
yöntemi kusurlu olsa da en azından vatandaşlarının kafasında bir vatansever yiğitlik aşılamamıştı.
Onlar, kayda değer bir şey yaptıklarını düşünerek, konuştu " muhtemelen zaten öleceğiz, ama Japon
kölesi olarak ölmek değil daha özgür bir adam olarak ölmek daha iyi."
				

- Fa Mckenzie, özgürlük için Kore mücadelesi (1920)

Bölge sahibi Yangban, silahlı mücadeleye yardım için ileri adım attı. Her zaman öz-disiplin ve
etik bir hayat ve zenginlik ve sosyal etkisi değerli olan Konfüçyüsçülük, onların mücadelesi için bir
temel oluşturdu.
Askerlerin çoğunluğu anonim halktandı. Çiftçiler veya avcılar tarafından yönetilen direnç kuvvetleri de ortaya çıkmaya başladı. Kore eski ordusu 1907 yılında terhis etmek zorunda kaldı, birçok
asker sözde salih milisleri katıldı.
Az sayıda çalışan salih milisler başta Japonya ile işbirliği Japon askerler, polisler, bozuk hükümet
yetkilileri hedeflenen ve Koreli insanları istismar ederek zengin hale olanları hedefledi. 1907 yılında, insanlar birleşik haklı ordu düzenledi ve başkent seoul’e bir saldırı başlattı.
Salih ordusunun sosyal mücadelesi 1908 ile 1909 yılları arasındaki aktifti. İki yıl boyunca, Japon
askerleri ile binden fazla kez savaştılar. Onların saldırıları Kore’nin Japonya’nın kolonizasyonuna
geçmesini engelledi.
Japon hükümeti, kolonicilik salih ordu güçlerine saldırmak için asker çok sayıda düzenledi. Onların çevrili ve acımasız katliamı ile bütün köyleri yaktılar. Ancak, salih ordu askerlerinden biri bir
keresinde şöyle demişti: "Düşman güçlü olduğu için biz kavgada pes etmeyiz; her koşulda hepimizin kalbi ve gücü ile mücadele edeceğiz. "bu gibi salih ordusu askerleri kendi yaşam mücadelelerini
riske etmekten geri durmadı.

Vatandaşlara imparatorun konuları
Eğitimli ve varlıklılar kendilerine sunulan tüm olası yollar ile Kore gücünü geri yükseldi. Bu
Kore nedeniyle zayıflamış ulusal gücü egemenliğini kaybetti onların sonuç oldu. Yani, onlar egemenliği kurtarmak için kendi bağımsızlıklarını sürdürmek için bazı yetenekleri geliştirmenin en
acil iş olduğunu düşündüler.
"Self-güçlendirme toplum" (Daehanjaganghoe) ve "yeni halk derneği" (Shinminhoe) kendi egemenliğini kurtarmak için Korelilerin çabalarının bir parçası olarak organize edildi. Ayrıca, aydınlar,
kendi insanları eğitmek amacıyla okullar kurulmuş ve ifşa medya ve gazeteler aracılığıyla Japon
işgalinin sert gerçekliliği yayılmaya devam etti. Modern endüstrileri ve eğitimli teknolojileri inşa
ettiler. Birçok özel okullar açık olduğunu ve bu birleşmesi için eğitim ve arzu için insanların tutkusunu gösterir. Modern bilgi yaymak için ve halkın iradesini organize etmek için pek çok kuruluş
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ve bireylerin okul ve geliştirilen ders kitapları kuruldu.
Buna ek olarak, resmi etkinliklere kadınların katılımı daha yaygın hale geldi. Onlar ve kız liseleri
ve kolejler yönetmek için kadın eğitim kurulları düzenlediler. Sonuç olarak, kız okullarının sayısı
giderek arttı. Buna ek olarak, Japonya’ya borçlarını ödemek için fona kadınların katılımı dikkat
çekici başka bir şeydir.
Bazı insanlar Kore’nin kendini modernize etmek amacıyla Japonya’dan talimat alması gerektiğine
inanıyordu ve bazıları hatta içine bir iki ulusu birleştirme beter olacağına inanıyordu rağmen, Koreliler çoğunluğu Japon işgaline karşı savaşmak için şiddetle kararlı idi.
Onlar konular yönetilmeye aksine, kendi ülkesinin sahipleri vatandaşı olarak kendilerini tanımlamak başladı. Kore dili ve tarihi üzerine araştırmalar Kore kadar aktif olunca bu noktada oldu.
Shin Chae-ho ve Park Eun-shik tarih okudu . Ju Shi-gyeong, Kore dili eğitimi ve onların çalışmaları
ile tüm Koreliler seçkin bir kültürü ve dili ile sıkı sıkıya bağlı bir topluluk olduğunu kanıtladı. Na
cheol aynı zamanda Kore halkının, Dangun'un büyük atası yapan Daejonggyo dinini kurdu.
Bütün bu çabalar ile modern Kore yarışı kültürel topluluk diğerlerinden farklı olarak, dünyaya,
ve Japon yönetiminden kendi egemenliğini yeniden kazanmak için mücadele eşit bireylerin bir
ittifak olarak yapıldı.

Modern demokrasinin Biçimlenmesi
Hatta onların egemenlik yoksun olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, pek çok aydın yeni Kore insanlarının bağımsızlığını koruyarak bir temel yapmak amacıyla kendi yaratıcı kültürlerini geliştirmek
için çabalıyor ve Korece geleneği yorumluyordu.

Ju Shi-gyeong (1876-1914) ve Kore dili ve edebiyatı araştırması
O okuyan ve Kore dili kullanarak ve mektuplar Kore dili korumak için değil, insanlar için
yeni fikirler eğitmek ederken, Kore ruhu söz amacıyla yapılacak en önemli şey olduğuna
inanıyordu.
Kişinin milli temelini korumak için en önemli şey, ülkenin kelime ve harfleri korumaktır. Bizim kelime ve harfleri yetiştirerek yoksa ulusal temeli zayıflatmak için seçim yoktu
ama olacaktır. Bizim milli vakıf bozulduğunda, bunun yanı sıra ulusal güç kurtarmak
imkânsız olurdu. Bu yüzden bizim sözlü ve yazılı dil eğitimi ve yaygın gelecekte kullanılabilecekti böylece bunun yanlış kullanımlarını düzeltmek için insanları teşvik etmek acildi. Ju
Shi-gyeong, Gugeomunjeon (1908)

Shin Chae-ho (1880-1936) ve Kore tarihi üzerine yaptığı araştırma
O tarihsel araştırma ve yazma faaliyetleri yaparak insanların ruhlarını yükselterek çabalarına önde
gelen isimlerinden oldu. Kendi zamanının Kore halkına Kore tarihinin kahraman karakterleri tanıttı
biyografilerini yazarak, o bütün Korelilerin anonim kahraman’larını kendileri olması için insanlar
çağırdı. O da ön ve yaptığı çalışmalar merkezine Korece yarışı koydu.
Bir ülkenin tarihi refah ve bozulma onun kez hem belgeleyen bir rekordur. Bizim
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yarışımız, hiçbir tarih olacağını ve tarih atılır ise, insanlar hep birlikte cehalet ezmesi gerekir
ve bir milletin anlayışı ile eğitmek gerekir milliyetçilik kendi ülkesini... Bugün değer olmaz
genç insanlar…Shin Chae-ho; Doksashinron (1908)

Na cheol (1.863-1.916), ve Daejonggyo
O Büyük Han imparatorluk bir hükümet yetkili memur olarak çalışan bir Konfüçyüs bilginidi. Daha
sonra Eulsa yıl anlaşmasını imzalayarak Kore halkına ihanet beş rezil yetkiliyi ortadan kaldırmak
için suikastçılar organize etti. Dünya uygarlığının merkezi olarak Çin dikkate alınmıştır Konfüçyüs
geleneği atmak için çalışılıyordu, o Dangun rakam dayalı ulusal bir din olarak tasarlanmış Daejonggyo dinini kurdu. Dangun Çin Korelilerin bağımsızlığı ve Japonya’ya karşı direnişin bir sembolü oldu.
Daejonggyo tarikat ı “tüm Asya milletleri bir ve aynıdır.” fikrini savundu.

Joseon, Japonya kolonisi: Kore modern tarihinin çarptırılması
Joseon bir Japon kolonisi oldu
İmzalı olarak ağustos 29,1910 tarihinde, Japon askeri hükümet şu anlaşmayı duyurdu; "tamamen ve kalıcı olarak Japonya’ya Kore egemenliğini büyük han imparatorluğu kralından teslim aldı."
Japonya krala onu imzalamak için kaçınılmaz olduğunu bir anlayış ile ilhakı tüm koşullarını kabul
ettiğini ve Joseon hükümeti sadece dikte bir makale ekledi "Japonya joseon kraliyet ailesinin güvenliğini garanti eder." ancak, birçok Koreli o bildirge işitme yakındı ve kararlı bir şekilde kendilerini
güçlü bir mücadeleye başlamış olarak buldu.
Salih ordusuna katılan ve benzeri suçlamalarla Korelilerin 17688 kişiden büyük bir sayısı zorla
gözaltına alındı ve Korelileri katleden Japonya ardından Kore’yi kendine ilhak ettiğini ilan etti. Tüm
Kore örgütlerini tasfiye ederek görevden aldı. İlhak destekleyen kuruluşlar bile bir istisna değildi
ve onlar da terhis etmek zorunda kaldılar. Kore dilinde yayınlanan tüm dergi ve gazeteler işlerini
kapatmak zorunda kaldılar ve özel okul sayısı da kapatıldı. Ayrıca, Japon askeri hükümet, tüm ders
kitapları, müfredat ve ilköğretim öğretmenlerince inceliyordu eylemleri ortak oldu sansürlendi..
İlhak’ın sadece büyük han imparatorluğun imha değil, aynı zamanda kendi bağımsız cumhuriyetlerini kurmak için Korelilerin uzun süren mücadelesine de ezici bir darbe olduğunu belirtmek
gerekir; o da ortak mücadele yoluyla gerçekleştirilmişti ve medya ve okulların boşluğu vatandaşların özgürlüklerinin ortadan kayboluşu anlamına geliyordu.
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Japon askeri yönetiminde despot iktidar
Kore Japonya’nın ilhakı ilan edildi sonra han büyük imparatorluğun kayboldu. Daha sonra
1945'e kadar, joseon fiziksel arazilerde Japonya’nın bir parçası haline geldi. Japonya artık Koreliler
olduğunu propaganda ve tüm Koreliler artık Japonya konularındandı. Ancak, joseon kişi böyle bir
kuralın anlaştılar; dahası, Japonca eşit olan hiçbir hak verilmedi.
Yerine Büyük Han İmparatorluğun imparatorun, bu Japon genel ofisi Korelilerin iktidarından
sorumlu olmak devletle oldu. Ofis bunu korelilere uyguladı ve örgütlü yargıçlardan oluşan Kore
mahkemelerini oluşturdu. Tüm Kore örgütleri ve yöneticilerin tüm gücü yönlendirildi.
Hükümet genel hizmetinde Japon subaylar arasından seçildi. Onlar da Korelilere iktidar, savaş
askerlere uygulanan olabilir sıkı ve sert askeri düzenlemeler ve cezalar uyguladı. Japon askeri polis
ve silahlı askerler bu düzenlemeler uygulanır.
1910 yılında Kore'de Japon ilhakından yana birçok Joseon insan acımasızca barbarca şiddete
maruz kaldı. Pratik Japon polis bir web olan teftiş ağ altında, hiçbir Koreliye özgürlük tanımadı.
Ayrıca, toplantı ve örgütlenme özgürlüğü, konuşma Kore kişilere verilmedi.

Şiddet modernleşme gerekçesi altında dövme
İktidar sistemi hükümet generale Joseon insanları üzerine acılara kuruldu. Ofis, daha sonra iktidarı devralan el ve kraliyet ailesinin özelliklerini kamulaştırdı ve diğer ulusal kaynakların
sömürülmesi yoluyla büyük kârlar kazandı. Hükümet genel ofisi de vergi artışı ve hatta Japon vergi
sistemini benimsemiş yeni vergiler yaptı. 1910 bütçesinin yaklaşık% 20 oldu bütçe açığı 1919 yılında çözüldü.
Japon sömürge yönetiminin tüm masraflarını karşılamak için tasarlanmış en önemli proje
kadastro projesi oldu. 1912 yılından bu yana, sömürge hükümeti bütün bu toprakların boyutları ve
fiyatları ile birlikte, arazi mülkiyeti üzerinde anketler düzenledi. Bu süreçte, çiftçilere ait birçok toprak ulusal hazine olarak tescil edilecek ve sömürgeci devlet kendi fiyatlara göre toprakları üzerine
vergi koyarak daha çok para toplayacaktı.
Hükümet genel arazilerin mülkiyet iyelikleri anket modern terimleri kullanmayı emretti. Sonuç
olarak, tarımın tüm geleneksel hakları mahrum edildi.. Onlar bitkileri üzerinde büyümek için
kullanılan aynı toprağı için, ev sahipleri ile yeni sözleşme yapmak zorunda kaldı. Kiracı çiftçiler o
çiftçiliği devam etmek için kendilerini bölge sahiplerine dilenir bir durumda buldular.
Tarım reformu sloganı altında, Japon imparatorluk otoritesi belirli bitkileri yetiştirmek çiftçilerin
zorla ve tarım için özel yöntemler talimat verdi. Ayrıca, işbirliği yönetmeliği (1910) kim hükümet
genel ofisi izin almaları gerekir Joseon'da bir iş kurmak veya aksi takdirde dağılmış olabilir planlanan dikte.
Japon kural tarafından zorla modernleşme şiddet sistematizasyonu daha olasıdır.
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Kore Cumhuriyeti geçici bir hükümet kurulması
Karanlıkta kalıcı mücadeleler
Tanrı ve göklerin Japonya’dan egemenliğimizi geri almak için hayatımızı adamadan önce birçok
Koreli rehin durumdaydı. Durumda biz kendi nesil bağımsızlığını elde değil, çocuklarımızın
bağımsızlığı için Japonya tamamen bizim topraklarımızdan gidene kadar Japonya ile mücadeleye
devam edelim ve biz egemenliğimizi geri alalım.
Yukarıdaki rehin salih asker hareket ve aktif ulusal yeteneklerini güçlendirmek için hareketi
katılan aydınların dâhil olduğu 1912 yılında düzenlenen Daehangwangbokhoe topluluğu tarafından yayımlanmıştır. Kore egemenliğini geri kazanmak için, bu örgüt Kore dışındaki orduları
eğitimli ve bu tür faaliyetleri desteklemek için ülke içinde fon sağladı. Daehangwangbokhoe ağ
keşfetti değil, orada diğer kuruluşların ortaya çıkarılmıştır, onun liderlerinin çoğu 1918 yılında
idam edilmesine rağmen; böylece Korelilerin direniş hareketleri Japon imparatorluk yetkililer
ulaşması mümkün olmayan bölgelerde, Çin ve Rusya da devam etmeyi başardı.
Barbarlıkları nedeniyle, şiddetin ve web gibi denetim ağına sessizlik zamanı devam mukadder
görünüyordu. Ancak, direniş durmadı ve yakın gelecekte direnişin büyük bir patlama patlak üzereydi.

1 Mart (3.1) hareketi
Rusya 1917 yılında aktif hale gelen, bir sosyalist devrimin patlak verdi ve dünya savaşına ile
daha güçlü ulusların kolonileri "yeniden dağıtılabilen" ve tüm bu işgal ülkelerin o ulusal hareketler
bir katalizör kale oldu bu durumda filizlenen 1 Mart hareket. Son olarak, self-determinasyon ilkesi
ABD tarafından ilan edildi ve Rusya devrim: ". Tüm insanlar kendi geleceğine karar haklarına sahip" sıcak bir sezon tüm kolonileri yolunda gibi görünüyordu için.
1917 yılında, Kore yarımadası dışında çalışan bağımsızlık hareketi aktivistleri "birlik beyanı" ilan
etti ve kendi aralarında kale o nihai birliğini arayarak bağımsızlık hareketlerine büyük bir sıçrama
aldı. 1918'den itibaren, bağımsızlık declaraiton çeşitli yerlerinde iddia edildi ve Kore bağımsızlık
için cazip diplomatik faaliyetleri başlatılmıştır. Nihayet 1 Mart 1919’da, iyi organize ile göstericiler
ülke aynı anda birden fazla on şehirlerde Kore bağımsızlığı için bir tören gerçekleştirdi.
Bu vesile ile Kore bağımsızlığını ve Kore halkının hürriyet ilan edildi. Biz dünya eşit insan haklarına büyük nedeni desteklemek için kendi iradesini ilan ve bizim torunları için bu kutsal görevi
geçmek için belirlenir. Biz Kore hükümeti ve Kore ırk gururunu korumak için onları teşvik ediyoruz. - Bağımsızlık ilanından (1919)
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Bağımsızlık ilanının törenleri gerçekleştirdikten sonra kalabalıklar ellerinde Taegeukgi bayrakları tutan sokak talebinde bağımsızlık için barışçıl bir şekilde yürüdü. Taegeukgi bayrak gizli fort
geçen on yılda sokaklara çıktı tutulacak ve alkış sesleri yeryüzünü ve gökyüzünü gürledi.
. Gösterilerin ilk turu büyük şehirlerde başlatılan olmasına rağmen, yavaş yavaş orta ve küçük
şehirlerde il alanlar, genişletilmiştir. Genç nüfus ve aynı zamanda dini liderler tarafından tetiklenen
hareket çiftçiler ve işçiler dâhil olmak üzere tüm sınıflardan insanlar dâhil oldu. Gürleyen alkış sesleri ve yaşasın Koreliler sloganları ile Kore yarımadasının dışında ikamet eden her alanda patlattı.

Kore geçici hükümeti doğdu
"Hareket" Japonya ve bağımsızlığa karşı olanlar üzerine uluslararası toplumla hem bağımsızlık
için hem de "itiraz" için toplanıyordu. Ancak, kalabalık Japon cömertlik ya da uluslararası toplumun vicdanına saymıyordu.
Onlar Japon kural kabul edemezlerdi, çünkü birçok insan gösterilere katıldı. Onlar çeşitli
yöntemler kullanılarak affedilmez şiddet direndi. Bağımsızlıklarını ulaşmada başarısız olmasına
rağmen, onlar büyük bir zafer doğru büyük bir kilometre taşı yaratmayı başardık.
İnsanların protestolara hala devam ettiği yürüyüşte, ilk Kore geçici hükümet Sibirya deniz
eyaleti içinde kuruldu. Nisan ayında, diğer iki geçici hükümetler sırasıyla Şangay ve Seul kurulmuştur. Birçok Koreli, sonunda gerçeğe böyle beyanı getirmelerini bekliyoruz, geçici yönetimlerin
kurulmasını kutladı. Çok geçmeden, tüm geçici hükümetler oluştu. Çok geçmeden, tüm bu geçici
hükümetler birine altında toplandı ve onlar bağımsızlık elde etmek ve anayasaların geçici seti ile,
tamamen yeni bir Kore inşa edeceğini açıkladı.
1 madde: Kore cumhuriyeti demokratik bir cumhuriyettir.
2 madde: Kore geçici hükümeti yasama geçici vücudunun kararlara göre kore yönetir.
3 madde: Kore cumhuriyeti insanlar cinsiyet, sınıf, zenginlik ve rütbeye bakılmaksızın eşittir
Geçici anayasa Nisan 11, 1919 tarihinde ilan edildi.

Silahlı anti-Japon direnç öfkeleniyor
Bağımsızlık hareketinin beyanı tüm ülkeyi karıştırmış olsa da, sonuçta Japon yönetiminin
acımasız şiddet önünde bastırılmıştı. Sonuç olarak, birçok kişi yeni, henüz keşfedilmemiş yollarla
Japon meydan vatansever tutku dışarı sınırlarını aştı. İsteyerek bağımsızlık ordusunun asker tedarik
silah satın almak için mülklerini satan birçok kişi oldu.
1 Mart hareketi salih milislerin yenilgisinden beri durgun kalmıştı silahlı direniş, yeniden
canlandırdı. Mançurya silahlı direnişin merkezi olarak görev yaptı. Bağımsızlık ordusu sık sık
sınırı geçti ve Japon askerleri saldırdı. Japon bağımsızlık ordusunu bastırmaya kendi askeri
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konuşlandırdı.
1920 yılında Hongbeom-do ve Kim Jwa-Jin önderliğinde bağımsızlık ordusu Japon orduya karşı
anıtsal bir zafer kazandı. Hong Beom-do bağımsızlık ordunun ana üssüne ("Bongodong savaş")
saldırıldı Japon askerlerine karşı askeri eylemlere giriştiler. Bu zaferden sonra, üç japon ordusu
bölünmeler Mançurya kendi gücünü desteklemek için Çin’e girdi. Onlar Kore askerlerinin çatıştı,
ama onlar yüzünden onları dağlık bölgede sıkışıp tuzağa kim Jwa-Jin ve Hong Beom-do başarılı
bir strateji ile yenilgiye uğratıldı. Yaklaşık 1200 Japon askerleri bu savaşta ("Cheongsanri savaş")
öldürüldü.
Ancak, bu iki zaferler Mançurya daha Japon saldırganlık ağırlaştırıcı sonuçlandı ve Mançurya
işlerine daha ciddi müdahaleler Korelilerin direnci çok daha zorlaştırdı. Japon emperyalistleri
tamamen dışarı sürüldüler kadar ancak, Mançurya geniş alan anti-Japon hareketler efor önemli bir
bas olarak kalmıştır.
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09
BAĞIMSIZLIK HAREKETİ

Koloni Altında Halkın Zoruluğu
I. Dünya savaşı sırasında, Japon ekonomisi, askeri malzeme ve silah üretimi ile gelişti. Ancak,
savaştan sonra ekonominin resesyona girdi. Japonya da gıda kıtlığı ve düşük tarımsal verimlilik
nedeniyle ayaklanmalar ciddi sorunları karşısında başladı. Japonya, kendi kolonisi olan Kore’yi
istismar ederek ekonomik problemlerini çözmeye karar verdi.
Kore pazarında yatırım yapmak için daha çok Japon şirketleri teşvik etmek amacıyla, genel 1920'lerin başında, Japonya imparatorluğu Japon hükümetinin onayıyla Kore’de kurulan Japon
şirketlerin sayısını düzenleyen işbirliği kararnamesi kaldırıldı. Kore ve Japonya arasındaki tarife
bariyer de söküldü. Piyasalar birleşti ve Japon sermaye ve emtia Kore’ye akın etmeye devam etti.
Böyle bir girişim de Kore şirketlerin faaliyetlerini teşvik etmedi. Ancak, bu tür şirketlerin Japonya ‘ya girmek için henüz yeterli değildi alanlarda sadece küçük veya orta ölçekli olanlar olarak
kalmıştı. Japonlar ile olan rekabeti çok iyi daha gelişmiş teknoloji ve hükümetinin desteğiyle kolaylaştırdıysa da bu durum Kore için yine de zor bir durumdu.
1930'lardan sonra, Joseon’nın Japon sermaye miktarı katlanarak artmıştır. Mançurya, Japon
hammadde bitkileri yetiştirme ve üretme alanı oldu ve ürünleri taşımak için bir geçiş bölgesi kalesi
olarak Joseon tarafından kurulurken Japon, daha gelişmiş sanayi bölgesi olarak kendi topraklarını
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korumak istiyordu.
Joseon endüstrisi yakından Japonya savaş çabalarına ilgiliydi. Japonya Joseon'un ucuz arazi
fiyatının yararlanarak, bunu sanayileşmeye için Joseon'da elektrik kaynakları geliştirdi ve maden
kaynakları sömürüldü. Birçok Japon Kore kuzey kesiminde yer alan Japon endüstrilerin operasyonları içine sermaye yatırımına başladı, bölge hızlı bir şekilde metal ve kimya endüstrileri gibi ağır
sanayi için bir merkez haline geldi.
1930'larda, imalat sanayi sayısı hızla artmıştır. Ancak, sahipleri ve her alanda sektörlerin icra
memurlarının çoğu Japon idi. Ve sermayenin Japon sahibi oldu. Japonlar kendi kararları ile karlarını artırmak amacıyla, Koreli işçilere sadece asgari güvenlik veya tazminatların hiçbiri olmadan,
yetersiz ücret ödendi. Gelişmeler yapılmış, ancak bu gelişmeler Korelilerin yaşamlarını iyileştirmek
ten çok alakasız idi. Aslında, bu tür gelişmeler Kore halkının sömürüsünün sadece başka bir formuydu.

Japon Sömürge Yönetiminin Toprak Sahibi Sistemi
1920 yılında, Japon yetkililer pirinç üretimini artırmak için büyük ölçekli planı uygulamaya
başladı. rezervuarları ve dağıtılmış gübre ve yeni tip pirinç tohumlarını geliştirilmiştir. Buna göre,
1920’lerde pirinç üretiminde miktar artış oldu.
Bu kiracı çiftçilerin kira ödemeleri, gübreleme masrafları ve sendika ücretleri gibi kendi toprak
sahiplerine hasat tan % 50'den fazla göndermek zorundaydı. Ancak, birkaç toprak ağaları dışında,
Kore kiracı çifitçilerin hayatlarının bir çoğunluğu değişiklik olmadı. Diğer bağımsız çiftçilerin hayatlarını daha önce olduğu gibi aynı kaldı. Birçok durumda, kimin kara boyutları bağımsız çiftçiler
yaşayan kiracı çiftçi oldu yapmak için çok küçüktü. Bu arada, ev sahipleri tarafından işgal edilen
kara kütlesinin toplam miktarı artmış pirinç üretiminde bu dönemde artmaya devam etti. Japon
otoritelerinin desteği ile, Japon ev sahipleri gelişmek için devam etti ve 1935 tarafından, Kore çeltik
alanlarının% 18 Japon toprak sahipleri için gitti.
Japonya taşınan pirinç miktarı ile daha çabuk pirinç üretilir hale gelerek daha da artmıştır. Pirinç üretimi ev sahipleri tarafından ticari olarak kullanıldı ve Japonya’ya satılan pirinç çoğu kiracı
çiftçilerinden toplanmıştır. Japon hükümeti, Japonya’ya mor erice gemi için Toprak Sahibi sistemini
destekledi. Bastırılmış Kore çiftçilerinin haykırış tamamen göz ardı edildi.

Değiştilen Yaşam Tipi
Japon işgali Kore toplumunun görünümünü değiştirdi. Kendi topraklarını soydular birçok Koreli
çiftçi yeni iş bulmak için evlerini terk etmeyi seçti. Şehirlerde limanlar, madenler ve diğer işgücü
piyasaları hep böyle insanlarla doluydu.
Modern endüstriler faaliyetlerini başlayınca, mağaza ve fabrikalarda çalışan işçi sayısı arttı.
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Ağırlıklı olarak Japon olan yabancıların sayısı da önemli ölçüde arttı.
Seul, 1930'larda 1 milyonu aşkın bir nüfusa sahip oldu kolonize Kore, merkezi, canlı tür değişiklikleri göstermeye başladı. Şehir Seul bulunan bir Japon yerleşim alanı, fantezi mağazalar ve elektrikli sokak ışıkları ile taştı o gün sanki gece yakıldı. Ayrıca Jongno olarak, geleneksel çarşı varlıklı
Koreliler ve tüccarlar ile dolu, kendi canlılığını muhafaza etti. Ancak, Japonların ikamet alanı ve
Kore pazar caddesi arasında konuşlandı. Cheonggyecheon eteklerinde, etrafında, çiftliklerini terk
ettiler ve sonunda şehre itildiler insanlar gizem içinde yaşamaya devam etti ve sonuç olarak, bir
büyük- ölçeğe dönülmüştür gecekondu alanı oluşturulmuş oldu. Japon kapitalist uygarlık ve zengin
Koreliler şehir çehresi değişmiş bir yaşam tarzı takip edildi refahı yerinde kişiler lider iken, yoksul
bireyler kulübe sefil bir hayat yaşıyorlardı. Bu üç yeni yüzler Seul’daydı ama Kore yarımadası boyunca da yaygındı.

Milliyetçilik Ve Sosyalizm
Değişen toplum Kore milliyetçilerin yeni bir yanıtını talep etti. Yani, Kore milliyetçileri yeni
fikirler ve eylemler geliştirmiştir.
1919 yılında bağımsızlık ilanından sonra, Kore bağımsızlığını elde etmek için eldeki en acil
mesele Kore ekonomisinin ekonomik yeterlilik ve bağımsızlık büyütmek için Kore’nin ulusal
yeterlilik ve bağımsızlık boyutunu büyütmek oldu ve üniversite vakıflar ve gece sınıfları kale o işçi
sınıfının kurulmasını tavsiye etti.
Birçok Koreli, yeni umutlar ve umutları için sosyalizme döndü. Rus devrimi ve Rusya karşıtı
emperyalizm hareketi, pek çok bağımsızlık aktivistlerini, öğrenciler tarafından ilham ve aydınlar
gönüllü sosyalist fikirlerini kabul etti.
Bunlar sosyalizmin çiftçi ve işçilerin, ezilen sınıf serbest olabilecek bir ideolojik silah olduğuna inanıyordu. Ancak, onlar da proletaryanın sınıf olarak kapitalist sınıf ve Koreliler olmak üzere
Japon halkı kabul olarak, milliyetçiler ve sonunda her şeyden öncelikli olarak Kore bağımsızlığını
kabul edildi.
1920'lerin ortalarından bu yana, birbirleriyle rekabet ederken, milliyetçiler ve sosyalistler de
bağımsızlığını elde etmek için birbirleri ile işbirliği yapmaya karar verdi. Ve aynı zamanda, hareketin yeni bir tür Japon kuralı tarafından kabul edip onların gücü ortaya çıkarması artırmanın
yollarını bulmak için savunuldu. Ancak, ikinci durumda, Japon yetkililer joseon halkının siyasi
haklarının bir türlü kabul etmedi gerçeği göz önüne alındığında, sadece Japon kural ve politikaları
meşrulaştırmak için görevlendirildi. Koreliler hayatlarını geliştirmek amacıyla, Japonların kurduğu
düzenin çarpık sistemin ilk imha edilmesi gerekiyordu. Japonca bağımsızlık Kore halkının yetkinlik
ve refah davet olabilir nihai temeli oldu.
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Toplumsal Hareketleri
Ekim 21, 1924 tarihinde, Dong-a Ilbo gazetesi günde üç öğün sahip değil Jeolla-do ili verimli
tarım arazileri yaşayan insanların% 76 (% 23,6 günde sadece bir yemek olduğunu bildirdi;% 45.2
oldu. İki öğün). Bu arada, 514 won olarak rapor edildi. Pyeongannam-do ili Gangseo çiftlikte
yaşayan çiftçilerin yıllık gelirinin toplam brüt iken yıllık gideri toplam tutarı 547 won oldu. % 33
açığı rapor bu makale, tabii ki mali açıkları kendilerini özgür olamazdı çiftçilerin zor hayatlarını
gösterir.
Çiftlik kira, tüm hasat% 50 olarak gerçekleşti ve insanların yıllık giderlerin büyük bölümünü
işgal etti. Tabii ki, hatta daha fazla ödemek zorunda birçok kişi vardı ve bu arada, birçok kişi bile
kendi topraklarını yetiştirmek için fırsat kaybetmeye devam etti. Toprak Sahibi sisteminin Japon
yetkililerin kara anket çalışması ile takviye edilmiş gibi, kira ücretleri yükseltildi ve yetiştirme hakları ülke genelinde konuldu.
1920 yılında, Kore tarihinin ilk iş organizasyonu, joseon işçi cemaati kuruldu. Onun amacı,
Japonya’nın haksız talebe karşı durmak ve Koreli işçiler arasında karşılıklı asistanı bir ön yaratmaktı. Çiftçilerin büyük çoğunluğu da haklarının korumak için girişimde, daha aktif hale geldi. Çiftçilerin yetiştirme haklarının yersiz kiraların yükseltilmesi ve çıkarılmasına karşı savaştı. Kiracı çiftçi
sendikası ve çiftçi sendikası protesto aracı olarak oluşmuştur.
1922 Temmuz ayında, joseon işçi cemaat belirten bir bildiri açıkladı "kiracı çiftçiler birleşin!",
saldırgan çiftçilerin mücadelesini destekleyin. Aydın figürleri tarafından yönetilen ve mücadele
belirlendi kamuoyu tarafından takip edildi ana toplumsal hareketler başladı.
Çiftçiler, bölgesel partiler organize ve saldırgan onların uğruna savaşmak için birbirleri ile ittifak
yaptı. En mücadeleler Japon polisi tarafından desteklenen toprak ağalarının zaferi ile sona erdi
rağmen, neden büyümeye devam ve kendi haklarını kendi bilinci artmaya devam etmiştir.

Modern İşçi Hareketlerinin Başlangıcı
Bir sömürge sanayileşme Kore’de modern bir işgücü doğurdu. Ancak, Japon ücretli işçileri korumak için tasarlanmış Japon hükümetinin iş yasaları Kore işçilerin durumlara uygulanmadı. Çoğu
Kore işçiler inanılmaz düşük ücretle emeğin fazla 12 saat katlanmak zorunda kaldı ve söylemeye
gerek yok, ırk ayrımcılığı yaşadı.
Aynı bölgeler ve şirketler birleşim içinde işçiler kapitalistlerin şiddet ve sömürü mücadele. Japon
hükümeti protesto Subjugae polis güçleri seferber edildi, ancak ezilen işçileri boyun eğdirerek hiçe
sayarak bölgesel ve ulusal ittifak kurdu.
Bir petrol şirketi Japon yönetmen bir joseon işçi saldırdı ve Wonsan genel grev (1929)i bu zamanda başladı. , Japon egemenliği altında Kore işçi hareketlerini ortaya çıkan tipik bir örneği oldu.
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Hareket işçileri Japon yönetmen fesih ve iş koşullarının iyileştirilmesi ama hızla tüm Wonsan emekçiler ve işadamlarının katıldığı bir mücadele içine protesto talep ile başladı. Bu protesto yanı sıra
uluslararası düzeyde ülke genelinde hem de işçi sendikaları boyunca işçi organizatörler tarafından
desteklenmiştir. Kendisi Japon polis ve kapitalistler tarafından dize getirildi ve protestoya rağmen,
bu olaydan sonra işçileri savaşmaya karar vererek çok iyi gösterdi ve gelecekte savaşmaya nasıl
zorlanacakları belli oldu.

Çeşitli Sınıflarda Aktif Toplumsal Hareketler
Öğrenciler ve kolonize Kore gençlerinin sosyal hareketler ve ulusçu hareketleri içine enerjiyi nefes etmeye devam etti. Öğrenciler gönüllü olarak pragmatik gerçekleri ve kendi ülkelerinin geleceği
okudu kitap kulüpleri düzenledi. Hem de halk gösterileri sınıflar ve katılımla kolektif çekilme bir
dizi, kendi yolunda sömürge eğitimine direndi. Sınıflarında her türlü yayılabilen genç kuşak, gençlik grupları organize ve milliyetçi ve sosyalist hareketin ön saflarında durdu.
Kadınlar olarak hareketleri iyi organize için kolektifler den başladılar. Modern eğitim almış
kadınlar, toplumun ataerkil düzene dayanmasını reddetti ve 'yeni ve geliştirilmiş' modern kadının
kendilerini tanımlandılar. Çalışan kadın sayısı İMKB tor devam ederken, kadın emeğinin hareketi
yavaş yavaş büyüttü ve de genişletti. Çocuk günü ilk yürürlüğe girmiştir ve gençlik hareketi çocuk
dergilerinin yayınlanması ile bir adım daha ileriye götürüldü.
Halen bile sınıfsal yapının kaldırılmasından sonra ayrımcılığa uğradıklarını Baekjeong rakamlar
kendilerine karşı önyargı ve ayrımcılığın kaldırılması talebiyle "eşitlik" anlamına "Hyeongpyeongsa"
organizasyonu düzenledi.

Yükselen Milli Bilinçi
Dini Japon politikaları nedeniyle, birçok dini kuruluş ve müminler Japon hükümetinin desteğini
aldı ama milli, dini faaliyetler eylemden öteye gidemedi. Donghak okulu başarılı oldu ve Cheondogyo sırasında Hıristiyanlık 1 Mart hareketinde önemli bir rol oynadı. Ve Daejonggyo düzeni, bir
din olarak Kore atası Dangun’u tapıyorlardı Japonlara karşı silahlı mücadeleler yükseldi. Buna ek
olarak, kazanan-budizm inançları içine Kore fikirleri bütünleşmiş ederek oluşturulmuş ve felsefi
çabalar yanı sıra Hıristiyanlık içine Kore gelenekleri entegre etmek için yapılmıştır.
Kore dili üzerine araştırmalar teşvik ve aynı zamanda ülke genelinde dilinin geniş dağıtım terfi
Kore dil hareketi, Kore insanların üzerine Japon dili zorla Japon politikalarını karşı üzere harekete
kuruldu. Bu, "Hangeul gün" yürürlüğe giren ve Korece dilin yazım kuralı revize edildi. Kore Japon işgali rasyonalize ve onarım ötesinde Kore tarihini tahrif etmek amacıyla Kore halkına öğretti
'sömürge tarihinin' muhalefet, tarihin milliyetçi akademi insanlar doğru Kore tarihini anlamak
yardımcı olmak için kurulmuş, bağımsız ve kademeli olmuştu. Ayrıca, Kore duyguları tasvir edebiyat coşkuyla de zenginleşti.
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Yeni kültürler ve yeni ürünler kabul ederken, Koreliler, sosyal ve ulusal hareketlerin kendi tutku
ile geleneksel erdemlerini ilerlemek için çabalarını birleştirerek modern ruhunu geliştirdi.

Milliyetçi Hareketleri
1921 Kasım ayında, ABD İngiltere ve Japonya yardımı ile doğu Asya’da yeni bir uluslararası
düzen oluşturmak için gayret gösterdi. İzleyen yılın şubat ayına kadar, ABD de birkaç antlaşmayı
görüşmelere açtı. Avrupa doğu asya’dan çekilmiş gibi yaptı ve yeni anahtar oyuncu ve Japonya
emperyalist kural güvenli stabilizeye sahip gibi görünüyordu, bu donemde Amerika ortaya çıktı.
Washington uzlaşma Versay antlaşmasına doğu Asya versiyonunu yerleştirdi.
Bu Amerika, Japonya ve İngiltere’den işbirliği ile doğu Asya’nın istikrarlı hale geldiğini
görünüyordu. Ama 1920'lerde doğu Asya yine toplumların dipleri ortaya çıkan reform hareketleri
ile rahatsız oldu. Koreliler hareketi tam ölçeğe dönülmüştür 'bağımsızlık ilanını' başladı, Çin, kendi
4 Mayıs hareketi ile anti-Japon çabalarını sürdürdü. Çinli devrimci milliyetçi parti, kuomintang
organize ederken Koreliler uzun vadeli bir mücadelenin temellerini oluştururken, Japonlara karşı
geçici hükümet ve aktif yapan askeri mücadeleleri kurdu. Sosyalist Bir Devrimin Başarılı Olması,
Rusya Da Anti-Emperyalist Hareketin Doğu Asya’yı Desteklemesi.
Özellikle, Çin’deki insanların devrimi doğu Asya boyunca genel anti-emperyalist çabalarında önemli bir rol oynadı. 1921 yılında kurulan çin komünist partisi de hızla gücünü genişletti ise
1924 yılında Sun Wen tarafından organize edilen Kuomintang, Çin birleşmesi hareketini açtı.
Bazen komünist parti ve Kuomintang işbirliği yaptı ve Çin ikincisi ile birleştirildi zaman anakara
her zaman işgal etmeye hayal olmuştu ve karşı durulmazı zor Japonya’ya ya karşı güçlü bir kuvvet
olarak ortaya çıkmıştır.

Çeşitli Yönlere Ayrılan Milliyetçi Hareketler
Onlar Abd'nin dünyadaki üç en güçlü ülkelerinden biri olarak Japanya’yı kabul etmişti haberi
duyunca çok sayıda Koreliler dehşete düştü. Sonuç olarak, bazı milliyetçi hareketler kendi nişanını
terk ederek ve bazı insanlar bile yerine hemen bağımsızlık elde etmek için Koreliler şimdikinden
daha fazla güç ve uluslararası tanınmaya çalışıyor ve daha beter olacağını tartışmaya başlamıştı. Ancak, Kore milliyetçi hareketi Çin’in devrimci çabalarının destek ya da ilham almaya devam etti ve
çeşitli alanlarda anti-emperyalist hareketleri Rusya’dan kopyaladı.
Özellikle Çin operasyonların üssü haline kale onların vatanı zaten Japonlar tarafından işgal
edildi Koreliler milliyetçi hareketlerine başladılar.. Kore Çin ile personelini, malzeme ve ideolojik
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kaynakları alışverişinde ve Çin ve Kore hem de çabalarını sürdürdü.
Şangay, Kore bağımsızlığına adanmış çeşitli denizaşırı gruplarıyla düzenlenen Kore geçici
hükümeti oldu. Ve Mançurya'da, Kore bağımsızlık ordu Japonlara karşı silahlı mücadeleler hazırlık
kale askerler eğitti.
Ayrıca, pek çok anarşist Çinli ve Koreli Japonlara karşı şiddet mücadeleler yürüttü. Çin Euiyeoldan örgütü zamanının en iyi temsil eden gruplardan biri oldu. Bu Kore’de iç Japon hükümeti
ofislerine, defalarca saldırdı.
Milliyetçi hareketler birçok yöne sapmaya devam ederken, kendi yöntemleri ile ilgili tartışmalar
ve aynı zamanda kaçınılmaz kurtuluştan sonra geleceğin yeni ulusun görünümü, daha aktif hale
geldi.

Ulusal Yalnız Parti
1926 yılından bu yana, milliyetçi hareketlere katılanların ideolojiler Korelilerin kendi
farklılıklarını aşmak ve bağımsızlığı elde etme umuduyla, "ulusal yalnız partisi" hareketi başlattı.
Ve Kore dışında devam eden bu hareket zaman zaman en güçlü anti-Japon parti oldu ve Shinganhoe kuruluşların kurulmasına yol açtı. Hatta Çin bölgelerinde, tüm ilgili tarafların daha aktif hale
birleştirmeye çabaladı.
Shinganhoe 1927 de milliyetçiler tarafından Seul ‘de kurulmuş ve sosyalistlerle birlikte politik
ve ekonomik bağımsızlıklarını elde etmek için tasarlanmış sağlam esaslarını kurmuşlardır. Dört yıl
boyunca, Shinganhoe Koreliler sosyo-ekonomik çıkarlarını korudular ve milli kimliğin insanların
bilinçlendirilmesi önemli bir rol oynayan birçok bölgesel ofisleri kurdular.
Kooperatif tedbirler de aktif Mançurya alınmıştır. Çeşitli bağımsızlık hareketi örgütleri joseon
devrimci parti ve Kore bağımsızlık partisi ile birleşti ve her ikisi de Japonlara karşı savaşmak için
askeri alayları düzenledi.
Milliyetçiler ve sosyalistler arasındaki iletişim son derece ileride gelmek zorunda kalmış ve yeni,
bağımsız Kore hükümeti hazırlama görevi katkıda bulunmuştur. Kore geçici hükümeti ilkeleri aynı
zamanda çabaların bir parçası olarak 1940'ların başında kuruldu.
Seçimlerde insanlar özgürce ve eşit olarak hükümete katılacak. Bir ulusal mülkiyet sistemini
benimseyerek ekonomik çıkarlarının eşit dağılımını yapacak. Biz tüm insanların kamu fonu ile
okullara devam olacaktır. Biz ve ülke dışında kendi kaderini belirleme sinde Korelilerin hakkını
sağlayacaktır. Biz halklar ve milletler arasındaki eşitsiz ilişkilerin... Her türlü ortadan kaldıracak
- kurucu ilkeleri

119

Kore bağımsızlık için hurra
İşbirlikleri ve birleşmenin duygular anti Japon hareketlerin doğdu ve karşılığında, bu tür duyguları onları ülke genelinde yaymak için izin verecek bir ivme ile bu hareketlerin genel bir çaba
sağlandı.
Bu işbirliğinin bir atmosfer yaratılmıştır 1926 ralli oldu. Kral Sunjong'un cenazesinde zamanlı
büyük han imparatorluğunun son imparator, sosyalistler ve uzlaşmaz milliyetçiler bağımsızlığını
ilan bir tam ölçekli hareketi için Kore, öğrencileri ve vatandaşları düzenledi. 10 Haziran’da yine,
Seul sokaklarında Kore bağımsızlığı için hurra "haykırmalarıyla boğulmuş! (10 Haziran hareketi).
Kısa bir süre sonra, bu hareketinden, Shinganhoe kuruldu.
1929 yılında, öğrenci hareketleri daha yoğun oldu ve Shinganhoe dâhil sosyal kuruluşların
desteğiyle, daha yayıldı. Aynı yılın kasım ayında, büyük bir miting düzenleyerek, Gwangju öğrencileri Japonya ırk ayrımcılığını ortadan kaldırmayı ve bozuk sömürge eğitimini (Gwangju öğrenci
hareketi) durdurmayı talep etti. Shinganhoe öğrenciler çabalarının kamuoyunu ve yakında ülkeye
doğru haber yayılmasını bildirilir. Kışın aynı yıl, Seul ve Gwangju gibi büyük şehirleri tekrar daha
fazla güç ve ivme kazanarak bağımsızlık hareketlerine sahne oldu.

Faşizme Karşı Mücadele
Sömürge Faşizm
1931 yılında, Japonya’ya Mançurya ‘yı işgal etti. Altı yıl sonra Japonya ve Çin arasında bir savaş
meydana geliyordu. 1941 yılında, birleşmiş devletleri saldırdı ve pasifik savaşı başlattılar, güneydoğu Asya, işgal edildi. Bu dönemde, Japonya komünizmin yayılmasını önlemek ve batı tehdide
yanıt vermek için Asya ülkeleri arasında birlik konsolide adı altında, kendi halkını ve aynı zamanda
savaş çabalarına kolonilerin halkı harekete geçirdi. Bunun bir sonucu olarak, faşistim Asya ‘yı içine
aldı.
Japonya milli seferberlik kanunu ve yasayı kontrol başlıca endüstri uygulamaları gibi, savaş
içinde tüm Koreliler zorladı. Birçok Koreli, tutuklandı ve köle ve ölümü bekleyen gibi emek zahmet
mahkûm edildi mühimmat fabrikaları veya madenlerde, gönderildi. Birçok genç erkek savaş içinde
ölmek için hazırlandı ve birçok Koreli kadın da konfor kadınlar olarak savaş gönderildi ve seks
kölesi olarak yaşamak zorunda kaldılar bulundu.
Sanayi faaliyetlerinin çoğu askeri malların üretimi üzerine daha fazla duruldu. Pasifik savaşın
başından bu yana ulusal ekonominin çökermesi, Japonya’yı, kaynak ve malzeme eksikliğinden
muzdarip devam etti. Sonunda, Japonya kontrollü ekonomi politikasını başlattı ve Kore halkının
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bile en çıplak ihtiyaçlar arasında yağmalamaya başvurdu.
Onların savaş amacı rasyonalite olarak Japonlar sosyal ideoloji olarak faşizmi onadı. Tüm Koreliler den japonya imparatoru için her gün koşulsuz sadakat yemini istendi. Kore dili ve Kore
tarih eğitiminde kullanılması yasaklandı. Dahası, Japonya gibi isimlerin Japon sürümleri isimlerini
değiştirmeye Korelilere zorladı. Hatta en ufak bir muhalefet bastırıldı ve toplum büyük bir kışlanın
oldu.

Çin ile birlikte Japonya ‘ya karşı
Çinliler Koreliler ile birlikte anti-Japon hareketlerine bir dizi gerçekleştirdi. Yun Bong-Gil Çin’de
birçok Japon asker ve yüksek rütbeli Japon memurunu öldüren bir bomba fırlattı bu zamanda Japon
imparatoru bir bomba attığı için Koreli’yi Bong-Chang, Çinlilerce alkışlandı ve tüm Japon toplumu
şoke oldu.
Koreliler Japon ordusuna karşı savaşmak için Çinliler ile işbirliği yaptığı sayısız olay vardı.
Japonya 1930'ların başında Mançurya işgalden hemen sonra, Çinliler joseon devrimci ordu ve Kore
bağımsızlık ordusu Japon ordusunu yenmek için ittifak kurdu. Japon müttefik ordu - 1936 yılında,
Koreli ve Çinli komünistler kuzeydoğusunda karşıtı düzenledi. Anti Japon müttefik ordusu daha
da Japonlara zarar verdi, Kore içine gelişmiş sonra Japon kuvvetleri önemli zararlar bırakarak,
Mançurya sınırında saldırılar düzenlediler.
Mançurya'da, anti-Japon askeri mücadele 1930'ların sonunda daha zor oldu. Ancak, Kore
bağımsızlık ordusunun bir parçası Japon askerine mücadeleye devam ederken anakaraya Çin ve
Rusya taşındı.

Kurtuluş Gününe Kadar Mücadele
Anti-Japon silahlı karşılaşma Çin topraklarında aktif kaldı. İkincisi 1937 yılında, çin - japon
savaşı başladı, Çin’de yaşayan Koreliler ısrarla silahlı çatışmaları katıldı.
Kim won-bong Koreli devrimci parti organize etti ve joseon militanı ordusunu (1938) kurdu.
Ayrıca geçici hükümet Kore yenileme ordusu (1940) düzenledi. Daha sonra Kore restorasyon ordusu, joseon milis ordusunun bir kısmını asimile sonra, Çin Kuomintang Partisi’nin desteği ile Japon
askerleri saldırdı.
Bu arada, joseon milis bir parçası Japonlara karşı mücadele etti, Çin komünist parti ile işbirliği
yaptı. Onlar joseon bağımsızlık ittifak yetkisi altında yerleştirilir ve Japon teslim kadar mücadele
devam edildi. Ruslar destekleyen ile Kore bağımsızlık ordusu, hem de Rusya kendi kavgaları devam
etti.
Japonya, kendi yenilgisini yaklaştığında, giderek umutsuz hale geldi. Ancak, bağımsızlık günü
çok çok ilerisinde olmadığını hissederek, bağımsızlık için Kore mücadeleler her zamankinden daha
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yoğun oldu. 1944 yılında, ulus (Korece hükümet) vakıf ittifak Yeo Un-Hyeong gibi insanlar tarafından kuruldu. 1945 ağustos 15 günü, Japonya sonunda teslim oldu. Japon işgali ve uzun kanlı bir
savaş, nihayet sona erdi.
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10
DEMOKRATİK CUMHURİYETİN KURULMASI
ve ÜLKENİN BÖLÜNMESİ

İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği
dünyanın iki süper gücü olarak yükseldi. ABD ve SSCB’nin yeni kurulan varlığı ile iki âlemde, Kapitalizm ve Komünizm ile dünyayı kendi merkezlerinde bölündü. Bu iki güç koçanı dünyanın her
bölgesini birbirlerine kapattılar.
Bunu takip eden Soğuk Savaş yarısında dünyayı kesip Doğu ve Batı Avrupa’yı bölünmüştürler.
Kore 38 paralel bölünmüş iken, Vietnam, Kuzey 17 paralel olarak ikiye bölündü.
Soğuk Savaş ile birlikte, Doğu Asya’nın iç dinamikleri önemli ölçüde değişti. Milliyetçi Partisi
(Kuomintang) ve Komünist Parti arasında bir iç savaş Çin’de patlak verdi. Bunun sonucu olarak
Milliyetçi Parti Tayvan’a çekildi, Çin Halk Cumhuriyeti, komünist sistem ile anakarada kurulmuştur. Bu arada, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenen ve kontrollü genel
anti-komünist çabalarında önemli bir rol oynamaya başladı.
Soğuk Savaş da büyük ölçüde Korelilerin kaderini etkilemiştir. Bu “İki Kore’nin.” Kore Yarımadası Komünistler ve Sermayesi ve dünyanın en hassas bölgelerinden biri arasında çatışmalarda
cephe haline getirilmesinde önemli bir rol oynadı.
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Kurtuluş ve ulusun kurulması
15 Ağustos 1945 günü, Japonya Müttefik Kuvvetler kayıtsız şartsız teslim oldu ve nihayet savaşın
sonunu getirdi. Japonya’nın yenilgisi 1943 yılında Amerika, İngiltere ve Çin liderlerinin savaş sonrası Asya’nın durumunu görüşmek üzere Kahire’de bir konferans düzenlemesi, Kore’nin bağımsızlığı anlamına geliyordu ve Kore bağımsızlığını vaat ediyordu: “olaylar nedeniyle, Kore serbesttir ve
bağımsız. “(1943, Kahire Deklarasyonu)
Koreliler sevinçle ve de gözyaşları ile bağımsızlık gününü karşıladı. İnsanlar evlerinde gizli
tuttukları Kore bayraklarını alarak, sokaklarda astılar ve bağırarak “Kore’nin Bağımsızlığı Yaşasın!”
diyerek yeri ve göğü inlettiler.
Serbest olmasından kısa bir süre sonra, Koreliler tutkuyla kendi hükümetinin yeniden inşası için
hazırlanmaya başladı. Yeni bir ulusun yaratılması çağrısında ilk liderlerinden biri Yeo Un-hyeong
oldu. O Ulus Vakfı İttifakı düzenleyerek yeni bir ülke kurmak için hazırlanıyordu ve hemen Ulusal
Vakfı Hazırlık Komitesi başlatılan ve Genel Vali ofisinin yargı teslim edildi. Komite, birçok ulusal
aktivistlere katıldı. Ülke genelinde kurulan Komitenin 145 şubesi vardı.
Komite bağımsız bir ülke talep ediyordu ve aynı zamanda demokratik bir hükümet kurulmasını
ve 6 Eylül’de Joseon insanları Cumhuriyeti’nin temelini ilan etti. 1945’te Bütün bölgesel şubeleri
insan komitesine dönüştürülmüştür. ABD askeri güçlerini iki gün önce Kore’de kendi varlığını
sürdürüyordu.

ABD ve SSCB Kuvvetleri Kore’yi işgal etti ve ikiye böldü
Çoğunlukla 1941 yılından Sonra Japonya öncesinde savaşan Koreli ve Çinli Milliyetçi hareketler,
Amerika Birleşik Devletleri Müttefik Kuvvetlerinde yeni öncü kuvvet olarak ortaya çıktı ve 1945
yılında Sovyetler Birliği nihayet yanı sıra Müttefik Kuvvetler katıldı. Savaş sona erdikten sonra
Amerika, Çin, Rusya ve yeni bir dünya düzeni yarattı.
Amerika Birleşik Devletleri en etkili ülke oldu ve onlar Kore’de bir Amerikan yanlısı hükümetini gerekli gördü çünkü belirli bir süre içinde bir vesayet altında Kore’yi yerleştirmek için çalıştılar.
Sovyetler Birliği de bir Rus yanlısı hükümeti kurmak için Kore Yarımadası içine yürüdü ve alternatif bir seçenek olarak vesayet kabul etmeye hazırdı. Ve bu arada, Koreliler çoğunlukla göz ardı edilen
kendi hükümetlerini kurmak istiyordu.
Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği, sırasıyla Japon askerlerini ve 38 paralel güney ve
kuzey bölgeleri bir uyarı gerekçesi altında, işgal etti. Askeri hükümetler her iki bölgede, sadece Halk
Cumhuriyeti, aynı zamanda yıllardır Japonlarla mücadele eden Kore Cumhuriyeti Geçici Hükümeti
kuruldu, tümünün ABD ve SSCB tarafından izinsiz kurulan güçsüz kuruluşlar, olduğu ortaya çıktı.
ABD ve SSCB’nin askeri hükümetleri Kore destekçileri gerek duyuyordu. Bununla ilgi olarak
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olumlu siyasi işler iç durumu kabul ederek, Sovyetler Birliği aşağıdan organize edildiğini Halk
Komiteleri desteklemeye karar verdi. Aksine, ABD Japon Genel Vali ya da genel olarak Japon İmparatorluğu için çalışmış birçok polis ve yetkilileri istihdam etmeye karar verdi.

Sol ve Sağ arasındaki çatışmalar
Kore kurtuluşu ardından, birçok vatansever eve döndü. Sırasıyla Amerika ve Çin’de bağımsızlık
hareketleri liderliğindeki Yi Seung- man ve Kim Gu da geri Seul’a döndü, Kore’ye geldi. Bu arada,
SSCB ve Çin bağımsızlık için çalışmak için kullanılan Kim Il-seong ve Kim Du-bong Kuzey Kore
Pyeongyang kendi siyasi zeminini hazırladı. Kuzey ve Kore Yarımadası’nın güneyindeki ikisinde de,
çok sayıda siyasi parti ve dernekler organize edildi.
Ancak, liderlerin istediği Sosyalist devleti ile insanların istediği Demokratik hükümet ayrıldı.
Tüm bu bölünme sonrasında bile anarşizm tavsiye edilmiştir. Buna ek olarak, liderler aynı örgüt
içinde birlikte çalışma deneyiminden yoksundu.
Aralık 1945 yılında üç ülkede (ABD, İngiltere, SSCB) den Dışişleri Bakanları Moskova Konferansına Kore bağımsızlık prosedürlerini görüşmek üzere çağrıldı. Bu ABD ve SSCB Kore’de bir geçici
hükümetin ortak bir komite oluşturacak ve piyasaya karar verilecekti ve dört ülkeden, ABD, İngiltere, SSCB, Çin ve Kore Geçici hükümetinin toplanması vesayet konusunu görüşmek istiyordu.
Çoğunlukla Sosyalistler Sol görüşlü insanlardan oluştuğuna inanıyor ise de Koreliler Milliyetçiler vesayet karşı kendilerini denilen Hakkı insanlar olarak, Moskova Konferansı karar üzerine
ayrıldı erken bir bağımsızlık elde yaptığınız o yararlı bir karar kabul edildi. Sol 38 paralel sökülmesi
ve Kuzey ve Güney arasında bir siyasi ve ekonomik birlik kurulması daha acil olduğunu savundu
sırada Sağ, Rusya’ya üzerinde ülkeyi satan Solu eleştirdi.
Pro-Japon muhafazakâr gruplar, anti-vesayet hareketine katıldı, Sol yanlısı Japon elemanların
kaldırılması ve toprak reformunun tanıtımı için çağrıda bulundu. Sol ve Sağ arasındaki çatışmalar
sadece daha kötüye gitti. Kore Yarımadası’nda bir birleşik cumhuriyetin kurulması giderek zor hale
geliyordu.
Yeni bir ulus inşa etme konuyla ilgili Halklar arasındaki çatışmaya Soldan Sovyetler Birliği ordusu, güney tarafında ABD, yürüdü. 38 paralel çizginin kuzey tarafında yer Sağcılar destekleyen ordu
konuşlandı. Sol ve Sağ yeni bir ulus inşa etmek için birbirlerini önünde engel oldukların konusunda
hemfikirdi.
Kim Il-seong Kuzeyin ilk Başbakanı iken Yi Seung- man Güney’deki ilk cumhurbaşkanı seçildi.
Jae-hong ve Yeo Un-hyeong in Nötr tarafların işbirliği ile Sol ve Sağ yollarını birleştirme yolarlını aradı ancak böyle çabalar bile ülkenin bölünmesini önlemekte mümkün değildi. Kim Gu hâlâ
birleşik bir hükümet için savunsa da Güney Kore hükümetine katılmayı reddetti. Güneyde Sosyalist
hareketin önderlerinden Park Heon-genç, daha sonra Kuzey Kore’nin Yardımcısı başkanı oldu.
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Kore Cumhuriyetinin kurulması
Savaş sona erdiğinde, tüm Japon birlikleri Kore’den çekildi. Ancak, Kore ekonomisi hala sorunlarla uğraşıyordu. Japonya teknolojisi tarafından inşa kalan sektörlerin neredeyse yarısı nedeniyle
sadece mühendisler ve malzeme temini eksikliği değil, aynı zamanda pazarlama yolları kesilmesi
durumu da söz konusuydu. Ayrıca, ağır sanayinin% 79 kuzeyinde yer edildiği durum, güneyde bulunan hafif sanayinin% 70 iken, Kore Yarımadası’nın iki kısmı için bazı ciddi sorunlara yol açmıştır.
Sosyal kararlılıkları, sadece bir hızla kurulan hükümet ve yerinde kesin ve kapsamlı reform
planları ile kazanılmış olabilirdi. Ama kendi gündemlerine yararlı bir hükümet isteyen hem ABD ve
SSCB, Koreli reformları yardımcı oldukça fazla pasif ve onların varlığı sadece daha uzağa attı ve bu
olayın sonuçlarını onların arkadaşları kardeşleri Koreliler çekti.
Ayrıca onlar emekçilerin erkekler ve kadınlar arasındaki eşitliğini ve hakkının sağlanmasını
talep eden yasaları provoke etti. Kuzey Kore hükümeti, kendisini istikrara devam ederken, tüm bu
politikaların ile aynı fikirde kuzeydeki birçok güneyli 38 paralel boyunca güneye doğru kaçtı.
Kuzey Güney değişiklikler üzerine baskı bir sürü sorun oluşturdu. Onları cezalandırmakta
oldukça yanlı olan Japon rakamları doğru cömert ve pasif olan Güney’de sağcılar, anti-komünizm
adı altında kendilerini çözdü. Böylece, sadece Güney için bir hükümet kuzeyde komünizme karşı
mücadeleyi kurşun kurulmuş talep etti.
1946 sonbaharında, yoksul çiftçi ve Güney’in emekçilerinin mücadeleleri yoğunlaştı. Sonunda, kendi mücadeleleri da protesto bastırılmış ve Solcular faaliyetlerini ezmek için ABD askeri
hükümete karşı direniş, karara dönüştü.
Geçici Hazırlık Komitesi için çalışılmış ve Kim Gyu-shik ve Yeo Un-hyeong gibi kalıcı bölünmüş
milletin umudu endişe edildi Kuzey ve Güney, Solcular ve sağcılar arasındaki çatışma bu kaotik
durumda Hükümet, Kore içinde birleşik bir hükümet kurmak için uğraştı. Ancak, sol ve sağ, ABD
ve SSCB arasındaki müzakereler arasında işbirliğini zorlu çabalarının Güney ve Kuzey arasındaki
birleşmeyi gerçekleştirmek için başarısız oldu.

Kore Cumhuriyeti Hükümeti kurulması
1947 yılında Soğuk Savaş yoğunlaştı, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği, dünyanın
pek çok yerde birbirlerini karşı karşıya geldi. Ve onların çatışmaları büyük ölçüde Kore’nin gelecekteki kaderini etkiledi.
1947 yılı sonunda, Amerika Birleşmiş Milletler Kore’yi konuya getirdi. BM Genel Kurulu, oy
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sayımı ve BM gözetiminde ülke seçimler ülke genelinde yapılması kararlaştırıldı. Sovyetler Birliği
seçimleri Kore’den yabancı birliklerin çekilmesinden sonra yapılması gerektiğini savunarak, kararı
onaylamayı reddetti. Ardından, BM Güney Kore’de sadece yapılacak bir seçim kararı aldı.
Bu kararla, ülkenin bölünmesi bir gerçeklik haline gelmiştir. Kim Gu ve Kim Gyu-shik Pyeongyang ziyaret etti ve Kuzey Koreli liderleri ile bir toplantı vardı. Bu arada, Jeju-do sakinleri, bir
Güney Kore sadece seçim fikrini veto etti, sayısız insanın ölümüne yol açan şiddetli bir Protesto
düzenledi. Ancak, 10 Mayıs 1948 tarihinde planlandığı gibi bir genel seçim Güney Kore’de düzenlendi ve 198 Meclis üyeleri seçildi.
Hükümetin yasama ve yargı organları oluşturulmuş ve Anayasa yürürlüğe girmiştir. Nihayet
15 Ağustos’ta. Kore Cumhuriyeti kurulması ilan edildi. Ve kuzeyde onu izleyen, Kore Demokratik
Halk Cumhuriyeti’nin kurulması ilan edildi. Yi Seung-man Kuzey Kore sosyalizmin sistemi temelinde Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti kurdu ise de Kim önderliğinde, bir kapitalist ekonominin temelinde Güney Kore kurşun Il-seong Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak seçildi.

Kore Milletin Bölünmesi
Kore Cumhuriyeti “siyaset, ekonomi, toplum ve kültür dâhil olmak üzere tüm alanlarda herkese
eşit fırsatlar sağlayacağını, ... 1 Mart Hareketi büyük bağımsızlık ruhunu izleyen, bizim bağımsız bir
ulus yeniden çabalarımızın meyvesi olan demokratik bir sistemi kurarak... İçten hayatta halkımızın
eşit iyileşmesini teşvik edecek ve dışarıdan... Güvenli, özgürlük ve bize ve bizim soyumuzun mutluluğunu güvence altına alacak... “(İlk Anayasadan alıntılar). Bu bağlamda, Kore Cumhuriyeti Kore
Cumhuriyeti Geçici Hükümeti bir halefi olduğunu belirtti ve bağımsız bir ulusun temeli için gayret
hareketleri parlak bir başarı sağladı.
Ancak, bu Kore Cumhuriyeti Yarımadası’nın kendi birliği pahasına kurulmuştur. Kore Yarımadası nihayet 1300 yıldır birleşik kaldıktan sonra, bölündü. 38 paralel Japon askerleri silahsızlandırmak için Kuzey ve Güney arasında çizilmiş geçici çizgi oldu, henüz sonunda Güney ve Kuzey Kore
ayıran çizgi oldu. Onlar yüzleşmek için çok güçlüydü ve şimdi 38 paralel hat tüm Kore ırkının kaderini değiştiren bir daha trajik olayı neden olduğu gibi Koreliler ABD ve Sovyetler Birliği’nin kararına karşı çıkacak güç yoktu.
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Kore Savaşı
Yi Seung-man yönetimi tarafından kurulan anti-Komünist sistemi
Çiftlik arazileri aynı... Ulaşım, iletişim, finans, sigorta, elektrik, sulama, su ve gaz gibi Sektörler
kamu yararına (madde 87 için hükümet tarafından işletilecek olan köylülerin (madde 86) dağıtılmak üzere olan ). Özel Kanunlar kötü niyetli anti-ulusal eylemciler (madde 111) ... - İlk Anayasa
cezalandırmak için yasalaşması kabul edilebilir

Kurtarılmış Kore’de, bütün insanlar bu tür reformları bekleniyordu. Hükümet kurulduktan kısa
bir süre sonra, Koreliler kendi uygulamalarını talep etti. Millet Meclisi Toprak Reformu Kanunu ve
Anti-Milli Eylemler Ceza Kanunu çıkarmıştır.
Ancak, ev sahipleri ve pro-Japonlar Koreliler çeşitli yollarla bu eylemlerine karşı direndi. Yi
Seung-man, toprak sahibi sınıf ve pro-Japon yetkililer ve polisleri temsil Hanguk Minjudang (Kore
Demokratik Parti) desteğiyle iktidarı ele geçirdi, bir ikilem içine düştü.
Sonunda, Yi Seung-man onun destekçileri korumak için karar verdi ve bunu yapmak için, o anti-komünizm onun siyasi gerekçe bulundu. Tüm komünistler ortadan kaldırmak için Japon polisleri
yanlısı korumalı ve nihayet Japon yanlısı faaliyetleri suçlayan Milli meclisin çabaları engellendi.
Anti-ulusal failler ve Bir komünist ya da ‘bbalgaengi’ (bir “commie” veya “kırmızılar”) olarak etiketlenmiş kim varsa cezası kesildi hatta temel sivil haklar tanınmamıştır.
1950 yılından bu yana, toprak reformları satın alma yolunda yapılmış ve Belli bir ücret
karşılığında topraklarını dağıtılmıştır. Çiftçilerin çoğunluğu bu yana Güney tarım arazileri, Yi
hükümetinin yeniden dağıtılması diledi başlatıyoruz popülerlik elde etmek için toprak reformu
istedi. Ancak, reform yapıldığını eksikti ve sonuç olarak, çiftçilerin yaşam koşullarına göre o kadar
gelişmiş değildi. Bununla birlikte, toprak sahibi sistemi kaybolması gerçekten bir başarı oldu.

Kore Savaş
Yi Seung-man hükümetinin Kore Yarımadası’nın tek hükümet olarak tanınması için istediği
halde, hala sadece yarımadanın yarısını temsil eden bir hükümet oldu. Ve Kuzey Kore aynı sorunla karşı karşıya idi. Bunlardan biri yıkıldı. Yani, onlar sadece yarım hükümetleri kalması idi. Bu
bağlamda, bir savaşa gitmeye mahkûm olduğunu söyleyebiliriz.
Kuzey Kore hükümeti savaş yoluyla birleşmesini gerçekleştirmek için bir strateji kurdu ve 1949
yılından bu yana kendi planlarına avantajlı olduğu komünistlerin Çin’deki zaferleri ve Amerika
Birleşik Devletleri’nin ‘Güney’den çekilmesini dikkate alınarak, bir savaş hazırladı.
Kuzey Kore hükümetinin yetkilileri savaşta işbirliği aramak için Mao Zedung ve Stalin’i ziyaret
etti ve onlarla müttefik ilişkileri doğruladı. Çin Komünist Partisi, Kuzey Kore de ayrıca ev için
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hizmet veren Kuzey Koreli asker getirdi kendi ordusunu güçlendirmek için.
1950 yılının baharında, Kuzey ve Güney arasındaki düşmanlık kaçanlar dışında her zamankinden daha fazla yorucuydu. Kuzey Kore sloganıyla savaşa hazırlanan iken “Ülke toprağı Komple
İşgal,” Güney Kore iddia “Kuzey İleri ittirmesi tarafından Birleşim” ve onun anti- güçlendirilmiş
Komünizm politikası. İkisi arasındaki antagonizma ölçüde büyüdüğünü onlar yakın propaganda
birbirlerini rebuking el ilanı ve çatışmaları yaymak 38 paralel çizgi çok sıklaştı.
25 Haziran 1950 tarihinde, Kuzey Kore 38 paraleli ileri iterek bir savaş başlattı . Sadece üç gün
içinde, Seul ele geçirildi. Ve üç ay içinde Kuzey Kore ordusu Kore Yarımadası güneydoğusunu
ucuna ileri itti. Kuzey Kore tarafından şiddetli birleşmesi neredeyse tamamlanmış görünüyordu bu
noktada.
Buna karşılık, Savaşın başından itibaren, ABD aktif oldu, Güney Kore için mücadele katıldı.
Korelilerin mücadele için Amerika’nın gerekçe ada Komünist istilasına karşı bir Demokratik ülkeyi
korumak oldu. Ayrıca Birleşmiş Milletler işgali azarladı ve böylece göndermeyi kabul etti. ABD’de
ile Kore’ye 16 milletten oluşan BM kuvvetleri dümen kurdu. Kuzey ve Güney arasındaki savaş,
uluslararası bir savaşa dönüştü.
15 Eylül 1950 günü, ABD güçleri başarıyla Cheon Landing Operasyonu İçi ani bir saldırı olarak
tamamlandı. ABD güçleri başlatılan gibi Onların saldırıları, savaş gelgitler gerçekten döndü ve çok
zaman verildi değil Kuzey Kore ordusu için kuzeye çekilmek zorunda. Lastik müttefik kuvvetler
Kore ve Birleşmiş Milletler Cumhuriyeti Kuzey Korelilerin itti 38 paralel çizgi boyunca ve kış
askerleri Amnokgang ulaştı. İki ay içinde, müttefik kuvvetler kuzey bölgenin 38 paralel çizgisini
işgal etti. Kuzey Kore hükümeti riskini karşı karşıya kayıplarına onun rejimini:
Çin savaşa girdi, ancak bir kez daha durum yeniden oldu. Çin sadece kendi yoldaş ülke olarak
Kuzey Kore’yi kabul hangi onlar Japonlara karşı kendi kavgalar müttefik değil, Kuzey Kore aynı
zamanda çöküşü kendi güven- tehdit olacağını endişeli idi.
Çin büyük milis askerleri göndererek savaşa katıldı. Sovyetler Birliği resmen savaşa katılmadı
buna rağmen, aktif olarak Kuzey Kore ve Çin’i destekledi. Şimdi Kore Savaşı, uluslararası Soğuk
Savaş’ın husumet temsil savaş haline geliştirdi.
1951 yılın başlarında, Seul yine Kuzey Kore ve Çin müttefik güçleri tarafından ele geçirildi.
Sonra müttefik BM güçleri bir kez daha 38 paralel çizgi üstü onları geri itti, ancak bu sefer kuzeye daha zemin kazanmak için engel koyamadı. Savaşın başında, Güney Kore ordusu, daha sonra
yarımadanın güney ucunda tüm yol çekildi kuzeyine kadar tüm yol ileri itti. Oysa sonunda, hepsi
geri ilk başladığı yere buldular.
Savaş üç yıl devam ederken, iki Kore’nin de güç kullanarak yarımadayı birleştirmeye artık mümkün olmadığını fark etti. 1951 yılında, Sovyetler Birliği ateşkes önerdi. Ancak, düşmanlık yüksek
çalışan, müzakerelerin beklenenden çok daha uzun sürdü. Ve bu arada, birçok genç insan savaşlarda hayatını kaybetti.
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Sivillere karşı işlenen savaş yoluyla Zararlar ve vahşet
Kore Savaşı, birçok dağlar, tarlalar ve şehirlerin tahrip yanı sıra yaralıların ve ölümlerin önemli
sayıda sonuçlandı. Yaklaşık 150.000 Koreli askerler, 35.000 BM askerleri, 520.000 Kuzey Kore milis
ve Çinli askerlerin yüz binlercesi öldürüldü. Yaralı ve kayıp insanların sayısı sayılamayacak kadar
çoktu.
Savaş sırasında birçok sivilin korkunç bir şekilde mağdur edildi. Sivillerin ölüm sayısı yaklaşık
bir milyon kişiye ulaşmıştır. İnsanın çok sayıda nedeniyle tekrarlayan bombalama için mağdur edildi. Ayrıca, her iki Koreli sivillerin çok sayıda teskin edildi. Geri çekilirken Savaşın başında, Güney
Kore ordusu, Komünistler lehine idi sivilleri katletti. Kuzey Kore ordusu gibi şehirleri işgal Ve sonra, onlar da komünizmin destekleyici değildi birçok kişi idam edildi. Savaşın ön hat kuzeye doğru
hareket ettiğinde ve komünizm lehine olduğuna inanılan bir kez tekrar birçok kişi teskin edildi.
Hatta siviller kendilerini birbirlerini öldürdüler. Ön hatları güney ve kuzeyde ve sol ve sağ
arasında hareket iken kasaba ve köylerde gece gündüz işgal döner aldı, insanlar mağdurların
düşmanları vardı birbirlerine düşmanca öldürdü. Mali kayıp inanılmaz oldu. Fabrika tesislerinin
50$% savaş nedeniyle kaybedildi ‘ 1.7 çarpı o zaman GSMH miktarı of 4l2.3 milyar won idi. Bütün
yarımada toplam harabe haline dönüştü.
27 Temmuz 1953 tarihinde, ABD, Kuzey Kore ve Çin ateşkes anlaşmasını imzaladılar. Çekim
kesilmesine rağmen ateşkes görüşmeleri bir barış müzakere yol başarısız olarak, bu henüz savaşın
tam sonu değildi.
3 ay içinde yapılması planlanan siyasi liderlerin, aralarında bir toplantı açıldı değildi. 1954
yılında, Cenevre Toplantısı da barışçıl bir çözüm önermek başarısız oldu; Güney Birleşmiş Milletler
gözetiminde Güney ve Kuzey birleşik bir hükümet için bir araya oy gerektiğini iddia etti. Ancak,
Kuzey Birleşmiş Milletler ordusu tamamen çekildi sonra bir genel seçim yapılması gerektiğini iddia
etti.
1954 sonrasında, birleşme üzerinde başka bir tartışma vardı. Daha sonra bugüne kadar beri,
Koreliler Ordusu Cumhuriyeti ve ABD silahlı kuvvetlerinin Kuzey Kore ordusuna karşı karşıya
oylandı. 38 paralelinde barış yerini hattı hala gerginlik kaldı.

Kore Milletln İkiye bölünmesi
Ateşkes gerçekleştikten sonra, Güney Kore ve ABD ortak savunma tedavi, / imzaladı. Ayrıca
1951 yılında, Japon ve Amerikalılar ittifak antlaşması sonuçlandırmayı kabul etti. Kuzey Kore, Çin
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ve Sovyetler Birliği de bir ittifak oluşturdu iken bir sonucu olarak, Kore, ABD, ve Japonya ittifak
inşa etti. Savaş sona ermesine rağmen, Kore Yarımadası yine eski ve ikincisi arasındaki savaş alanı
oldu.
Sovyetler Birliği ve Kore Yarımadası’nın üzerinde sahte ABD, Kuzey ve Güney arasında ve birden
Soğuk Savaş cepheleri, despotik rejimler Güney ve Kuzey Kore’nin kuruldu. Kuzey Onlar da kendi egemenliğinde insanları birleştirdi. ABD’nin oynadığı sadece bir araç olarak Güney kınadı ise
Anti-komünist sloganı altında, Güney Kore kuzeye doğru yürüyen “gibi sloganlar, komünizmin bir
kukla hükümet olarak Kuzey adında (Güney Kore) “ve” Güney (Kuzey Kore) Kurtuluş. “
Kendi hükümetlerini Dayanıklı iki Kore halkı için zor oldu. Güneyde, Yi Seung-man rejimi polis
ve çete üyelerinin desteği ile despotik iktidar uzatmak devam etti. Hatta o sadece barışçıl birleşme
gerekliliğini savundu Komünist bir casus, olduğunu iddia eden bir siyasi tuzak kurarak bir ana
muhalefet lideri idam ettirdi. Kuzeyde, Kim Il-seong ilk onun mutlak gücü meydan okuyan, onun
siyasi düşmanların tüm ortadan kaldırarak kendi güçlü bir güç üssü sahte.1956 yılında, o Kuzey’de
iktidarı tekeline getirdi. 1953 yılında Kore Savaşı sona erdiğinde, Koreliler kendi ülkelerini küllerinden yeniden canladırmaya çalışıyordu. Aynı zamanda Kore modern tarihin başlangıcı, korkunç
Güney ve Kuzey bölünme Çin arasındaki çatışmalar sonuçlandı ve Japonya gibi Amerika Birleşik
Devletleri ve Sovyetler Birliği. Güney ve Kendi despot rejimleri inşa ederken Kuzey düşmanlık
alışverişinde bulundu.

Kuzey Kore Sosyalist rejim kurar
Kuzey Kore üretim tesisleri ve fabrikaların çoğuda değişim edildi. Savaşın tamamen şekli değişti.
Hükümet olanların yeniden açtı. Üretim tesisleri ve bazlar yeni kuruldu. Ardında Tüm bu çabalar,
Sosyalist sistem kuruldu.
1954 yılında, Kuzey Kore hükümeti, üç yıl uygulanan Ekonomi Kalkınma Planı. Tarımsal
geliştirilmesi gerekiyordu üretim ve ihtiyaçlar ve sıkıntısı üretimi yatırım yaparken öncelikli olarak
ağır sanayi için nitelikli kaynaklar sağlıyordu. Yabancı yardımların çoğu bu adam Sosyalist ülkelerin de bu alanda yatırım yapıldı.
1957 yılında başlatılan ve bir Sosyalist politik sistem kurulmasıyla devam edildi. 1958’de, tüm
tarım alanları kooperatif birliklerinin sistemi çatısı altında toplandı. Sosyalizm de endüstrileri iş
kabul edilmiş ve SSCB ile ilişkisi bozulmuş ve mali As SSCB ve Çin hem destek, özgüven politikasını azaltılmış başlatılan edilmiş ve bu tür “Cheollima Hareketi” olarak ekonomik kampanyalar
işçiler arasında yarışmalar teşvik etmek başlatıldı.
1961 yılında, iki ekonomik kalkınma planlarının tamamlanmasıyla, Joseon İşçi Partisi dördüncü
Genel Kurul yapıldı. Pyeong- Yang Kuzey Kore komünist ülkelerin dışişleri liderlerini davet ve
Sosyalizm için vakıf inşaatı tamamlandı ettiğini ilan etti.
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Güney Kore güçlendirilmiş piyasa ekonomisi sistemi
Bu arada, Güney Kore, kendi kapitalist ekonomisini geliştirdi. 1954 yılı Kasım ayında, ‘Yi Seungman, hükümetin büyük ölçüde sanayi kamulaştırma ilkesini revize anayasa değişiklik ve ardından
hükümet, sivil kurumsal alıcılar için Japon Emperyalistlerin bütün tasfiye özellikleri sattı. Sonuç
olarak, Güney Kore kavramı Jaebeof (sanayi ve işletmelerin filosu kontrolünde önemli bir ev) ortaya
çıktı. Onlar nispeten düşük fiyata tasfiye varlıkları satın alarak büyük servet biriktirmiş.
Güney Koreliler Kapitalist ekonomi Asya’daki bir- Komünizm üssü olarak Güney Kore kabul
ve mali yardım ile desteklemeye devam ABD’nin mali destek, önemli ölçüde hızlı büyüdü. Mali
yardımların toplam miktarı Ayrıca 1957 ve i960 yılları arasında toplam devlet vergilerinin% 40
miktarına eşdeğer oldu 1954 ve 1961 yılları arasında GSMH% 50 aştı.
Güney Kore ABD finansal yardımlar, askeri sisteme Güney ve mobilyalı malzemeleri gıda
sıkıntısı sorunu çözüldü. Buğday, pamuk, şeker ve hammadde temini Güney Kore hafif sanayinin
gelişmesine katkıda bulunmuştur. Ama onlar da tarımsal üretim açısından uzun vadeli durgunluk
içine Güney Kore açtı ve yabancı çeşitli ülkelere desteği üzerine Güney Kore ekonomisi çok bağımlı
oldu.
Savaştan sonra, kuzeyde bir sosyalist hükümet ortak özelliklerine göre ve güneyde bir kapitalist
devlet serbest piyasa yarışmaları ve özel işletmelerin vurgulayan kuruldu ise böylece kontrollü bir
ekonomi kuruldu. Kore halkı, iki farklı hükümetler altında yaşamaya geldi.

Güney ve Kuzey arasında Rekabet diktatörlükler
Güney Kore ve Kuzey Kore savaşın sona ermesinden bu yana on yıl için bir düşman ilişki içinde
rakip olmuştu. Durum yakında döndürüldü rağmen Güney yabancı yardımların dayanıyordu ise
de Kuzey Kore hükümeti kitlesel seferberliği ile Sosyalist inşaat planlarını ileri iterek, başlangıçta
Kuzey Kore’nin ekonomik kalkınma, öncesinde Güney Kore bu oldu. Yarışmalar devam ederken,
Güney ve Kuzey eskisinden daha uzaklaşmış oldu.
Güney ve Kuzey arasındaki çatışma keskin askeri yarışmalar ve düşmanlığın açık sözlü ifadeleri
getirdi; Henüz, Kore Yarımadası nispeten sabit kalmıştır. Bölünme, bir uluslararası düzen (Soğuk
Savaş) bir parçası olarak var, Güney ve Kuzey yetkililer, gelecekte güçlü birleşmenin propaganda
ve umudu ile insanları bağlı. Teminatsız barış bir başka potansiyel savaş korkusu ile, Kore Yarımadası’nda devam edildi.
Burada Güney ve Kuzey Kore’nin hem de mevcut pek çok benzerlikler vardı. Her ikisi de henüz
çok anti-Milli stratejisinin bir parçası olarak, Milliyetçilik benimsemiştir. Onların (uzlaşmaz)
birleşme onların despotik sistemlerin, ekonomik gelişmelerin süreci sloganları ve kitle mobilzasyon
sistemlerinin yöntemleri tamamen aynı idi. Bir düşman varlığı hayatta kalması için gerekli bir koşul
haline geldi.
Güney ve Kuzey Kore’nin 1950’lerde hem ulusal güvenliğin önemini vurguladı. Güney ve Kuzey
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arasındaki meşruiyet sorunları sadece çeşitlendirilmiş vatandaşlık sağduyu bir uluslararası toplum
içinde çiçek açması ile, liberal ve demokratik bir toplumun değerlerini göz ardı Milliyetçilik aşırı seviyeleri, terfi. Her iki taraftan sıradan insanlar baskıcı diktatörlüklere muzdarip zorunda kaldı. Kore
halkı için en önemli görev, demokratik bir ulus gerçekleştirmek için oldu.
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