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1. ÝNSANIN KÖKENÝ
Ýnsan ile Hayvanlar Arasýnda Biyolojik Akrabalýk

19. yüzyýlda yapýlan kazýlar sýrasýnda, bilginler, topraðýn çok
derin katlarýnda, dýryopitek ya da aðaçlarda yaþayan maymunlar
adýný verdikleri, çok geliþmiþ maymunlarýn kalýntýlarýný buldular. Bu
bulgulardan ve hayvanlar âleminin uzun yüzyýllar süren evriminin
tahlilinden sonra, büyük Ýngiliz doða bilgini Charles Darwin ve onun
yolunda yürüyen bilginler, hayvanlarla insanlar arasýnda biyolojik
bir akrabalýk olduðunu ve insanýn, bugün soyu tükenmiþ olan çok
geliþmiþ bir maymun türünden geldiðini tanýtladýlar. Bu sonuç, insanýn ve çaðcýl insansý (anthropoïdes) maymunlarýn kemik çatýsý,
geliþmiþ beyin ve kan grubu gibi anatomik, embriyolojik ve paleontolojik alandaki pek [sayfa 11] çok verilere dayanýyordu. Bilimin sonra-

Ýlkel, Köleci
ve Feodal Toplum

13

ki geliþmeleri, bu materyalist teoriyi parlak bir biçimde doðruladý.
Ýnsanýn Atalarý: Üst Ýnsansý Maymunlar

Otuz milyon yýl kadar önce, parapitek denen çok geliþmiþ
maymunlar, tropikal bölgelerdeki ormanlarda yaþýyorlardý. Bu maymunlar, bir yandan bugünkü þebek maymunlarýn (gibbons) ve orangutanlarýn dedeleri, öte yandan da bir maymun taþýlý türünün,
dýryopiteklerin, atalarý oldular.
Dýryopitekler ise, insanlar ile goril ve þempanze gibi çaðdaþ
insansý maymunlarýn ortak atalarý oldular. Daha sonra, evrim düzeyleri bakýmýndan, dýryopitek ile insan arasýndaki bir geçiþ evresinde yer alan bir kýsým insansý maymunlara ait taþýl kalýntýlarý
bulundu. Bu bulgular, yeryuvarlaðýnýn hemen hemen her yanýnda
saptanmýþtýr: Avrupada, Asyada (Hindistanda, özellikle
Gürcistanda), Güney Afrikada.
Bu maymunlardan kalan kemiklerin incelenmesi ve
yaþadýklarý doðal ortamýn tahlili, çaðcýl insanýn atalarýnýn büyük evrim
aþamalarýný ortaya koyma olanaðýný saðlamýþtýr. Dört-elli büyük antropoidlerin, aðaçlara týrmanmalarý, sýk sýk dikey bir duruþa geçmeleri için uygun bir durum yaratýyordu; böylece, onlarýn kollarý ve
elleri, tutunucu hareketlere gittikçe daha iyi uyarlanarak, yavaþ yavaþ
deðiþikliðe uðradý. Daha sonra, ormanlarýn seyrek olduklarý bölgelerde, insansý maymun sürüleri, aðaçlardan inmek ve yerde
yaþamaya alýþmak zorunda kaldýlar. Alt üyeleri üzerinde ayakta durabilme alýþkanlýklarý, onlara, düþey bir yürüyüþ durumunu benimsemek ve, üst üyelerini, avlarýný yakalamak, yiyecek toplamak ve
vurmak vb. için gerekli hareketlere ayýrma olanaðýný saðladý.
Ýþte, kalýntýlarý Güney Afrikada bulunan taþýllaþmýþ maymunlar, bu dönemde yaþýyorlardý. Genel olarak, çalýlýk ve aðaçlý bozkýrda bulunuyorlardý. Onlarýn kemik yapýlarý, [sayfa 12] özellikle alt üyeleri
üzerine bastýklarým, yani dikey, iki ayak üzerinde yürüdüklerini gösteriyor. Onlarýn üst üyelerinin (ellerin) büyük özelliði, zamanýmýzdaki insansý maymunlarýn çoðununkinden hissedilir bir þekilde
büyük olan ve öteki parmaklarla önemli bir açýklýk oluþturan
baþparmakta kendini gösterir. Bu, onlarýn, çaðdaþ maymunlarýn yapamadýklarý tutunma hareketlerini yapabildiklerini tanýtlar. Diðer
önemli biyolojik özellik, bedenin dik duruþuna uyarlanmýþ olan kaf-
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atasýnýn çok karakteristik yapýsýdýr. Sonradan, bu olgu, kafatasý
boþluðunun ve beynin daha çabuk geliþmesini kolaylaþtýrmýþtýr.
Bugün, insanýn atalarýnýn, Afrika, Güney Avrupa, Güney Asya
ve Güney-Doðu Asyaya uzanan verimli yarýmay içinde yaþamýþ
olduklarý anlaþýlan bu taþýllaþmýþ maymunsulardan gelen kuþaklar
olduðu kabul edilir. Bu bölgelerde yalnýz insansýlarýn kalýntýlarý deðil,
çok eski insanlarýn da (pithecanthropus, sinanthropus, vb.) kemik
kalýntýlarý bulunmaktadýr. Özellikle bugünkü Transkafkasya bölgesi
de, bu alanýn içine giriyordu. Avustralyanýn verimli yarýmayýn
dýþýnda kalmýþ olmasý gerekir, çünkü Avustralya, yüksek memelilerin ortaya çýkýþýndan önce, büyük karalarýn geri kalan kýsmýndan
ayrýlmýþ bulunuyordu. Kuzey Asya ve Avrupada insansýlarýn ve insanlarýn taþýllaþmýþ kemik kalýntýlarýnýn bulunmayýþý, bu bölgenin de,
insanlýðýn ilk yurduna dahil olmadýðýný tanýtlamaktadýr.
Demek ki, hayvanlar âleminin ilerleyen evrimi sonucu, uzun
ve aþamalý bir geliþme yolunda, yeryüzündeki yaþamýn bütün tarihinin en önemli olayý olan insanýn en yakýn atalarýnýn ortaya çýkýþý,
1.500.000 yýl öncesine, yani Üçüncü Zamanýn sonuna kadar varýr.
Biyolojik bakýmdan insan, hayvanlar âlemini düzenleyen ve yöneten doðal ve nesnel yasalara uygun olarak oluþtu. [sayfa 13]
2. ÝNSANIN OLUÞUMUNDA EMEÐÝN ROLÜ
Ýnsanýn Ýlk Atalarýnýn Çalýþma Eylemleri

Ýnsanýn kökeni sorununu tam inceleyebilmek için, yalnýzca
biyolojik evrim sýnýrlarý içinde kalýnmamalýdýr. Bu biyolojik evrim,
tek baþýna, hayvan-atadan, en eski biçimiyle olsa bile, ön-insansýya
geçiþi belirleyen olgunun, nasýl bir olgu olduðunu açýklamaya yeterli deðildir. Hayvanlar âleminin, insanýn ortaya çýkýþýna kadarki evrimini damgalayan nitelik deðiþikliklerinin bulunuþunu Friedrich
Engelse borçluyuz; Engels, insaný hayvanlar âleminden ayýran þeyin,
inþanýn kendi eliyle yaptýðý iþ aletlerinin yardýmýyla gösterdiði toplumsal çalýþma faaliyeti olduðunu saptamýþtýr.
Evriminin bütünü içinde kesin bir rol oynamýþ olan insanýn
bu özelliði, birdenbire ortaya çýkmýþ deðildir. Ayaküstü duruþun saðladýðý elveriþlilik ve bunun belirlediði üst üyelerdeki geliþme sayesinde, ön-insansýlar, kendilerini büyük yýrtýcý hayvanlara karþý
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savunmak, avlanmak, yenebilir bitkileri toplamak için her çeþit nesneyi taþ, kemik vb. kullanmayý öðreniyorlardý. Kazýlarla elde edilen bulgular, insanýn en uzak atalarýnýn, küçük hayvanlarý avlamak
için her çeþit aðýr nesneleri kullandýklarýný, çaðanoz ve kaplumbaðalarýn baðalarýný taþla kýrdýklarýný keþfetmemize olanak saðlýyor.
Doðada bulunan aletlerin sistemli olarak kullanýlmasý, insanýn atalarýný, bu nesneleri kendi gereksinmelerine göre deðiþtirmeye,
ve daha sonra, iþ avadanlýklarý yapmaya ve çalýþma faaliyetine geçmeye götürdü. Bu eylem sýrasýnda, doðada bulunmuþ nesneleri,
kendi özel gereksinmelerini karþýlamak amacýyla deðiþtiriyorlardý.
Ýþ aletlerinin, en kabataslak olanlarýnýn bile yapýmý, insaný,
hayvanlar âleminden kurtarýr, çünkü, hiçbir hayvan, birazcýk da olsa
eylemini yönlendirme yeteneðine sahip deðildir, hiçbiri, en ilkel
þeyleri bile yapamaz. Doðada bulunan [sayfa 14] aletlerin (taþ ya da
rasgele ele geçirilen bir sopanýn) iþlenmeden, olduklarý gibi
kullanýlýþýndan, özel iþ avadanlýklarýnýn yapýmýna geçiþ, doðanýn evriminde çok büyük bir atýlým göstermiþ, insansý maymunlarýn insan
varlýðý haline dönüþümünün baþlangýcý olmuþtur.
Ýnsanýn atalarýnýn çalýþmaya yeterli hale gelmeleri, biyolojik
evrimin etkisiyle olmuþtur. Ama emek de, kendi yönünden, insanlarýn evriminin gidiþim, sözkonusu biyolojik iliþkiler çerçevesi içinde etkilemiþtir. Alt ve üst üyeler arasýndaki kesin görev ayrýmý, ancak
emek sayesinde olmuþtur. Eller, çalýþma iþlemlerinde uzmanlaþmýþ,
kývraklýk, kesinlik ve bu iþlemler için gerekli olan uyumlu hareket
yetisini kazanmýþlardýr. Emek, ayný zamanda, dikey yürüme
alýþkanlýðýný pekiþtirmiþ ve insanýn öteki organlarýnýn ve iç organlarýnýn geliþmesine de yardýmcý olmuþtur.
3. DÜÞÜNCENÝN VE DÝLÝN EVRÝMÝ
Düþüncenin Ýlerlemesinde Emeðin Rolü

Tarih-öncesi insanlar, doðanýn kendilerine sunduðu aletleri
kullanýrlarken, yiyeceklerin çeþidini de hissedilir ölçüde geliþtirdiler.
Bitkisel besinlerden ve kuþ yumurtalarýn dan baþka, artýk küçük
memelileri, kertenkeleleri, çaðanozlarý, giderek elveriþli durumda
avlayabildikleri büyük hayvanlarýn etlerini de yiyorlardý. Bu düzenli
etle beslenme sayesinde, ön-insansýlar, organizmanýn ve en baþta
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beynin geliþmesini saðlayan diðer maddeleri ve albümini bol miktarda alýyorlardý. Bu olgu da, onlarýn, kemik yapýlarýnýn ilerlemesine
katkýda bulunuyordu. Onlarýn içgüdüsel çalýþma faaliyetleri, gittikçe
daha düþünülmüþ ve bir amaca yönelmiþ nitelik kazanýyordu.
Yüzyýllar boyunca, insan, kendini çevreleyen nesnelerin özelliklerine dikkat ediyor, iþ alýþkanlýklarýný biriktiriyordu; yavaþ yavaþ
olaylarý genelleþtirmeyi ve olaylar arasýndaki [sayfa 15] iç baðýntýlarý
bulup çýkarmayý öðrendi. Artýk çabalarýnýn sonuçlarýný önceden görebiliyordu, kendini kuþatan doðayý tanýmayý öðreniyordu. Çalýþýrken
ve çalýþmanýn içerdiði doðanýn etkin bir biçimde deðiþtiriliþi sýrasýnda, tüm organizma ve düþünme yeteneði, düzenli olarak geliþiyordu.
Zamanla, çalýþma eylemlerinin ilerlemesi, yalnýz ellerin çalýþmasýnýn
yetkinleþmesine ve incelmesine deðil, düþüncenin ve ayný zamanda atalarýmýzý bilinçli ve bir amaca yönelmiþ bir çabaya elveriþli
kýlan bütün yetilerin geliþmesine katkýda bulundu.
Emek, Rus fizyoloji bilginleri Setçenov ve Pavlovun beyinde
geçen fizyolojik görüngülere dayandýðýný tanýtladýklarý, insanýn ruhsal yapýsýnýn yetkinleþmesine yardým etti. Beyin maddesi ve bu madde içinde oluþan fizyolojik süreçler olmaksýzýn, en kabataslak, en
ilkel ruhsal faaliyetlerin bile olmasý olanaklý deðildi.
Dil

Telâffuz edilen dil {langage articulé), gene çalýþma sýrasýnda
oluþtu ve geliþti. Düþünce, insan bilinci, soyutlama yetisi ile
bezenmiþtir; ya da baþka bir deyiþle, insan düþünce ve bilinci, çevreleyen gerçekliði, sözcüklerle anlatýlabilen kavramlarda yansýtmak
ve sentez yapmak yeteneðine sahiptir.
Bu soyutlama yetisi, insanlara, düþüncelerini ve duygularýný,
sözcüklerle anlatma olanaðýný vermiþtir; öte yandan, dil de, topluluðun baðrýnda, bilgilerin alýþveriþini olanaklý, kýlmýþtýr. Ama bu
olanak henüz tek baþýna, düzenli konuþmanýn doðmasý için yeterli
deðildir. Onun için, düþüncelerin baþkasýna iletilmesinin ilkin buyurucu olmasý gerekir. Ve emir kipi ortaya çýkýyor ve ortaklaþa çalýþma
içinde geliþiyor.
Çalýþma, her zaman, toplumsal bir olgu olmuþtur. Tek baþýna
bir bireyin çabalarý, tüm topluluk yaþamýnýn ayrýlmaz [sayfa 16] bir parçasýný oluþturmuþtur. Topluluk üyelerinin çalýþma için biraraya gel-

Ýlkel, Köleci
ve Feodal Toplum

17

mesi, bireyin düþüncesinde ve bilincinde, kendisini, toplulukla ayný
ve bir tutmaya, topluluðun gereksinmelerine boyuneðmeye ve kendisini yalnýzca topluluðun bir üyesi saymaya götürüyordu. Ve bu
ortaklaþa çalýþma yüzündendir ki, insanlar, birbirleriyle iletiþimde
bulunmak, konuþmak gereksinmesini duydular.
Baþlangýçta, yalnýzca çalýþýrken, þu ya da bu iþleme uygun
düþen tek tek ünlemler kullanýlýyordu. Bu çýðlýklar, yavaþ yavaþ insanlarýn belleðinde yer etti ve onlarýn ne anlama geldikleri bilinçlerinde yerleþti. Çalýþma faaliyetlerinin geliþmesi, bu çýðlýklarýn
birbirlerinden ayýrdedilmesine yolaçtý. Öte yandan, bu olgu, ses organlarýnýn deðiþikliðe uðramasýný hýzlandýrdý. Çalýþma sýrasýnda,
karþýlýklý konuþmak ve anlaþmak zorunluluðu karþýsýnda, baþlangýçta
az geliþmiþ olan gýrtlak, telâffuz edilen sesler çýkarmaya yetenekli
bir organa dönüþmek üzere, deðiþikliðe uðradý. Böylelikledir ki, uzun
yüzyýllar süren ortak çalýþmanýn sonunda, derece derece, telâffuz
edilen dil, insanlar arasýnda fikir deðiþiminin ve iliþki kurmanýn en
üstün aleti olan dil ortaya çýktý. Toplumun ilerlemesinde dilin çok
büyük bir etkisi oluyordu; çünkü dil, insanlarýn çalýþma çabalarýnýn
biraraya toplanmasýna ve ayný zamanda ortaklaþa çabanýn örgütlenmesinin geliþtirilip yetkinleþmesine yardým ediyordu. Söz sayesindedir ki, insanlar, birikmiþ iþ alýþkanlýklarýný koruyorlar, yayýyorlar
ve deneyimlerini yeni kuþaklara iletiyorlardý.
Tarihinin baþlangýcýnda, insanlýðýn çok kapalý küçük topluluklara bölünmüþ olmasý yüzünden, her grubun dili temelinde,
baðýmsýz bir geliþme izliyor ve bir grubun dili, öteki grubun dilinden
ayrý oluyordu. [sayfa 17]
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM
MADDÎ ÜRETÝM

1. MADDÎ MALLARIN ÜRETÝMÝ
VE TOPLUMSAL ÝLERLEME

Çalýþma faaliyetleri ve ilk aletlerin yapýmý ile insan toplumu
da ortaya çýkmaya baþladý. Þimdi, insanlarýn yaþamý köklü olarak
deðiþmiþ ve hayvanlarýnkinden bambaþka bir durum almýþtý. Hayvanlarýn, yaþamlarýný sürdürmek için, doðanýn sunduðundan baþka
hiçbir mallarý yoktur. Emek, insaný bu baðýmlýlýktan kurtarmýþtýr.
Ýnsan, aletleri ile daha önceleri kendisi için eriþilmez olan þeyleri
doðadan alabilir, ya da doðanýn kendisine sunduðu mallarý kendi
gereksinmelerine uyarlayarak dönüþtürebilir. Taþtan ve odundan
yapýlma aletler, tarih-öncesi insanlara, maddî mallarýn tüketimini
önemli ölçüde geniþletmek olanaðýný saðlamýþtýr. Ýnsanlarýn, artýk,
en büyük ve en güçlü hayvanlara üstün [sayfa 18] gelmesiyle, daha
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besleyici olan et bollaþýyor ve yiyecekleri zenginleþiyordu. Uygun
biçimde iþlenmiþ büyük hayvanlarýn postlarý, insana, bedenini soðuða
ve hava deðiþikliklerine karþý korumak olanaðý saðlýyordu. Avadanlýklarýn yardýmýyla, insan, kendisine barýnaklar yapýyordu. Maddî mallarýn üretimi, toplumsal yaþamýn temeli oldu.
Üretim arttýðý ve insan, eylemiyle doða üzerinde daha etkin
bir hale geldiði ölçüde, kendi yarattýðý mallarla, zorunlu gereksinmelerini, gittikçe daha iyi bir biçimde karþýlýyordu. Ama maddî üretim, her zaman, temel iki öðeden, coðrafî ortam ile insan sayýsýndan
oluþmuþ doðal bir çerçeve içinde gerçekleþir.
Toplumun Ýlerlemesinde Coðrafî Ortamýn Rolü

Ýçinde bulunduðu coðrafî ortam, insan toplumunun ilerlemesinde büyük bir yer tutar. Doða, insana, yaþamasý ve çalýþmasý
için gerekli ilk maddeleri saðlar; ve doða, üzerinde toplumsal
yaþamýn geliþtiði alandýr. Coðrafî ortam kavramý, insaný kuþatan
doðayý, yani topraðý, iklimi, denizleri, nehirleri, hayvanlar ve bitkiler
âlemini, yerin engebelerini, yararlý maden filizlerini vb. kapsar.
Coðrafî ortam, sýnaî faaliyetlerin zorunlu koþuludur. Bu sýnaî
faaliyetler, insanýn yaþamýný sürdürme araçlarýný elde ettiði doða ile
iliþkileri dýþýnda düþünülemez. Coðrafî ortamýn, toplumun ilerlemesi üzerindeki etkisi deðiþebilir; eðer elveriþli ise (ormanlarýn ve akarsularýn bolluðu, iyi bir iklim vb.) ilerleme hýzlanýr, tersi durumda,
ilerleme dizginlenir. Ama toplumsal geliþmenin, yalnýzca, tümüyle
coðrafî ortamýn ya da onu oluþturan çeþitli öðelerin (iklim, akarsularýn bolluðu ve bunun gibi etkenlerin) iþlevi olduðunu düþünmek,
yanlýþ olur. Coðrafî ortamýn evrimi, çok çok yavaþtýr. Bütün tarih
boyunca, coðrafî ortam deðiþiklikleri, pek küçük olmuþtur; oysa
toplum, ilkel topluluktan baþlayarak SSCBnde komünizmin ve öteki sosyalist ülkelerde [sayfa 19] sosyalizmin kuruluþuna kadar, çok
büyük ilerlemeleri gerçekleþtirmiþtir.
Birbirine benzer coðrafî koþullar içinde bulunan komþu ülkelerin, baþka baþka toplumsal geliþme düzeylerinde bulunmalarý
ender deðildir. Toplum yeni belirmekteyken, insan, doða güçleri
karþýsýnda hemen hemen güçsüzken, coðrafî ortamýn etkisi daha
belirgindi. Ama üretici güçlerin geliþmesi ölçüsünde, insan, doðayý,
kendi gereksinmelerine boyuneðmeye gittikçe daha çok zorluyor
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ve coðrafî ortamýn toplumsal evrim üzerindeki etkisi azalýyordu.
Üretim, coðrafî ortam kavramýný, ona yeni öðeler katarak ve
baþka öðeleri dýþtalayarak deðiþtirir. Ýlkel toplulukta, örneðin çevrenin hayvan ve bitki âlemi, insan için, maddî mallar elde etmenin
tek kaynaðý idi ve bu bakýmdan çok büyük önemi vardý. Hayvan ve
bitki yetiþtirmenin geliþmesi ile, insan, kendi kullanýmý için, coðrafî
kaynaklardan çok, kendi özen ve çalýþmasýna dayanan bir hayvanlar topluluðu ve bir bitkiler topluluðu yaratmayý öðrendi. Üretimdeki
ilerlemeler, iklimin, yerin engebelerinin, su kaynaklarýnýn bolluðunun ve baþka coðrafî etkenlerin, toplumsal ilerlemenin gidiþi üzerindeki rolünü hissedilir ölçüde azalttý. Bugün için, çalýþma ve
doðanýn biçim deðiþtirmesi, bütün koþullar altýnda ve her iklimde
olanaklýdýr. Teknik uygulamalar, doðanýn karþýmýza çýkardýðý engellerin rahatça üstesinden gelmektedir.
Gereksinmelerini karþýlamak için, insanlýk, maden zenginliklerini ve enerji kaynaklarýný iþleterek, coðrafî ortamýn kaynaklarýndan fazlasýyla yararlanmaktadýr. Ama bu, ancak üretimdeki
ilerleme sayesinde olanaklý olmuþtur.
Nüfus Hareketlerinin Ýlerleyiþi
ve Toplumsal Geliþme

Toplumun varlýðý ve maddî mallarýn üretimi, insanýn sayýca
düzenli üremesinden ayrý düþünülemez. Bu açýdan, [sayfa 20] nüfus,
nüfusun çoðalmasý, hýzla artýþý, yoðunluðu, toplumu maddî yaþamýnýn
doðal bir koþulunu oluþturur ve toplumu ilerlemesi üzerinde kesin
bir etki yapar. Örneðin, nüfus yoðunluðu az olan bölgelerde, ekonomik iliþkiler kurulmasýndaki güçlükler bakýmýndan toplumsal ilerleme duraksar, ayný þekilde, iþ deneyiminin ve alýþkanlýklarýnýn
yayýlmamasý yüzünden bu bölgelerde üretimin geliþmesi yavaþlar.
Ensonu, yalnýzca zayýf bir nüfus yoðunluðu, doðaya karþý savaþým
verecek insan az olduðu için, toplum ilerlemesini dizginleyebilir.
Çoðu kez, kol gücünün azlýðý sonucudur ki, bir sulama sistemi
kurulamamýþ ya da akarsularýn gücü, maddî mallarýn üretiminde
kullanýlamamýþtýr. Ama bu son söylediklerimizden, hiçbir zaman,
nüfus yoðunluðunun, toplumsal ilerlemenin belirleyici etkeni olduðu
sonucu çýkmaz. Nüfus yoðunluðu nispeten daha az olan bazý ülkeler, ekonomik ve toplumsal geliþmelerde, nüfus yoðunluðu daha
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fazla olan ülkeleri geçmiþlerdir. Örneðin, SSCBnde, nüfus yoðunluðu, bazý Batý Avrupa ülkelerinden çok daha azdýr. Nüfus yoðunluðu ve nüfus hareketlerindeki hýzlanýþ öðeleri, toplumun evrim
dönemlerinin deðiþikliklerine göre deðiþen etkenlerdir. Ýnsan toplumunun þafaðýnda, ilkel toplulukta; insanýn doða güçleri karþýsýnda
güçsüz olduðu ve üretimin, genellikle çabalarýn basit elbirliðine dayandýðý, iþ deneyimi ve alýþkanlýklarýnýn henüz önemsiz olduðu ve
bu deneyim ve alýþkanlýklarýn artýp eksilmelerinin, üretimin hýzlanmasýnda büyük bir rol oynadýðý zamanlarda, nüfus yoðunluðu, nispeten daha önemli bir etkendi. Ama sonraki dönemlerde, toplumsal
ilerleme bakýmýndan, deðerini yavaþ yavaþ yitirdi. Nüfus yoðunluðu,
ancak þu ya da bu maddî üretim temposu için elveriþli koþullarý
hazýrlayabilir. Buna karþýlýk, toplumsal ilerlemedeki ve maddî mallar üretimindeki hýzlanýþ, nüfus durumunu önemli bir þekilde etkiler. [sayfa 21]
Toplumsal Yaþamýn Temeli Olarak
Maddî Mallarýn Üretimi

Toplumun yaþam düzeyi ve evrimi, maddî mallarýn üretimiyle belirlenir. Bu üretim, hiçbir zaman duraklayýcý deðildir; durmadan geniþler, geliþir ve yetkinleþir. Ýnsanlarýn, yaþamlarýný sürdürmek
için, durmaksýzýn her zaman artan bir miktarda, maddî mallar üretmeleri gerekir. Üretimin ilerlemesi, zorlayýcýdýr, toplumsal yaþamýn
bir yasasýdýr; bu ilerleme nesnel bir etmendir ve insanlarýn isteðine
ya da iradesine baðlý deðildir. Onun kökeninde yatan þey, her þey
den önce, durmadan artan gereksinmeler ve insanlýðýn nüfusunun
sürekli artýþýdýr. Ýnsanlýk bir kez hayvanlar âleminden kurtulduktan
sonra, nitelik ve nicelik bakýmýndan kendi geliþme seyrini izler, bu
durum da, karþýlýklý olarak, maddî mallarýn miktarýnýn daima artmasýný zorunlu kýlar.
2. MADDÎ ÜRETÝMÝN ÝLERLEMESÝ
Toplumun Üretici Güçleri

Maddî mallarý üretmek için, emek nesnelerine, yani insanýn
deðiþtirdiði maddelere, sonra emek araçlarýna ya da, bir baþka
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deyiþle, iþ aletlerine sahip olmak gerekir.
Ýþ alet ve nesneleri, üretim araçlarýný oluþtururlar. Ama iþ alet
ve nesneleri kendiliklerinden, insanlýða, maddî mallar saðlamazlar.
Üretimi etkin biçimde oluþturan öðeler, emek-gücü, yani insanýn sahip olduðu çalýþma yetisi, insanýn çalýþma bilgi ve görgüleri,
fizik ve manevî güçleridir ki, insan, bunlar sayesinde maddî mallarý
üretebilir. Üretim araçlarým yaratan ve kullanýp iþleten, emek-gücüdür.
Þu halde, toplumun üretici güçleri, toplum tarafýndan yaratýlan üretim araçlarý (en baþta iþ aletleri) ile bu aletleri kullanan ve
böylece maddî mallarý üreten insanlarýn [sayfa 22] tümünden baþka
bir þey deðildir. Çalýþan yýðýnlar, kesin ve en önemli üretici güçtür.
Onlar olmasaydý, üretim araçlarý, ölü bir þey olmaktan ileri gidemezdi.
Çalýþma boyunca, alet ve avadanlýklar, durmadan yetkinleþirler, ve bu yetkinleþme, insanýn doðaya olan baðýmlýlýðýný azaltýr
ve doða üzerindeki gücünü ve egemenliðini güçlendirir. Alet ve
avadanlýklarýn durmadan geliþmesi toplumsal evrimin baþta gelen
etkenidir. Ýþ aletlerinin düzeyi, insanýn doða güçlerine gem vuruþunun, doða güçlerini denetim altýna alýþýnýn derecesini belirler.
Maddî mallarýn üretiminin ilerleyiþi, üretici güçlerdeki deðiþiklikle, her þeyden önce, avadanlýklarýn yetkinleþmesi ile baþlar. Ýnsanlýðýn çeþitli ekonomik çaðlarýný tanýmlamak için, þu soruyu sormak
gerekir: maddî mallar, nasýl ve hangi avadanlýklarla üretilmekteydi?
Þu halde, insan toplumunun iktisadî tarihinin geliþimini iyi
anlamak için, her þeyden önce, belirleyici kesin etkeni, maddî mallarýn üretim düzeyini, iþ aletlerinin evrim durumunu gözönünde bulundurmak gerekir.
Üretim Ýliþkileri

Maddî üretimin oluþturduðu büyük eylemler birliðinin tümü,
tek tek bireyler tarafýndan harekete geçirilemez. Ýnsan, benzerlerinin yardýmý ve katýlmasý olmadan, yaþamak için, kendisine gerekli
olan þeylerin hepsini, hiçbir zaman, tek baþýna üretemezdi. Tek
baþýna doða güçlerine kafa tutamayacak, bu eþit olmayan savaþýmda, eriyip gitmesi kaçýnýlmaz olacaktý. Ýnsanlar, ancak hep birlikte, ortaklýk halinde, bir toplum halinde birleþerek, önceki
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kuþaklardan miras kalan deneyim ve teknik bilgilerden yararlanarak, maddî mallarý üretebilirler. Demek ki, sonuç olarak, çalýþma,
ancak toplumsal olabilir.
Toplumun tarihsel ve iktisadî evrimini iyi anlamak için, üretici güçlerin geliþmesini incelemek yeterli deðildir. Maddî [sayfa 23] mallarýn üretimi sýrasýnda ya da çalýþmalarýnýn ürünlerini birbirleriyle
deðiþtirmeleri sýrasýnda, insanlarýn, kendi aralarýnda kurduklarý baðlarý ve iliþkileri de iyi bilmek gerekir. Üretimde, toplumsal iliþkiler,
maddî üretimin zorunlu bir öðesi olan ve üretim iliþkileri denilen
þeyi oluþtururlar.
Emek ürünlerinin toplumun üyeleri arasýnda üleþtirilmesi sistemini belirleyen, bu üretim iliþkileridir. Bu üleþtirme, üretim ile
tüketim arasýndaki baðýntýyý oluþturur ve son tahlilde, üretim araçlarý mülkiyetinin ayýrdedici özelliðine baðlýdýr. Üretim iliþkileri, insanlarýn iradesine baðlý deðildir, çünkü insanlar, kendi üretici güçlerini
seçmekte özgür deðildirler. Her kuþaða, kendinden önceki
kuþaklardan belirli bir üretici güçler düzeyi miras kalýr ve bu kuþak,
üretici güçlerin evrimi bu son üretim tarzým da eskitip yokedinceye
deðin kendisine miras kalan ve belirli üretici güçler düzeyine uygun
düþen bir üretim biçiminin yasalarýna boyuneðer.
Üretici güçlerle buna uygun düþen üretim iliþkilerinin tümü,
tarihsel bakýmdan belirli bir üretim tarzý oluþtururlar, ki bu da, toplumsal yaþamýn maddî temelini oluþturur. Maddî mallarýn üretim
tarzý, toplumsal ilerlemenin belirleyici kesin etkenidir ve evriminin
her döneminde toplumu niteler. Ýnsan yaþamýnýn maddî temeli,
üretim tarzý olduðuna göre, toplum tarihi de, üretim biçimlerinin
geliþmesi ve düzenli olarak birbirlerini izleyiþi tarihi olarak ele alýnmalýdýr. Böyle ele alýnýnca, toplum yaþamýnýn her dönemi, o üretim
tarzýna uygun düþen üretim tarzý yasalarý incelenmeksizin
anlaþýlamaz.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÝNSANIN BÝÇÝMLENMESÝ
VE ÝLKEL TOPLULUK REJÝMÝNÝN GELÝÞMESÝ

1. TOPLUMUN OLUÞU SIRASINDA
ÜRETÝCÝ GÜÇLER

Ýnsanlýðýn ileriye doðru evrimi, üretici güçlerin, en baþta da iþ
aletlerinin yetkinleþmesinin sonucu oldu.
Tarih-öncesi çok eski insanlara ait taþýl kemikler ve iþ avadanlýklarý, Çinde, Hintte, Seylanda, Birmanyada, Cezayirde, Kenyada, Ugandada, Tanganikada, Güney Afrikanýn baþka
bölgelerinde ve Avrupada bulunmuþtur.
SSCB topraklarýnda, Ermenistanda, Kýrýmda, Kafkas kýyýlarýnda, Dinyester havzasýnda ve Orta Asyada, çok eski insansýlarýn
kalýntýlarý ve onlarýn eylemlerinin izleri bulunmuþtur.
Ýlkel Ýnsanlar

Ýlk insanlar, çaðcýl torunlarýndan çok farklý idiler. Alýnlarý basýk
ve geriye doðru yatýktý. Kaþ kemerleri, belirginleþmiþti ve gözler
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üzerinde siper görevi görüyordu. Çene kemikleri ise, öne doðru
çok fazla çýkýntýlýydý. Sýrtlarý kambur gibi kemerli olarak ve dizlerini
biraz bükerek yürüyorlardý. Ama insanlýðýn bu en eski temsilcileri,
hayvanlar alemindeki atalarýndan da oldukça deðiþiktiler. Dikey bir
duruþlarý vardý ve yüzyýllar boyunca büyümekte olan beyinlerinin
hacmi, gittikçe, bugünkü insan beyninin hacmine yaklaþýyordu. Ýlkel insanlar, doða güçleri karþýsýnda, hemen hemen tamamýyla
güçsüzdüler ve onlarýn yaþayýþý, hayvanlarýnkinden pek az farklýydý.
Ama onlarýn kullandýklarý gereçler yetkinleþtikçe ve üretici güçler
geliþtikçe, doðal afetler üzerinde, ilk küçük baþarýlarýný kazanýr duruma geliyorlardý.
Ýþ Aletlerinin Geliþmesi

Ýsadan aþaðýyukarý 700.000 yýl önce, insan, ilk iþ avadanlýklarýný yapmak üzere taþlarý iþlemeye baþladý. Daha sonra, ilkel insan,
çakýl taþlarýný bölmeyi ve kýrmayý öðrendi ve böylece keskin kenarlý
kaba avadanlýklar elde etti. Odundan aletler de yapýyordu: ucu
sivriltilmiþ sopalar, beller vb.. Zamanla, insan, avadanlýklarýný, kendi
gereksinmelerine gittikçe daha iyi uyarlýyordu. Tarih-öncesi insanlar, sonunda, taþlarýn her iki yanýný yontmayý öðrendiler, böylece
yontmak, biçmek, kesmek, vurmak ve giderek topraðý kazmak için
kullandýklarý çeþitli iþler gören büyük avadanlýklar elde ettiler. Bu
avadanlýklar, geliþmeleri ile pitekantropusa yaklaþmakta olan insansýlar tarafýndan yapýlmakta idi ve daha o zaman, büyük ölçüde
uygulanýyordu.
Maddî mallarýn ve insanlarýn tüm yaþam evriminin bundan
sonraki aþamasý, 500.000 ilâ 300.000 yýl önce, her yaný yontulmuþ,
oval biçimde, keskin ve sivri, sözgelimi vurmak, malzemeyi kesmek ya da topraðý kazmak için vb. özel olarak uyarlanmýþ avadanlýklar ortaya çýktýðý zaman baþladý. Ýnsan, yaþamýný sürdürmek için,
gerçekleþtirmek zorunda [sayfa 26] olduðu çeþitli iþlemlere uygun aletler yapýyordu. Bütün bu çeþitli iþleri görecek kazaðýlar; sistreler, sivri
uçlar gibi aletler dizisini elde etmek için, taþlarý çok büyük bir ustalýkla yontmasýný bilmek gerekiyordu. Bu da gösteriyor ki, üretim
sýrasýnda, insanýn düzgün hareketler yapabilme yeteneði, önemli
bir þekilde geliþmiþti.
Yeni iþ aletlerinin ortaya çýkýþý, insanlýðýn bütün yaþamýný
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deðiþtirdi. Bu aletler sayesinde avcý çok daha büyük bir baþarý elde
etmek olanaðýna sahipti ve koca yabanýl hayvanlarý, filleri, gergedanlarý, hörgüçlü yaban öküzlerini, rengeyiklerini ve atlarý vurabiliyordu. Ýnsan, ayný toprak alanýndan artýk çok daha büyük bir ürün
elde edebiliyordu; bu ise, onun, ayný yerde daha uzun zaman kalmasýna olanak saðlýyordu. Av için en uygun olan yerlerin (hayvanlarýn suya indikleri yerler, orman kenarlarý, hayvanlarýn otladýðý yerler)
yakýnýnda, insanlar, geçici olarak konaklar kuruyorlar, bu konak
yerlerine yakýn maðaralarda ya da saçak halindeki kayalarýn altýnda
barýnýyorlardý.
Ateþin Kullanýlmasý

Bu çaðda insan, artýk hem ýsýnmak, hem yýrtýcý hayvanlardan
korunmak, hem bitkisel ve hayvansal besinlerini piþirmek, hem de
yeni avadanlýklarýný yapmak için ateþi kullanmasýný biliyordu. Ateþten,
özellikle taþlarý iþlemek ve alevde ucu sertleþtirilen kazýklar yapmak için yararlanýyordu.
Daha sert iklimlerde, insanlýðýn, ilerleyiþini sürdürebil inesi
için, yapay olarak ateþ elde etmenin yeni yöntemlerini bulmak,
geliþtirmek gerekiyordu. Ýnsan, pratik çalýþmalarý sýrasýnda, birbirine çarpýlan taþlarýn kývýlcýmlar saçtýðýna ve birbirine sürtülen aðaçlarýn
ýsýndýðýna dikkat etti.
Ýnsan, ateþ elde etmek için, bu fiziksel olaylardan yararlanarak, doðanýn kör güçleri üzerinde ilk zaferini kazandý; yaþam savaþýmýnda, daha önce kendisi için afet olan [sayfa 27] doðal güçlerden
yararlanmaya çalýþtý.
Piþirilmiþ ya da ateþte kýzartýlmýþ besinler, daha besleyiciydi
ve daha kolay sindiriliyordu; bu, ayný zamanda, ilkel insanlýðýn besin kaynaklarýný zenginleþtirmesine olanak saðlýyordu. Emek ile birlikte bu olgu, insanýn biyolojik evrimini hýzlandýrmaya yardým ediyordu.
Buzul Devrinde Ýþ Aletlerinin Geliþmesi

Yüzbin yýl önce, insanlarýn yaþamýnda, yeni bir dönem açýldý.
Kuzey yarýküresinde, iklim, birdenbire soðudu. Buzullar, ýlýman bölgelere doðru kaymaya baþladý ve Avrupanýn büyük bir bölümü

Ýlkel, Köleci
ve Feodal Toplum

27

tümüyle buzullarla kaplandý. Bu dönemde, sýcak ülkelerde, bitmez
tükenmez yaðmurlar baþladý. Bugünkü Sahranýn bulunduðu topraklar, göller, ýrmaklar, yüksek otlarla kaplýydý ya da bunlarýn yerini
sýk tropikal ormanlar alýyordu. Sýcak iklimlerin bitkileri ve hayvanlarý, ya ölüyor ya da tropiklere doðru göç ediyordu. Bazý türler kayboluyor, yeni hayvan türleri, mamutlar, rengeyikleri, beyaz tilkiler ve
benzerleri görünmeye baþlýyordu. Ama, çalýþma yetisi sayesinde,
insanlýk, sönüp gitmedi, hatta geliþmesini sürdürdü. Bu dönem insanlarýnýn (néanderthaliens) kalýntýlarý, Avrupada (Almanya, Ýspanya, Belçika, Yugoslavya, Fransa, Ýtalya), Asyada (Pakistan, Irak, Java
vb.). Güney Afrikada bulunmuþtur. Sovyet topraklarýnda ise, Kýrýmda
ve Orta Asyada keþfedilmiþlerdir.
Toplumsal ilerleme, üretici güçlerin sürekli yükseliþinden geliyordu. Avadanlýklar, gittikçe daha iyi farklýlaþýyor ve özelleþiyordu.
Aletler, genel olarak taþtandý, ama üretim tekniði büyük ilerleme
gösteriyordu. Kesici kenarlarý daha keskinleþtirmek için son bir özel
iþlemden geçiriliyordu. Kamalarýn, taþ ok uçlarýnýn, derilerin
iþlenmesinde kullanýlan kazaðýlarýn vb. ortaya çýktýðý görülüyor. Ve
iþ aletlerinin yetkinleþmesi ile üretim deneyim ve yöntemi de ilerliyordu. [sayfa 28]
Avadanlýklarýn ilerlemesi, insanlarýn baþlýca faaliyeti haline
gelen avlanmanýn yaygýnlaþmasýna yardým etti. Sürek avlarý düzenlenerek, hayvanlar bataklýklara sürülerek ve buna benzer þekillerde,
büyük topluluklar halinde ortaklaþa avlanmaya baþlandý. Ýnsanlar,
sýk sýk, avý bol olan yerlerde uzun molalar veriyorlardý. Bu molalarda, maðaralar, inler gibi doðanýn sunduðu sýðýnaklarla yetinilmiyor,
kötü havalardan korunmak için duvarlar ve saçaklar yapýlmaya
baþlanýyordu.
2. ÇAÐCIL ÝNSANIN BÝÇÝMLENMESÝ
Kro-Manyon (Cro-Magnon) Adamý

Toplumun üretici güçlerinin ilerlemesi ve insan türünün evrimi, MÖ 14. yüzyýl ile 9. yüzyýl arasýnda, genel olarak kro-manyon
soyu denen bir insan soyu ortaya çýkardý. Kro-manyon adamlarý,
bugünkü insandan hemen hemen farksýzdý.
Bu soy, kendisini ortaklaþa çalýþmaya adayan pek çok insan
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kuþaðýnýn uzun evrimi sonucunda oluþtu. Yavaþ yavaþ ortaklaþa üretime, düþünceye ve telâffuz edilen dile iyice uyarlanmýþ bir organizma billurlaþtý. Artýk insanlýðýn evrimi, yalnýzca insan toplumuna özgü
yasalarý izlemeye baþladý.
Kro-manyon adamlarý, Batý Avrupanýn ve Doðu Avrupanýn
(özellikleri Rusya ovasýnýn), Güney Avrupanýn, Kuzey Afrikanýn, Ön
Asyanýn ve Orta Asyanýn, Kafkasya, Hindistan, Ekvatoral ve Güney
Afrikanýn, Doðu, Kuzey-Doðu ve Güney-Doðu Asyanýn, Sibiryanýn,
Kuzey Çinin sakinleri idiler. Neandertalien adamlarýnýnki ile
karþýlaþtýrýlacak olursa, kro-manyon adamlarýnýn iþ aletleri, daha
yetkinleþmiþti. Onlarýn zanaatý, çeþitli iþler için özel olarak yapýlmýþ
kemikten ve taþtan geniþ bir avadanlýklar dizisini kapsýyordu: odunu,
kemiði, boynuzu, en gerekli avadanlýklar [sayfa 29] biçimine sokmak
üzere oldukça kolaylýkla yontmaya olanak saðlayan her çeþit malalar ve lamlar. Bu döneme doðru, ayný þekilde, kemik uçlu kargýlar, zýpkýnlar ve gene kargýlarýn ve mýzraklarýn hareket hýzýný
artýrmaya yarayan ilk fýrlatma aygýtlarý görünmeye baþladý.
Üretici güçlerin düzeyi, insanlara, þimdi daha uzun süre yer
deðiþtirmemek olanaðýný saðlýyordu; onun için, geniþ klan evlerinden oluþan sabit köyler (aglomeralar) kurmaya baþladýlar.
Ýnsan Soyunun Biçimlenmesi

Çaðcýl tipin oluþtuðu çaðda, ýrklar, yani birbirlerinden derinin
rengi, burnun ve dudaklarýn biçimi, kýllanma sistemi gibi dýþ özelliklerle ayrýlan geniþ insan gruplarý da ortaya çýktý. Farklý coðrafî
ortamlarýn ve insan topluluklarýnýn birbirlerinden yalýtýlmýþ olmalarýnýn etkisi altýnda ortaya çýkan bu nitelikler, ancak bugünün çaðcýl
somatik tipi temel çizgileriyle billurlaþtýðý zaman açýklanabilmiþlerdir.
Bu nitelikler, hiçbir þekilde, bireylerin iç yapýsýnda, hele onlarýn zihinsel yetilerinde, toplumsal kuruluþlarýnda ve kültür düzeylerinde
yansýmýyordu,
Irklarýn kökeninde, bütün insanlarýn ayný ortak atadan gelmedikleri olgusunun bulunduðunu ve buradan hareket ederek, onlarýn, soyluluk, deðer ve hak bakýmýndan eþit olmadýðýný, yani aþaðý
ýrklar ve üstün ýrklar bulunduðunu öne süren burjuva yazarlarýn ýrkçý
teorilerinin hiçbir bilimsel ve tarihsel dayanaðý yoktur. Bu teoriler,
yalnýzca sömürgeci fetihleri ve sömürüyü haklý göstermek, Asya,
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Afrika ve Latin Amerika halklarýnýn ulusal kurtuluþlarý uðruna ve
sömürgecilerin nüfuzuna karþý savaþýmýna engel olmak amacýyla
uydurulmuþ ve yayýlmýþtýr.
Ýnsanlýðýn Coðrafî Yayýlýþý

Üretici güçlerin geliþmesi, insanlýðýn çoðalmasýna yardým [sayfa
ediyordu. Bunun sonucu olarak, avlanmaya, balýkçýlýða, bitkilerin
toplanmasýna uygun olan ülkelerde nüfus, aþýrý derecede yoðunlaþtý.
Ama, uzun zaman ayný yerde kalan insanlar, artýk kendilerini ve
ailelerim beslemeyi baþaramýyorlardý. Bu yüzden yeni topraklar aramak ve oralarda yerleþmek zorunda kalýyorlardý. Baþka bir deyiþle,
insan gruplarýnýn, baþka yerde topluluklar kurmak üzere kendi eski
topraklarýný terkettikleri her zaman görülmekteydi. Öte yandan bu
olgu, yeni topraklarýn deðerlendirilmesine yardým ediyordu. Göç
etmiþ olanlarýn ilgileri, artýk ilk gruplarýn ilgileri ile ayný olmadýðý
için, çeþitli yaþam tarzlarý ve diller biçimleniyordu: Göçler, insan
gruplaþmalarý arasýndaki deneyim ve teknik alýþveriþini hýzlandýrýyor,
bu bakýmdan, üretici güçlerin ilerlemesi üzerinde uygun bir etki
yapýyordu.
Kro-manyon adamlarý, hemen hemen bütün Avrupa, Asya
ve Afrikaya yayýlmýþlardý. Daha sonra (12.000 ya da 15.000 yýl önce),
o zamanlar þimdikinden çok daha dar, ve yýlýn büyük bir kýsmýnda
buzullarla kaplý olan Bering Boðazý yolu ile Asyadan Amerika kýtasýna geçmeye baþladýlar. Gene ayný tarihlerde, insanlar, Sonde Adalarý ve Malezya Takýmadalarý yoluyla Güney-Doðu Asyadan gelerek
Avustralyaya yerleþmeye baþladýlar.
Böylece, insan topluluklarýnýn en önemli kesimiyle iliþkileri
kesik olan Amerika Hintlileri ve Avustralyalýlar, çok özel koþullar
içinde kaldýlar; artýk insanlýðýn geri kalan kýsmýnýn ortak deneyiminden yararlanamýyorlardý. Ama bu yalýtýlmýþ durum ve çevrenin çetin doða koþullarýna karþýn, Amerika ve Avustralya sakinlerinin evrimi
de aþaðýyukarý, baþka yerlerdekiler ile ayný yolu izledi.
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3. ÝLKEL TOPLULUK REJÝMÝNÝN OLUÞUMU DÖNEMÝNDE
ÜRETÝM ÝLÝÞKÝLERÝ
Ýlk Ýnsan Sürüsü
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Neandertal-öncesi dönemde, insanlar, göçebe kalabalýðý [sayya da sürüler halinde, birarada bulunuyorlardý. Üretici güçlerin
çok düþük olan geliþme düzeyi yüzünden, böyle bir yaþam tarzýný
kabul etmek zorundaydýlar. O zaman insaný, geçimini, pek ilkel
olan silahlarý ile, ancak kalabalýk topluluklar oluþturduðu sürece
saðlayabilirdi. Bitkileri toplarken bile, insanlar, yabanýl hayvanlarýn
saldýrýlarýna karþý koyabilmek için, toplu halde bulunmak zorundaydýlar. Ýnsanlar, etkin avlanmaya geçtikleri zaman, kadýn-erkek bütün
üyeler, çabalarýný birleþtirdikleri takdirde, baþarý elde ediyor ve geçim
araçlarýný saðlýyorlardý. Çalýþma, ortak yaþam tarzýnýn geliþmesi üzerinde, durmadan artan bir etki oluþturuyordu. Bütün üretim faaliyetleri, insanlarýn nispeten kalabalýk gruplar halinde toplanmasýný
gerektiriyordu. Ancak ortak yaþam, üretimin ilerlemesinin temeli
olan birikmiþ iþ deneyim ve alýþkanlýklarýnýn korunmasýný ve sonra
gelecek kuþaklara aktarýlmasýný olanaklý kýlýyordu.
fa 31]

Doðal Ýþbölümü

Üretici güçlerin ve her þeyden önce yeni silahlarýn (mýzrak,
kargý, vb.) geliþmesi, zaten topluluðun üyeleri arasýnda bir görev
bölümünü doðurmuþtu. Artýk aralarýndan bir bölümü, herkesin gereksinmesi olan þu ya da bu zahireyi saðlayabilirdi ve ötekiler, baþka
iþlerle uðraþabilirlerdi. Cinsiyetler arasýndaki iþbölümü de böyle oldu.
Daha güçlü ve dayanýklý olan, analýk ve gelecek kuþaklarýn bakýmý
gibi görevleri bulunmayan erkekler, kendilerini, tümüyle ava vermeye, böylece et ve deri gereksinmesini karþýlamaya baþladýlar;
oysa kadýnlar, yaþlýlar ve çocuklar, doðrudan doðruya doðadan saðlanan besinlerin (yenen kökler, meyveler, yaban üzümleri,
yumuþakçalar vb.) toplanmasý, balýk avlama, aile ocaðýnýn bakýmý
(ateþin söndürülmemesi, evlerde düzenin saðlanmasý) iþine ayrýldýlar. Uzun yaþam deneyimi olan yaþlýlar, iþ avadanlýklarýnýn yapýmý
ile de uðraþýyorlardý. Onlar, bir bakýma, kuþaklarýn deneyimlerinin,
[sayfa 32] ortaklaþa çalýþma alýþkanlýklarýnýn taþýyýcýlarý idiler. Üretimde
en bilgili olduklarý için, bu ilkel insan topluluklarýnýn öteki üyeleri
yanýnda, belli bir saygýnlýk saðlýyordu, ve avlanmada ve ortak olarak
yapýlan öteki iþlerde de þef rolü oynuyorlardý. Topluluðun bütün
iþlerinde, yavaþ yavaþ karar verecek duruma geldiler. Cinsiyet ve
yaþ ilkelerine göre, ilk doðal iþbölümü böyle oldu.
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Böylece, toplumun üretici güçlerinin evriminde büyük bir
atýlým gerçekleþmiþ oldu.
Erkeklerin avda, kadýnlarýn besin toplama ve evin bakýmýnda uzmanlaþmasý, emek üretkenliðini artýrdý; çünkü bu uzmanlaþma,
deneyimin birikimine, üretim araçlarýnýn özelleþmesine yardým ediyordu. Üretimde çabalarýn basit birliði, en ilkel biçimde elbirliði,
bireyin tek baþýna ulaþamayacaðý sonuçlar saðlýyordu. Þimdi artýk,
çabalarýn basit elbirliði, yerini, yavaþ yavaþ topluluðun üyelerinin
çeþitli faaliyetlerde uzmanlaþmasýna dayanan bir çeþit daha geliþmiþ
bir ortaklaþmaya býrakýyordu. Baþka bir deyiþle, çalýþmada elbirliði
doðmuþtu.
Gentilice Örgütlenmenin Doðuþu

Üretici güçlerin evrimi, insanlýðýn toplumsal yapýsýnda
deðiþikliklere neden oldu. ilkel göçebe kalabalýðý, üretimde daha
saðlam bir birlik ve ortaklýk biçimine, yani üyeleri, ortak çalýþmayla,
cinsiyete dayanan doðal iþbölümüyle ve ortaklýðýn baðrýndaki ortak
görevlerle birbirine kenetlenmiþ gense yerini býrakýyordu.
Evlilik kurumunda deðiþiklikler baþgösterdi, akrabalýk iliþkileri,
gentesin billurlaþmasýnda büyük rol oynadý. Sayý bakýmýndan, ilkel
topluluk, tarih-öncesi göçebe kalabalýðýndan daha zayýftý, çünkü artýk üretici güçlerin ilerlemesi, üretim için pek çok kiþinin ayný zamanda ve deðiþmez bir þekilde birarada bulunmalarým zorunlu
kýlmýyordu. Ama, bazý iþler (özellikle sürek avý), zaman zaman gentesin geçici [sayfa 33] olarak daha kalabalýk topluluklar halinde ya da
kabileler (tribu, aþiret) halinde birleþmesini gerektiriyordu.
Bu þekilde beliren kabile topluluðu da, karþýlýklý olarak dil
ortaklýðýný ve bir ölçüde, yaþayýþ biçimi ortaklýðýný belirliyordu. ilkel
göçebe topluluðunun ayýrdedici özelliði olan ve hayvanlar âleminden miras kalan düzensiz cinsel iliþkilerin yerini, dýþ-evlenme (exogamie), yani ayný klan üyeleri arasýnda evlenmenin yasaklanmasý
aldý. Öte yandan dýþ-evlenme, klanlar arasý baðlarý güçlendirdi, çünkü iç-evlenme (endogamie), ancak kabilenin oluþturduðu topluluk
içinde evlenmeyi olanaklý kýlabiliyordu.
Tamamýyla nesnel olarak ve insanlarýn bilincinden baðýmsýz
olarak akrabalar arasýnda evlenmenin yasaklanmasý, gerekli bir hale
geldi. Grup halinde evlenme hâlâ devam ediyordu, ama derece
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derece, yalnýz ana-baba ile çocuklar arasýnda deðil, kýz ve erkek
kardeþler arasýnda da evlenmenin kaldýrýldýðý görüldü.
Böylece, ortak çalýþma, üretici güçlerin ve üretim Ýliþkilerinin
ilerlemesi, insan toplumunu, giderek sürü ya da göçebe kalabalýk
halindeki ilk düzenlerini býrakarak, üretimin gereklerine daha uygun olan biçime, aile düzenine geçmeye zorladýlar.
Klan Topluluðunda Üretim Ýliþkileri

Genste olduðu gibi, ilkel göçebe kalabalýðýnda, üretim
iliþkileri, esas olarak, mevcut üretici güçler düzeyine uygun
düþüyordu. Çok kabataslak olan aletler ve üretici güçlerin pek az
geliþebilmiþ olmasý, topluluðun bütün üyelerinin, maddî mallarýn
üretimine katýlmalarýný gerektiriyordu.
Üretim iliþkileri, karþýlýklý yararlanma için hep birlikte çalýþan
gensler arasýnda mevcut olan üretim iliþkileriydi. Toplumun bütün
üyeleri, maddî mallarýn üretimine katýlýyordu [sayfa 34] ve her üye,
kendi yeteneðine göre hizmet görüyordu.
Her topluluk grubu, kendi belirli topraðýnda oturuyordu. Toprak ve topraðýn zenginlikleri, baþlýca emek aracýný oluþturuyordu ve
toprak, ortak olarak iþletiliyordu, yani bütün topluluða ait bulunuyordu.
Tarih-öncesi insanlarýn tanýnan tek eylemleri (bitkileri toplama ve avlanma), yalnýzca bir tek toprak mülkiyeti biçimine yer
veriyordu: ortaklaþa mülkiyet. Öte yandan, üretim araçlarýnýn toplumsal mülkiyeti, üretici güçlerin çok düþük düzeyde oluþunun,
toplumun bütün çabalarýnýn sürekli olarak, toplumun varlýðý için
vazgeçilmez olan maddî mallarýn üretimi üzerinde yoðunlaþmasýný
gerektirmesinden ileri geliyordu.
Tarih-öncesi insanlar, güçlerini, ortak duygularýndan ve toplu
halde çalýþmalarýndan alýyorlardý. Üretim araçlarýnýn toplumsal mülkiyeti  iþte, ilkel topluluktaki üretim iliþkilerinin dayandýðý temel
budur.
Üretici güçler düzeyinin düþüklüðü, çalýþmanýn toplumsal niteliði, gene bunlar gibi üretim araçlarýnýn ortaklaþa mülkiyeti, karþýlýk
olarak, maddî mallarýn üleþilmesinde eþitliði gerektiriyordu. Toplum
üyelerinin ortaklaþa çalýþmalarý ile elde edilen bütün ürün, üyeler
arasýnda eþit olarak üleþiliyordu. Bu düzene karþý herhangi aykýrý bir
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davranýþ, toplumun birçok üyelerinin ölümü demek olacaktý; çünkü elde edilen ürünler, ancak hayatî gereksinmeleri karþýlamaya
yetiyordu. Topluluðun üyelerinin hepsi, üretime eþit bir unvanla katýlýyordu ve hepsi, gerek aletlerin, gerek emek ürünlerinin ortaklaþa
sahibi idiler. Bu durum, ilkel toplulukta, üyeler arasýnda, koþullar ve
servet bakýmýndan herhangi bir eþitsizlik olmayýþýný ve toplumun
toplumsal gruplara bölünmemiþ oluþunu saðlýyordu.
Ýlkel topluluk, sýnýfsýz ve insanýn insan tarafýndan sömürüsünün bulunmadýðý bir toplumdu. [sayfa 35]
Ýlkel Komünizm Ýle Komünist Toplum
Arasýndaki Temel Ayrým

Bazan, ilkel topluluk, karþýlýklý olarak, ilkel komünist toplum
ve bu toplumun baðrýnda yürürlükte olan üretim iliþkileri ise, ilkel
komünizm olarak adlandýrýlýr. Ama bu adlandýrma, ilkel topluluða,
ancak insanýn insan tarafýndan sömürülmesini, sýnýflara bölünmeyi,
özel mülkiyeti ve bir eþitsizliði tanýmadýðý ölçüde uygun düþer. O
zaman, insanlar kadar üretici güçlerin geliþme düzeyinin de çok
ilkel oluþu ve insanýn emek üretkenliðinin çok düþük oluþu, bu ilkel
komünizmi zorunlu kýlýyordu. Ýnsanlar, doða güçleri karþýsýnda
güçsüzdü ve hemen hemen yazgýlarý, tümüyle bu doða güçlerine
baðlýydý. Elde edilen maddî mallar, ancak (o da her zaman deðil!)
toplumun yaþamýný sürdürebilmesini ve üyelerinin soyunu sürdürmesini saðlamaya yetiyordu.
Bu bakýmdan komünist toplum, bu ilkel topluluða taban tabana karþýttýr. Komünizm, sýnýflarýn bulunmadýðý, üretim araçlarýnýn
ortak mülkiyetine dayanan, sýnýfsýz ve herkesten yeteneðine göre,
herkese gereksinmesi kadar ilkesinin gerçekleþeceði bir toplum
düzenidir.
Anaerkillik

Üretici güçlerin geliþmesi, cinsiyete göre iþbölümünü
doðurmuþtu. Yeni üretim aletlerinin yapýlýþý ile artýk topluluðun
yaþamýný sürdürmek için yaptýðý bütün ortak giriþimlere: avlanmaya, bitkilerin toplanmasýna, en gerekli eþyalarýn yapýmýna, bütün
üyelerin katýlmasýný zorunlu kýlmýyordu. Þimdi artýk, klanýn bir bölü-
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mü, belirli ürünleri herkese yetecek ölçüde saðlayabiliyor, toplumsal bakýmdan yararlý faaliyetleri gösterebilmeleri amacýyla, öteki bir
bölümü, serbest býrakabiliyordu. Böylece, üretici güçlerdeki ilerleme, bir ölçüde üretkenliði artýrmýþtý ki, toplum, daha þimdiden,
kendisine gerekli olan maddî mallarýn saðlanmasý [sayfa 36] için
çalýþmalarýný bölebiliyordu. Kadýnlar, giysiler, ev iþlerinde kullanýlan
avadanlýklar yaparken, yenilebilir bitkileri devþirir ve yetiþtirirken,
ekip-biçer, yiyecekleri hazýrlar ve benzeri iþleri görürken, erkekler
yalnýz avla uðraþýyorlardý.
Kadýnlarýn ev iþleriyle ilgili faaliyetleri bir dereceye dek güvenlik ve düzenli bir geçim kaynaðý sunuyordu; oysa erkekler tarafýndan yürütülen avlanma iþleri her zaman raslantýya baðlý kalýyor
ve düzenli bir beslenmeyi güven altýna alamýyordu. Bu, kadýnýn,
ekonomik yaþamda daha etkin bir rol oynamasýný ve klanýn yönetimini üzerine almasýný doðurdu.
Bu düzenin kurulmasýnda önemli payý olan bir baþka etken
de, kadýnýn barýnakta ya da bunun yakýnlarýnda çalýþýyor olmasýydý.
Böylece kadýn, ortak barýnaðýn sahibesi görevini sürekli olarak yerine getiriyordu.
Yürürlükte olan ve yalnýz çocuðun anasýnýn kesinlikle bilinmesine olanak saðlayan grup evlenmesi, anakadýnýn topluluk içindeki rolünü artýrýyordu. Kadýn, klanýn atasý sayýlýyordu; kadýn, ortak
barýnaðýn efendisi, hepsi birbirine anadan akraba olan bütün klan
üyelerinin, çevresinde dolandýklarý çekim merkezi idi. Her þey,
anakadýnýn toplumsal rolünü artýrdý ve onun saygýnlýðýný yükseltti.
Anakadýn, toplulukta, artýk yönetici rolü oynuyordu. Bunun içindir
ki, bu toplumsal örgütlenme biçimi, anaerkil gens ve bunun karþýlýðý
olan düzen de anaerkil düzen adýný aldý. [sayfa 37]
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÝLKEL TOPLULUÐUN EN YÜKSEK AÞAMASI

1. ÝLKEL TOPLULUÐUN AÇILIP GENÝÞLEMESÝ ÇAÐINDA
ÜRETÝCÝ GÜÇLER
Yeni Ýþ Avadanlýklarýnýn Bulunuþu

MÖ 14-13. binyýllarý, üretici güçlerde bir ilerleme atýlýmýnýn
damgalarýný taþýr. Taþtan avadanlýklar yetkinleþti. Ýnsanlar, saldýrmalar, baltalar, mýzrak uçlarý, nispeten hafif ve kullanýþlý oklar yapmak üzere taþý delmeyi ve cilalamayý öðrendiler. Avadanlýk ve
aletlerin üretiminde, çeþitli maddeleri, birbiriyle birlikte kullanmaya, özellikle aðaçtan ve kemikten alet saplarýna, çakmak taþýndan
yapýlma keskin ve dayanýklý baþ ve aðýzlar (lamlar) takmaya
baþlýyorlar. Bu þekilde, taþtan savaþ baltalarý, býçaklar, kamalar,
sivriltilmiþ keskin taþ uçlu ve hafif aðaç saplý mýzrak ve oklar gibi
çeþitli silahlara sahip oluyorlar. O çaðýn en büyük buluþu, ok ile yay
oldu. Tarih-öncesi insanlarýn elinde [sayfa 38] ok ve yay, güçlü ve uzun
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menzilli bir silah oluþturuyordu. Artýk insan, avýný ya da düþmanýný
onlardan uzak bir mesafede durarak vurabiliyor, eðer ilk atýþý hedefe ulaþmazsa, yalnýzca ikinci bir ok atmak zahmetine katlanýyordu.
Yayýn bulunuþu, insanýn, doða güçlerine karþý savaþýmýný önemli bir
þekilde kolaylaþtýrdý. Toplumsal faaliyetlerde avýn önemi, birdenbire arttý. Yayýn ortaya çýkýþý, insanlara, yaþamak için her þeyi, yemek
için et, giysi için hayvan postu, deri, silah ve aletler için hammadde
(boynuz ve kemik) saðlýyordu.
Kemikten olta iðneleri, zýpkýnlar ve ilk kabataslak aðlar gibi
yeni buluþlardan yararlanýlan balýk avcýlýðýnýn önemi de ayný ölçüde
arttý.
Yeni aletlerin kullanýlmasý, emek üretkenliðini hissedilir ölçüde artýrdý. Artýk insan her seferinde, ilk aðýzda tüketimi için kendisine gerekli olandan biraz daha fazlasýný üretmeye baþlýyor. Avcýlýk ya
da balýkçýlýk iþi uygun gittiði zaman, ganimetinin bir kýsmýný, kötü
günleri düþünerek bir kenara koyabiliyor. Toprak çömleðin ve aðaç
küpün bulunuþu, besinlerin daha uzun zaman saklanmasý ve piþirilmesi olanaðýný saðlýyordu. Besinlerin piþirilmesi, onlarý, organizma
tarafýndan daha kolay özümlenebilir hale getiriyor ve insanlýðýn besin kaynaklarýný önemli bir þekilde geniþletiyordu.
Bütün bunlarýn yardýmýyla, insanlar, ayný barýnakta, daha uzun
zaman kalabiliyorlardý. Onun için, aðaçtan, geçici olmayan konutlar, evler yapmaya baþladýlar. Ýnsanlýk, yavaþ yavaþ, yerleþik yaþama
geçmek üzere, göçebe yaþamýný terkediyordu.
Bitki Yetiþtirilmesi

Emek üretkenliðinin artmasý, insanýn, kendisini, daha uzun
zaman ve daha sürekli çaba isteyen uðraþlara, yani (anma ve hayvan
yetiþtirmeye vermesini saðladý. Bu, ancak, [sayfa 39] emek üretkenliðinin, insanýn evcilleþtirdiði hayvanlarýn ya da ektiði bitkilerin büyümesini beklerken, baþka faaliyetlerinin ürünleri sayesinde ve birikmiþ
yedekleriyle yaþamýný sürdürebilmesini saðlayacak ölçüde geliþmesi
halinde olanaklý olur.
Ama zamanla üretimin geliþmesi, coðrafî ortam deðiþikliklerine uyarak çeþitli yollar izler.
En eski zamanlardan beri, özellikle bitkilerin büyümesine elveriþli bölgelerde yaþayan bazý kabileler, daha çok bitki toplamakla
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uðraþýyorlardý. Sonra, yavaþ yavaþ, bitki toplamaktan bitki ekimine
geçtiler. En iyi bitkilerin tohumlarým seçip ayýrarak, ektikleri topraðý
kabartýp yumuþatarak ve bazý durumlarda çaprazlamaya baþvurarak,
bitki türlerini geliþtirmeyi baþarýyorlardý. Bitki toplamaktan, ilkel de
olsa, bitki yetiþtirilmesine geçiþ, ancak, topraðýn iþlenmesi için özel
olarak uyarlanmýþ aletler (ucu inceltilmiþ ve ateþte sertleþtirilmiþ
sopa ve çapalar) ve ayný zamanda uzun yýllarýn bitki toplama deneyimi sayesinde olmuþtur.
Topraðýn iþlenmesi, kadýnlar, öteki bitki türlerinin saldýrýsýna
baþarýyla karþýkoyan darýyý ekmeye baþladýklarý zaman, kendini gösterdi. Ýlk yetiþtirilen bitkiler arasýnda arpa, çavdar, has buðday da
yer alýyordu. Ýnsanlar, kabartýlýp yumuþatýlmýþ topraklar üzerinde
bitkilerin daha iyi geliþtiklerine dikkat ederek, topraðý özenle
iþlemeye baþladýlar; önce ucu sivriltilmiþ basit sopalarla, sonra özel
bir aletle, uzun bir sap ile ucundaki keskin bir taþ kopuntusundan
oluþturulan çapayla çalýþtýlar. Ürünü biçmek için, aðaç saplý, çakmak taþýndan, çok keskin aðýzlý oraklar kullanýlýyordu. Daha sonra,
(özellikle Mezopotamyada, Ýranda, Orta Asyanýn güneyinde, Sovyet topraklarý üzerinde Dinyester, Güney Bug ve Dinyeper havzasýnda) bitki yetiþtirilmesi, kabilelerin çoðunluðunun baþlýca geçim aracý
haline geldi.
Ýlkel topluluk döneminde, daha o zaman, insan, bugün [sayfa
40] bilinen tarým bitkilerinin hemen hemen hepsinden yararlanýyordu. En eski zamanlardan beri bitki toplamakta olan Amerika Hintlileri, tarým ekonomisine geçtikten sonra, mýsýr ve patates tarýmý gibi
çok büyük önemi olan tarýmlarý yarattýlar.
Bitki yetiþtirilmesine geçiþ, insanlarýn doðaya olan baðýmlýlýðýný azalttý; çünkü, emek üretkenliðinin daha yüksek oluþu, yiyecek yedekleri oluþturulmasýna olanak saðlýyordu. Tarýmým ortaya
çýkýþý ile insanýn eylem alaný oldukça geniþledi. Ýnsan yeni alýþkanlýklar kazanýyor, deneyimini zenginleþtiriyor, doða yasalarýný daha
iyi tanýmayý öðreniyor ve o zamana kadar bilinmeyen yeni aletler
buluyor.
Hayvan Yetiþtirme

Hemen hemen tarýmýn ilkel biçimleri ile birlikte hayvan yetiþtirme de geliþmeye baþladý. Bu yeni faaliyet, kökenini, hayvanlarý
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çevresi kapalý bir yere doðru sürmekten ibaret olan bir sürek avý
yönteminin geliþmesinden alýr.
Bu þekilde yakalanan hayvanlar hemen öldürülmüyor, ama
et için hazýr yedek olarak saklanýyordu. Baþlangýçta, hayvanlar, ancak kýsa bir süre saklanýyordu; ama daha sonra, aðýla kapama süresi, hayvanlarýn tutsaklýk halinde de çoðalmaya baþlamalarýna deðin
uzatýldý.
Hayvan yetiþtirme, insanlýðýn evriminde büyük bir rol oynadý;
çünkü av için pek elveriþli olmayan mevsimlerde de, et elde etme
olanaðý saðlýyordu. Asya, Afrika ve Avrupanýn ilk çobanlarý, hayvanlarýný yalnýz et, süt, post ve yün kaynaðýndan ibaret görüyorlardý.
Ýnsan tarafýndan evcilleþtirilen ilk hayvan, köpek oldu. MÖ 6. ilâ 5.
binyýllarýnda, inekler, koyunlar, keçiler ve domuzlar evcilleþtirilmiþti.
Bu çaðda, Mýsýrda, Ön-Asyada ve Orta-Asyada, Hindistanda, Çinde
ve Avrupada evcil hayvanlar yetiþtiriliyordu. Daha sonra, rengeyiði
ve Amerikada lama evcilleþtirildi.
Derece derece tarýma ve hayvan yetiþtiriciliðine geçen [sayfa
41] kabileler yanýnda, tek uðraþlarý avcýlýk ve bitki devþirme olan
baþka kabileler de vardý. Bunlar, yaþamýn özellikle çok çetin olduðu
en kýsýr ülkelerde, yani Kuzey Amerikanýn büyük kýsmýnda,
Hindistanýn güney bölgelerinde, Afrikada, Çin-Hindinde vb.
yaþýyordu. Bütün bu elveriþsiz doðal koþullara karþýn, üretici güçler
ilerlemekten geri kalmadý. Yaylar, oklar, Avustralyada atýþ silahý
olarak kullanýlan boomerang deðneði geliþtiriliyordu; av için her
çeþit mekanik tuzaklar bulunuyor, hayvan postlarýnýn, boynuz ve
kemiklerin iþlenmesinde geliþtirilmiþ yöntemler ortaya konuyordu.
Ýnsanlar, birçok yararlý bitkileri tanýmayý öðrenmiþlerdi ve bunlarý, gerek besleyici nitelikleri, gerek týbbî özellikleri için topluyorlardý. Bazý bitkilerin liflerinden iplik ve ip örüyorlar, bunlardan da aðlar,
kaba kumaþlar, torbalar yapýyorlardý.
Avcý kabileleri ve bitki toplayan kabileler, büyük ölçüde, daima doða güçlerinin oyunlarý karþýsýnda güçsüz kalýyorlardý. Ama
onlar da, kendi yeni aletlerinden, deneyimlerinden ve çalýþma
alýþkanlýklarýndan yavaþ yavaþ yararlandýklarý gibi, komþu kabilelerin deneyim, teknik ve buluþlarýndan da yararlanarak, daha ilerlemiþ
ekonomi biçimlerine geçiyorlardý.
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2. ÝLKEL TOPLULUÐUN EN YÜKSEK AÞAMASINDA
ÜRETÝM ÝLÝÞKÝLERÝ
Toplumda Ekonomik Baðlarýn
ve Üretim Baðlarýnýn Güçlenmesi

Üretimdeki deðiþiklikler, insanlarýn ortaklaþa örgütlenmelerinde dönüþümler oluþturdu. Ýnsanlarýn, derece derece yerleþik
yaþama geçiþleri, yalnýzca kan akrabalýðýna dayanan geleneksel baðlarý sýklaþtýrmakla kalmadý, daha yeni baðlar da yarattý. Üretim ve
ekonomik iliþkiler arttý. [sayfa 42] Komþu klanlar, kendilerini, yabanýl
hayvanlardan daha iyi sakýnmak ve besin yedeklerini ve barýnaklarýný yabancýlarýn talanýndan korumak için, birbirleriyle birleþmeye
baþladý. Klanlar arasýnda gittikçe güçlenen bu baðlar, kabilelerin,
yani birçok klaný biraraya toplayan topluluklarýn oluþmasý sonucunu doðurdu.
Kabile baðlarýnýn saðlamlaþmasý ile kabile mülkiyeli ortaya
çýktý. Böylece, kabilenin oturduðu topraklar ve bu alanýn kapsadýðý
zenginlikler, av alanlarý, balýkçýlýk bölgeleri, bütün kabilenin malý
sayýlýyordu. Kabile topraklarý, akarsular, ormanlar, dað ya da tepe
zincirleri gibi, doðal sýnýrlarla birbirinden ayrýlýyordu.
Klanlarýn ve kabilelerin toplaþmalarý, yeni tekniklerin yayýlmasýna büyük ölçüde katkýda bulunuyordu. Kabile birliðinin ortaya
çýkýþý ile kabile dilleri ve kabile uygarlýklarý güçlenmeye baþladý.
Daha geniþ bir toplumsal örgütlenme biçimi olmakla birlikte, kabile, kendi içindeki kan akrabalýðýna dayanan gentes halinde
bölünmeleri hâlâ koruyordu. Her klan, kendi iç sorunlarýnda büyük
bir baðýmsýzlýða sahipti: avlandýklarý alanlarýn vb. mülkiyetini koruyordu. Böylece, daha geniþ bir birliðin, yani kabilelerin doðuþu,
ortak mülkiyeti geniþletmekten baþka bir þey yapmadý.
Aletlerin ve üretim araçlarýnýn ortak mülkiyeti, üretici güçlerin mevcut geliþme düzeyine uygun düþüyordu. Ýlkel tarým ve
hayvancýlýk, bir baþka mülkiyet biçimi için saðlam temeller
oluþturulmasý olanaðýný henüz saðlamýyordu; çünkü, topraðýn o çaðýn
ilkel üretim araçlarý (aðaç kesmek için taþ balta, aðaçtan çapa, ucu
ateþte sertleþtirilmiþ kazma-sopa) ile iþlenmesi ve çitle çevrili yerlerde hayvancýlýk, bütün toplum üyelerinin çabalarýnýn birleþtirilmesini
gerektiriyordu. Buna karþýlýk, ortak çalýþma da, baþlýca üretim araçlarý
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(ekilebilen topraklar, av alanlarý, barýnaklar, tekneler vb.) üzerinde,
ortak mülkiyetin devamýný zorunlu [sayfa 43] kýlýyordu. Ev ekonomisi,
toplumsal özelliðini, ayný þekilde koruyordu:
bazý evlerde yüzlerce kiþi olmak üzere, daima, ortak barýnakta
oturuluyordu.
Ama, insanlar arasýndaki boy, güç vb. gibi bireysel farklýlýklar
yüzünden, bazý iþ avadanlýklarý zorunlu olarak, bazý kiþilerin kiþisel
kullanýmlarý için ayrýldý. Bununla birlikte, baþlýca üretim araçlarý,
daima topluluðun ortak mülkiyeti olarak kalýyordu.
Klan ve Kabilenin Yönetim Sistemi

Klanýn ya da kabilenin bütün iþleri, topluluðun bütün üyeleri
tarafýndan seçilen þefler ya da þefler meclisleri tarafýndan düzenleniyordu. Bu þeflerin saygýnlýðý, yalnýzca deneyim, avda beceriklilik,
savaþçý cesaret, bilgi gibi bireysel niteliklerinden ileri geliyordu. Güç
ve yetkileri babadan kalma deðildi, yalnýzca üyelerin oyuna dayanýyordu. Her an görevlerinden alýnabilirlerdi. Servet bakýmýndan,
kabilenin öteki üyeleri ile hiç bir farklarý yoktu.
Þu halde görülüyor ki, ilkel topluluk düzeninde, devlet
iþleyiþini yakýndan ya da uzaktan anýmsatan kurumlar yoktu ve topluluðun yönetimi, klan demokrasisi ilkesine göre, yani topluluðun (klan
ya da kabilenin) bütün üyelerinin kamu iþlerinin yürütülmesine eþit
olarak katýlmasý ilkesine göre gerçekleþtirilmekteydi. Bu toplumsal
örgütlenme biçimi, esas olarak, mevcut üretim iliþkilerine uygun
düþüyordu..
Sanatýn Baþlamasý

Düþüncenin ilerlemesi ile, beynin, insanýn gözü önünde bulunmasalar bile, nesnelerin ve görüngülerin betimlemesini yapabilme yetisi yetkinleþiyordu. Ýnsanlarýn kendilerini çevreleyen dünyadan
edindikleri algýlarý, duyularý, gerçek imgeler biçiminde anlatma yolundaki ilk denemelerini, beynin bu yetisiyle açýklamak gerekir.
Daha neanderthal çaðýndan beri insanlar, çizgiler ve [sayfa 44]
oymalarla, çiziklerle, ancak dýþ çizgileriyle, nesnelerin benzerlerini
yapmayý denediler. Ama bu iþin üstesinden gelebilmek için beyinleri henüz pek az geliþmiþti, elleri de yeteri kadar becerikli deðildi;
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bu, özellikle ellerinin altýnda bulunan kabataslak aletlerle daha da
güçtü. Plastik yöntemlerle kendilerini kuþatan dünyadaki nesnelerin benzerlerini yaratabilmeleri için, çalýþmanýn, insanlarýn örgenlerini (özellikle yüksek bir yetkinlik derecesine ulaþan ellerin)
inceltmesini ve avadanlýklarýn çok iyileþmesini beklemek gerekir.
Bazý kaya ve taþlarýn girintili çýkýntýlý kenar çizgileri, tarihöncesi sanatçýlara, hayvanlarýn siluetlerini anýmsatýyordu ve bunlarý
yontarak ve boyayarak, bu benzerliði daha da güçlendirmeye çalýþýyorlardý. Daha sonra, insan siluetleri, hatta maðara duvarlarýna, kayalarýn yüzeylerine, yaþamlarýndaki bütün bu oluntuyu (épisode)
anlatan komposizyonlar çizmeye baþlýyorlar; bazan da bu þematik
desenleri madenî renklerle canlandýrýyorlardý. Bu kompozisyonlar,
yabanýl hayvanlarý, av sahnelerini, kýsaca insanýn yaþamýnda karþýlaþtýðý ve belleðinde kalan her þeyi, çok gerçekçi bir biçimde betimliyorlardý. Yapýtlarýn konusu gibi yapýlýþ biçimleri de, toplumsal yaþam
tarafýndan koþullandýrýlýyordu, bir baþka deyiþle, tablolar, doðal çevrenin, insan tarafýndan ne ölçüde kavranýldýðýný yansýtýyordu.
Demek ki, sanat, böylece, baþlangýcýndan beri, çevredeki
sahnelerin ve nesnelerin özel bir biçimde benzerinin yapýlmasýndan baþka bir þey olmadý.
Ýlkel topluluk düzeni tam açýlýp geliþme çaðýndayken, insan,
nesnelerin ve doða olaylarýnýn vb. dýþ özelliklerini azçok doðru bir
biçimde betimlemek yeteneðine ulaþmýþtý. Ama onun bilgilerinin
hepsi yüzeyseldi; henüz nesnelerin ve görüngülerin derin anlamýný,
birbirleriyle baðlantýlarýný, karþýlýklý etkilerini anlayamýyordu. [sayfa 45]
Dinsel Betimlrmelerin Doðuþu

Ýnsan, çalýþýrken, doðayý gözönünde tutmak zorunda olduðunu görüyordu ve bu gözlemleri, onu, kendini çevreleyen dünyayý
daha derin bir biçimde açýklamak için ilk denemelere giriþmeye
götürüyordu. Ama onun gücü, onun deneyimi gibi, doða hakkýndaki bilgileri de yetersizdi. Ýlkel insan, doða olaylarýnýn birbirleriyle
baðlantýlarýný, ardarda geliþlerini, kendi yaþamý üzerindeki etkilerini
anlayamýyordu. Kendi ilkel donatýmý ile kendini, doða afetleri
karþýsýnda güçsüz hissediyordu. Sel basmalarý, yanardað püskürmeleri, orman yangýnlarý, kuraklýklarý, açlýklar ve benzeri afetlerin
patlak vermesi anýnda, bu güçsüzlük, doðanýn yasalarý konusunda-
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ki cýlýz bilgisi, onu, kendi kavrayýþýnýn dýþýnda, gerçeksiz, imgesel
güçlerin doða olaylarýný yönettiðini düþünmeye yöneltiyordu. Bu
þekilde ortaya çýkan dinsel fikirler, bu güçsüzlük duygusundan ileri
geliyordu ve beyinde, insanlýðýn yaþamýný düzenleyen tamamen gerçek olan görüngülerin bozulmuþ, yanlýþ ve imgesel bir yansýsýný
oluþturuyordu.
Arkeolojik araþtýrmalarýn kanýtladýðý gibi, dinsel betimlemeler ancak 50 ya da 40 bin yýldan beri vardýr. Ýnsan, çok kez, kýzgýn
yýrtýcý hayvanlarýn kaba kuvvetine karþý koyamadýðý ve kendi yaþamý,
avdaki talihine baðlý olduðu için, yabanýl hayvanlara doðaüstü nitelikler, özellikler yakýþtýrmaya koyuldu. Hayvanlarla kendisinin ortak
atalardan geldiðini, hayvanýn, kendisine etini feda ederek, kendisini
yaþattýðýný düþünüyordu. Yaþamý ve ölümü açýklayamayan tarihöncesi insan, hayvanlarýn kemikleri saklandýðý takdirde, bazý büyülerle onlara yeniden canlýlýk verebileceðini düþünüyordu.
Klanýn atalarýný ve koruyucu ruhlarýný bazý hayvanlarda görme olayý, totemizm adýný aldý. Daha sonra insanlar, yalnýzca hayvanlarý deðil, otlarý, aðaçlarý da, totem, yani [sayfa 46] klanlarýnýn atalarý
ve koruyucularý olarak almaya baþladýlar. Ýnsan, yaþamýný daha iyi
güven altýna almak, kendini yabanýl hayvanlardan korumak, avda
talihli ve mutlu olabilmek için, kendi yarattýðý totemin yardýmýný
saðlamayý, büsbütün zorunlu bir þey sayýyordu. Dua ederek, yakararak, sungularda bulunarak, totemi övgülere boðarak, gönlünü almaya çalýþýyordu. Yavaþ yavaþ, toteme bu sýðmýþlar, av büyüsü ya
da gözbaðcýlýðý denen çok kesin olarak belirlenmiþ bir ayin usulüne
göre yapýlmaya baþlandý.
Dinin en yaygýn biçimlerinden biri animizmdi, yani maddî
olmayan doðaüstü bir erk ve yetiye sahip güçlere (iyi ve kötü ruhlara, þeytanlara, tanrýlara vb.) inanmaktý. Bu inanç, kökenlerini, insanýn, maddî olmayan bir varlýk yakýþtýrdýðý, ama ayný zamanda da,
insanlara özgü yetiler ve açýklanamaz bir güç yükleyerek, bir bakýma kendi kavrayýþý içine çektiði doða olaylarýnýn gerçek ayýrdedici
özelliðini kavrayamamasýndan almaktadýr. Böylece, gökgürültüsü,
fýrtýna, orman, ýrmak, doðaüstü varlýklar biçiminde (naiade  çeþme
ve sular tanrýlarý; sylvain  orman ve tarlalar tanrýlarý) temsil edilmekteydiler. Ölümün ve yaþamýn ruhsal ilkesine inanmak da, animizmden gelmektedir.
Doðaüstü inanç, her çeþit muskacýlýðý ve büyücülüðü ortaya
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çýkardý ve yaydý. Baþlangýçta, savaþçýlarýn danslarý, savaþçýlarýn savaþým içgüdülerini yapay olarak kýþkýrtmak, harekete geçirmekten
baþka bir amaç gütmüyordu; ama zamanla, etkilerini artýrmaya yöneltilmiþ birçok ayinle çapraþýklaþtýrýlan bu danslara, büyülü bir deðer
yüklenildi. Baþlangýçta, sevilen varlýðýn ilgisini kendi üzerine çekmekten baþka bir þey olmayan aþk konusundaki büyüler, zamanla
gizemli bir anlam kazandýlar. Ensonu, týbbî büyücülük de, etkinlikleri tartýþma götürmeyen kan alma, tedavi edici menkular (haþlanmýþ
bitki sularý) kullanýmý vb. gibi uygulamalardan ileri gelmektedir.
Ama büyü, eðer derinliðinde, insanýn ruhlarý yardýmýna [sayfa
47] çaðýrma gücüne iman idiyse; fetiþizm, büsbütün farklý bir din biçimiydi. Fetiþizm, maddî nesnelere, doðaüstü bir güç yakýþtýrmaktan
ibarettir. Demek oluyor ki, bu nesneler, insan üzerinde bir etkiye
sahip sayýlýyorlardý, þu halde onlara tapmak gerekiyordu. Ýnsanlarýn
nasýl ve niçin doðup öldüklerini anlayamayan Avustralyalýlar ve baþka
halklar, yaþamýn gizeminin küçük çakýl taþlarý ya da tahta parçalarý
içinde gizlendiðini ve bunlarýn parçalanmasýnýn, insanýn hemen ölmesine neden olduðunu kabul ediyorlardý.
Ölümü kendi kendilerine açýklayamayan insanlar, ölüm
karþýsýnda boþinanlardan gelme bir dehþet duyuyorlardý; bu duygu,
yaþarken topluluðun sýradan üyelerinin kendilerinden korkmuþ olduklarý büyük savaþçýlar, þefler vb. gibi ölülerin kiþiliði üzerine aktarýldý. Yýðýnýn hayalgücü, bu kiþilerin bedenlerine, giderek imgelerine
bile doðaüstü bir güç yüklüyorlardý. Daha sonra ölülerin ruhlarýnýn
oturduklarý bir öteki dünya fikri ortaya çýktý. Doðaüstü güçlerin kayralarýný kazanmak isteði, tanrýlara sunulan kurbanlar, maddî armaðanlar âdeti ile ifade edildi.
Görülüyor ki, ilk dinsel betimlemeler, insanýn doða karþýsýnda
duyduðu güçsüzlük duygusundan doðdu. Dinler, bu güçsüzlük kompleksini sürdürmeye yardým ettiler; çünkü dinler, dünyanýn bilimsel
olarak tanýnmasýný engelliyorlar, insaný, doða görüngülerinin gerçek
inceleniþinden uzaklaþtýrýyorlar, böylece insanýn geliþmesini engelliyorlardý. [sayfa 48]
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BEÞÝNCÝ BÖLÜM
ÝLKEL TOPLULUÐUN PARÇALANIP DAÐILMASI

1. TUNÇ VE DEMÝR DEVRÝNDE
ÜRETÝCÝ GÜÇLERÝN ÝLERLEYÝÞÝ
Madensel Avadanlýklarýn Bulunuþu

Taþtan yapýlma avadanlýklar sürekli olarak yetkinleþmekle
birlikte, emek üretkenliði son derece düþük olmakta devam ediyor. Toplumun üretici güçlerinin ileriye doðru gidiþinde köklü bir
deðiþiklik, ancak MÖ 5. ilâ 6. binyýllarýnda, madensel aletler yapýlmaya baþlandýðý zaman, kendini gösterdi. Madensel aletlerin kullanýlmasý, toplumun üretici güçlerinde genel bir ilerlemeye neden
oldu, emek üretkenliðini hýzla yükseltti ve, sonuç olarak da, üretim
iliþkilerinde ve insanlýðýn bütün yaþam tarzýnda deðiþiklikleri zorunlu kýldý.
Ýnsanlar, avadanlýklarý için hammaddeler ararken, taþ balta
vuruþlarý ile biçim verebildikleri bakýrý buldular. Bakýrdan [sayfa 49]
baltalar, saldýrmalar, ok ve mýzrak baþlarý yaptýlar.
MÖ 6. binyýla doðru, Asya, Afrika ve Avrupada, avadanlýklarýn yapýmý için yeni maddeler ve madenler kullanýlmaya baþlandý.
MÖ 4. binyýlda, Afrika, Ön Asya ve Hindistanda, ilk maden
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eritme, dökme yöntemleri uygulanmaya baþlandýðý zaman, madenlerin kullanýlmasý daha da arttý. Ýnsan, alaþýmlarý (özellikle bakýr ve
kalay alaþýmýný) öðrendi. Baþlangýçta, madenler, çok az ve düþük
nitelikteydi, ayrýca daha uzun bir zaman, insanlar, taþ avadanlýklardan tamamýyla vazgeçemediler.
Bakýr, tunç, daha sonra demirden aletlerin yardýmýyla insan,
taþý, tahtayý, kemiði ve boynuzu iþleme sanatýný yetkinleþtirdi; þimdi
artýk madensel çapalar, oraklar, baþka aletler ve kapkacak yapýyordu. Ayný çaða doðru aðaçtan büyük evler yapýlmaya da baþlandý.
Ýnsan, benzetmeye dayanan ilkel mekanizmalarý, ellerinin
yerine koymayý denedi. Böylelikle çömlekçi tornasý (çýkrýðý) ve ilkel
dokuma tezgâhý icat edilmiþ oldu. Bu ilk mekanizmalar, yalnýz üretilen maddelerin niteliklerini iyileþtirmekle kalmadý, insan emeðinin
üretkenliðini de büyük ölçüde artýrdý.
Topraðýn Ýþlenmesinde Geliþme

Madenden aletlerin kullanýmýnýn yaygýnlaþmasý, topraðýn
iþlenmesinde çok büyük bir rol oynadý. Bu, Mýsýrda, Filistinde, Ýran
yaylasýnda, Irakýn dað eteklerinde, Orta Asyanýn güneyinde, büyük
ölçüde uygulanmaktaydý; daha sonra, Batý Asyaya, Hindistana,
Çine, Küçük Asyaya, Balkan Yarýmadasýna, Avrupanýn ormanlýk
bölgelerine ve orman stepleri bölgelerine, Kafkasyaya ve Afrikaya
da yayýldý.
Kurak ve sýcak iklimlerde, topraðýn iþlenmesi, ancak yaðmurlarýn sýk olduðu bölgelerde ve akarsularýn seller gibi [sayfa 50] bol aktýðý dað eteklerinde olanaklýydý. Buralarda, insanlar, suyu, tarlalarýna
getirmek için arklar kazmaya baþladýlar. Daha sonra, barajlar ve
bentler kurarak sularýn düzeyinin yükseltilmesi ve ayrýca bu sularýn
özel su haznelerinde, büyük kayalara yontulmuþ bir çeþit sarnýçlar
içinde saklanmasý öðrenildi. Topraðý sulama yönteminin ilerlemesi,
bir yandan tarýmýn yeni bölgelere yayýlmasýna, iþlenen toprak alanýnýn artmasýna yardým etti, öte yandan da ürünü farkedilir bir þekilde
iyileþtirdi. Artýk, tarým, doðanýn kararsýzlýðýna gitikçe daha az baðlý
oluyor ve tarýmýn insanlara saðladýðý zahire miktarý, durmadan artýyordu.
Tarýmda ilerleme, özellikle büyük nehirlerin geçtiði verimli
vadilerde çabuk oldu; nehirlerin yýllýk kabarmalarý, tarlalara, bitki
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besinleri bakýmýndan zengin balçýk ve lös býrakýyordu. Ayný tarla,
arka arkaya birkaç mevsim ekilebiliyordu. Çiftçilerin yapacaklarý
þey, yalnýzca, sulama kanallarý açmaktý; nehirlerin kabarmasý sýrasýnda biriken su, kurak mevsimde, bu kanallarla, tarlalara geliyordu. Daha az verimli ülkelerde, insan, sýk sýk tarla deðiþtirmek zorunda
kalýyordu. Ormandan tarla açýyor, aðaçlardan kalan çotuklarý, kökleri
temizliyor ve sonunda topraðý ekime hazýrlýyordu. Bu bölgelerde,
tarlalar, ancak verimliliklerini koruduklarý birkaç yýl boyunca kullanýlabiliyordu. Topraðýn verimden düþmesi, çiftçileri, baþka topraklara geçmeye zorluyordu. Terkedilen tarlalar, yýllar boyunca yeniden
ormanla kaplanýncaya deðin, malaz (sürülmemiþ, ot bürümüþ Tarla) halinde kalýyordu. Bu tarým sistemine, yakýlarak yanmýþ ormanda gezici tarým denir. Dünyanýn pek çok bölgesine yayýlmýþ bir
sistemdi. Sulu tarým ya da yakýlarak açýlmýþ orman tarlasýnda gezici
tarým, madenden aletleri gerektiriyordu. Baþlýca alet, önce taþtan,
sonra madenden yapýlmýþ çapaydý. Bu yüzden, bu çaðýn tarýmýna,
çok kez, çapalý tarým denir. Uygun bölgelerde, tarým, gitgide çok
geliþmiþ bir düzeye ulaþtý ve insanlarýn baþlýca uðraþý oldu.[sayfa 51]
Hayvancýlýkta Ýlerleme

Doðal koþullarýn tarýma uygun olmadýðý yerlerde, hayvan
yetiþtiriciliði geliþme gösterdi.
MÖ 5. ilâ 4. binyýllarýna doðru subtropikal bölgenin birçok
kabileleri, köpekten baþka koyun, keçi, domuz, eþek, inek ve çeþitli
antilop türlerini de evcilleþtirmiþlerdi. Sürü hayvanlarýnýn yetiþtirilmesi, avcýlýktan daha çok ürün veren, daha üretken bir faaliyeti ve
bu durum, kendilerini avcýlýða vermiþ olan step bölgelerindeki kabilelerin, gittikçe çoban kabileler haline dönüþmelerinin nedeni oldu.
Bazý yerlerde hayvancýlýk, tarýmdan daha üretkendi. Ve birçok kabile, kendilerini, yalnýz hayvancýlýða vererek, tarýmý terekettiler. Kýr
kabileleri ya da çoban kabileler, özellikle et, süt, süt ürünleri, deri,
yün vb. þeyler üretiyorlardý. Tarýmcýlar ise, tersine, oldukça önemli
miktarlarda her çeþit tahýl, sebze ve meyve elde ediyorlardý.
Baþlangýçta, hayvan yetiþtiricisi kabileler, gezgin deðillerdi ve
otlak tümüyle tükenene deðin ayný yerde oturuyorlardý. Buzullarýn
gerilemesi sonunda, gittikçe sýklaþan kuraklýklar, özellikle Orta
Asyadaki otlaklarý yoksullaþtýrýyordu. Kuzey Afrika ve Orta Asya boz-
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kýrlarýný terkederek daha iyi alanlar aramak üzere yola çýkan çoban
kabilelerin göçlerinin kökeninde, bu olay vardý. Bazan çoban kabileler, büyük nehirler havzasýna yerleþiyor, ya tarýma geçerek ya
da tarýmla hayvancýlýðý birleþtirerek yerli halk ile kanþýyorlardý. Baþka
yerlerde bunun tersi bir sürece raslanýyordu: tarýmcýlar, hayvan
yetiþtiricisi haline geçiyordu. Bu durum, çoban klan ve kabileleri ile
tarým klan ve kabileleri arasýnda iliþkiler kurulmasýnda büyük bir rol
oynadý, ama hayvan yetiþtirici kabilelerin, klan topluluðu yýðýnýndan
ayrýlmasý genel olarak durmadý.
Tarýmýn ve hayvancýlýðýn geliþmesi, insanlýk tarihinde büyük
bir ilerlemeydi. Zorlu bir çaba sürdürerek insanlar, [sayfa 52] yeni bitki
türlerini ayýrýp seçme ve kendilerine yeni hayvanlarýn hizmetlerini
saðlama durumuna geldiler. Þimdi artýk maddî mallarý çok miktarda elde ediyorlardý. Ýlkel topluluklarýn emek üretkenliði, ayný zamanda, toplumun ileriye doðru genel gidiþini belirleyerek, hýzlý bir
tempoya ulaþýyordu.
2. ÜRETÝM ÝLÝÞKÝLERÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK
Ýlk Toplumsal Ýþbölümü

Ýnsanlýðýn tarýmda ve hayvancýlýkta uzmanlaþmasý, ilk toplumsal iþbölümünü baþlattý. Uzun bir pratik sonunda, çoban kabileler,
uzmanlaþmanýn ilerlemesi için zorunlu olan teknikleri, zamanla,
oldukça geliþtirdiler. Ayný zamanda üretkenlik arttý ve hayvan
yetiþtiricileri çok daha fazla ürün elde etmeye baþladýlar. Tarýmcýlar
da kendi bakýmlarýndan topraðýn iþlenmesini geliþtirmiþler ve ürünü iyileþtirmiþlerdi. Uzmanlaþma, üretkenliði oldukça yükselten aletlerin ve üretim araçlarýnýn evrimine yardým ediyordu.
Çobanlar ile tarýmcýlar arasýndaki iliþkiler, ayrýca, üretici güçlerin ilerlemesinde büyük rol oynadý. Çoban kabilelerin coðrafî yayýlýmý öyle oldu ki, antikçað uygarlýðýnýn bütün bölgelerinde çoban
kabileleri, tarýmcýlarýn yakýnlarýnda yaþýyorlardý, bu durum da, buluþlarýn ve iþ deneyiminin deðiþ-tokuþuna katkýda bulunuyordu. Bu
iliþkilerin, en baþta, keçi, inek, eþek gibi hayvanlarýn, tarýmda çekim
hayvaný olarak kullanýlmasý sonucunu verdi. Kas gücü insanýnkinden üstün olan çekim hayvanlarýndan yararlanýlmasý, özellikle MÖ
3. binyýllarýnda Mezopotamyada, ve Ýran aylasýnda ortaya çýkan aðaç
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karasaban gibi yeni aletlerin bulunuþuna ve yayýlmasýna olanak saðladý. Çeki hayvanlarýnýn ve yeni avadanlýklarýn kullanýlmasý, topraðýn
üretkenliðini daha da artýrdý.
Demek ki, böylece, toplumun üretici güçlerinin yetkinleþmesinin [sayfa 53] ortaya çýkardýðý ilk toplumsal iþbölümü, üretimin ve
emeðin üretkenliðinin genel ilerleyiþine yardýmcý oldu.
Ýkinci Toplumsal Ýþbölümü

Daha sonra, üretici güçlerdeki geliþme, özellikle madenden
aletlerin yapýmý için çeþitli madenlerin, çok geniþ bir biçimde kullanýlmasý sonucunu doðurdu. MÖ 14. yüzyýlda ortaya çýkan demir
aletler, tarýmda, kayda deðer hýzlý bir ilerleme saðladý. Demirden
balta ve kürekler, baltalýk ormanlarýn açýlmasýný ve topraðýn otlaklar
ve ekim tarlalarý olarak hazýrlanmasýný çok kolaylaþtýrdý, ve böylece
iþlenen alanlar çok geniþledi. Eskiden tarýmda baþlýca alet olan çapa,
giderek yerini demirli sabana býrakmaya baþladý.
Topraðýn daha iyi iþlenmesi olanaðýný saðlayan avadanlýklar
ve çeki hayvanlarýnýn önemli bir ölçüde yayýlmasý, çiftçi emeðinin
üretkenliðini hissedilir bir biçimde artýrdý.
Demirden ve baþka madenlerden yeni avadanlýklar kullanýlmasý, alet yapýmýnda yararlanýlan aðaç, taþ, kemik ve baþka madenlerin iþlenmesinde ileriye doðru bir atýlým yarattý. Öte yandan,
madenden avadanlýklar, eski avadanlýklarýn geliþmesine yardým etti,
bu da, çalýþma alýþkanlýklarýnýn ve teknik yöntemlerin duraksamadan geliþmesini saðladý.
Dökümcülük ve maden iþlenmesi, çömlekçilik ve baþka yeni
sanayiler, özel donatýmlarý gerektiriyordu. Demirci ocaðýna, çömlekçi tornasýna vb. gereksinme duyuluyordu.
Nispeten yüksek üretken, karmaþýk aygýtlarýn bulunuþu, bunun gibi madenlerin, en baþta demirin üretimi, bu sanayileri öðrenmiþ olan kiþileri özel bir duruma getirdi. Üretici güçlerin ilerlemesi,
insanlarýn, üretimin þu ya da bu kolunda uzmanlaþmasýný gerektiriyordu.
Böylece, topluluðun baðrýnda, zanaatçýlar tabakasý belirdi.
Aslýnda, zanaatçýlarýn çalýþmasý, bireysel tüketim mallarýnýn üretimine deðil, bütün topluluk için gerekli iþ avadanlýklarýnýn [sayfa 54] ve
baþka eþyalarýn üretimine ayrýlmýþtý. Meslekî ilk zanaatsal faaliyet-
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ler, madenlerin eritilmesi, madensel eþyanýn yapýmý, çömlekçilik
ve dokumacýlýk oldu.
Emeðin üretkenliðinin yükselmesi, böylece, ikinci toplumsal
iþbölümüne götürdü.
Üretici güçlerin geliþmesi, dolaysýz tüketim mallarýnýn üretimine, doðrudan doðruya katýlmasa da, gene de toplum bakýmýndan daha az gerekli olmayan bir iþi görenler de dahil olmak üzere,
topluluðun bütün üyelerinin gereksinmelerini karþýlayabilmek olanaðýný saðladýðý zaman, ancak o zaman, bu olay, yani ikinci toplumsal iþbölümü gerçekleþebildi.
Deðiþimin Ortaya Çýkýþý

Ýlk toplumsal iþbölümü, kabilelerin iki geniþ grup halinde,
hayvan yetiþtiricileri ve çiftçiler olarak bölünmesi ile sonuçlandý.
Öte yandan da, topluluklar arasýndaki baðlan güçlendirme gereksinmesi kendini duyurdu. Çoban kabileler, þimdi, fazla miktarda
hayvan, deri, yün, et ve benzeri hayvansal ürünleri ellerinde bulunduruyorlar, ama tahýl, sebze ve benzeri tarýmsal ürünlere sahip bulunmuyorlardý. Tarýmcý topluluklarda ise bunun tersi ortaya çýkýyordu.
Ürünlerini birbirleriyle deðiþmek kabileler için zorunlu oldu.
Ýlk iþbölümünden önce deðiþmeler daha çok raslansaldý.
Ürünlerin tümü, topluluðun iç tüketimine ayrýlmýþtý. Yalnýz raslantý
sonucu fazla olan ürünler, deðiþime sunuluyordu. Bu ürünler,
ortaklaþa elde edildiklerine ve onun için topluluðun tümüne ait
olduklarýna göre, deðiþimler de özel kiþiler arasýnda deðil, topluluklar arasýnda gerçekleþtiriliyordu. Deðiþimle elde edilen ürünler de
bütün toplumun malý oluyor, ayný þekilde, ortaklaþa elde edilen
ürünler gibi bütün topluluk üyeleri arasýnda eþit paylarla üleþtiriliyordu.
Ýkinci toplumsal iþbölümü, deðiþimleri hýzlandýrdý, çünkü
meslekten zanaatçýlar, ürünlerinin büyük bir kýsmýný, [sayfa 55] topluluðun iç tüketimine deðil, deðiþime ayýrýyorlardý. Üretim geliþtikçe,
deðiþimler de ilerliyordu. Sürü hayvanlarý, daha sonra madenler,
madensel avadanlýklar, süsler, vb., ilk deðiþim nesneleri oldular. Bu
deðiþimlerle, nesneler, bir topluluktan ötekine geçiyor ve böylece
geniþ alanlar üzerinde yayýlýyordu. Önceleri doðrudan trampa vardý,
yani bir mal bir baþka mal ile deðiþiliyordu. Ama, iliþkiler ve deði-

50

Ýlkel, Köleci
ve Feodal Toplum

þimler daha düzenli olduðu ölçüde, metalarýn deðiþimi, yani alýmsatým ortaya çýktý. Böylece, genel eþdeðer bir karþýlýk kurulmaya,
yani bütün nesneler, seçilen bir meta ile deðiþilmeye baþlandý. Bu
meta, bölgelere göre deðiþiyordu: bazý bölgelerde koyun, bazý bölgelerde tuz, bazý bölgelerde kürk. Daha sonra, deðiþim için genel
eþdeðer olarak tek bir meta kabul edildi: para ortaya çýktý. Çeþitli
madenler, az bulunur hayvan kabuklarý vb., para iþini gördüler.
Deðiþim, üretici güçlerin ilerlemesiyle birlikte, giderek daha
düzenli hale geliyordu; üretime sýký sýkýya baðlýydý ve üretimin güçlü
bir biçimde ilerlemesini etkiliyordu.
Ataerkillik

Ýlk toplumsal iþbölümü, yalnýzca üretici güçlerin ilerlemesinin yeni bir dönemi olmadý; ayný zamanda ilkel topluluðun toplumsal yapýsý üzerinde de önemli etkileri oldu. Çoban kabileler, bu
anlamda, ilk örnekleri verdiler.
Avcýlýk, hayvancýlýk, gene eskisi gibi, erkeklere özgü bir uðraþtý.
Çoban kabilelerin ekonomisinde erkeklerin rolü artmýþ ve erkeklerin çalýþmasý, yavaþ yavaþ, topluluk için maddî mallarýn en baþta
gelen kaynaðý olmuþtu. Bu olgu, anaerkilliðin yerini, ataerkilliðin
almasýna yolaçtý. Tarýmla uðraþan kabilelerde, bu deðiþiklik, daha
sonra ve çok daha yavaþ oldu. Ama orada da, erkek iþinin rolü ve
bununla birlikte erkeklerin topluluk içindeki önemi arttý. Tarým, ekonominin temelini oluþturduðu zaman da, topluluðun, tarlalarýn
iþlenmesiyle görevlendirdiði üyeleri, daha güçlü olan [sayfa 56] erkekler oldu. Yavaþ yavaþ, baþlýca emek-gücünü erkekler saðladý ve
onlarýn emeði, artýk ortak maddî gönençte belirleyici bir rol oynuyordu. Çeki hayvanlarýndan yararlanýlmasý da, kendi payýna, erkeðin
tarýmdaki önemini hissedilir bir biçimde artýrdý. Topraðýn büyük
kas gücü gerektiren sabanla sürülüp bellenmesindeki geliþme ile
birlikte, tarým, tümüyle erkeklere özgü bir iþ haline geldi.
Kadýnlarýn çalýþmasý, artýk gittikçe evin bakýmý ve düzeni içinde sýnýrlanýyordu ve daha önce topluluðun gönencinin baþlýca öðesi
olan kadýn emeði, ikinci plana düþüyordu. Üretimde erkeðin rolünün önem kazanmasý ile birlikte, klan ve aile içindeki durumlarý da
deðiþti: artýk genel gönenç, erkek emeðine baðlýydý.
Erkek, yavaþ yavaþ aile reisi durumuna geçiyor ve klanýn
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toplumsal yaþamýnda birinci rolü oynamaya baþlýyor.
Ataerkilliðe dayanan toplumun baþlangýç döneminde, her
klan, tamamýyla anaerkil düzende olduðu gibi, oturduðu ve avlanma, tarým, hayvan yetiþtirme için kullandýðý topraklarýn ortaklaþa
mülkiyetine sahipti. Klanýn bütün üyeleri eþit haklara sahipti ve
anlaþmazlýklar, klan genel meclisi toplantýlarýnda sonuca baðlanýyordu. Klan baþkaný, aralarýnda eþit olan ergin erkek ve kadýnlar tarafýndan seçiliyordu. Baþkanýn elinde hiçbir baský aracý bulunmuyordu,
iktidarý, daha çok manevi bir iktidardý. Baþkan, yeteneklerini, saygýnlýðýný ve deneyimini kabul ettirdiði ölçüde, klan, onun görüþlerini
hesaba katýyor ve kararlarýna boyuneðiyordu. Savaþ zamanýnda, klan,
kendisine askerî bir þef seçiyordu, ki bu þefin gücü ve yetkisi de,
ayný þekilde, saygýnlýðýna ve deneyimine dayanýyordu. Askerî þef,
klanýn bütün güçlerini örgütlendirip düzene koymalý ve düþmana
karþý yöneltmeliydi. Düþmanlýðýn bitip savaþýn kesilmesi, ayný zamanda, þefin yetkesinin de son bulduðunu gösteriyordu. Bu düzen
biçimi, klan demokrasisi yani topluluðun kamu yararýna bütün üyeleri tarafýndan yönetilmesi adýný alýr. [sayfa 57]
3. ÝLKEL TOPLULUÐUN ÜRETÝM ÝLÝÞKÝLERÝNDE
BUNALIM
Artý-Ürünün Ortaya Çýkýsý

Emeðin üretkenliði gittikçe öyle bir düzeye eriþmiþti ki, toplumun üyeleri yalnýz geçim araçlarýnýn saðlanmasý ile kalmýyorlar,
kendi beslenmeleri için gerek duymadýklarý ürünler de elde ediyorlardý. Bu ürün fazlalýðý, artý-ürün; ve bunu yaratmak için harcanan
emek de, artý-emek adýný alýr.
O çaðda, üretim son derece ilkel niteliðini koruyordu. Gereksinmeler, üretici ve ailesinin yaþamasý için en zorunlu maddeleri
kapsýyordu. Ýlkel insan, hemen hemen daima eksik besleniyordu,
düzenli konutu yoktu ve giysileri çok ilkeldi.
Ürünlerin Üleþtirilmesinde Deðiþiklikler

Toplumsal üretim düzeyinin, üreticilerin baþlýca gereksinmelerini karþýlamaya, giderek bir miktar artý-ürün elde etmeye yeter
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hale gelmesi ile birlikte, toplumun ilerleme yolu açýlmýþ oldu.
Þimdi, artýk, gerek topluluðun tümünün, gerek tek tek üyelerinin emek üretkenlikleri ve üretici güçleri, geçim araçlarýnýn elde
edilmesi için büyük topluluklar halinde bir araya toplanmalarýný gerektirmiyordu.
Kalabalýk ortaklýk birliðinin bozulup daðýlmasýný çabuklaþtýran
baþka bir olgu da, üretici güçlerdeki ilerlemenin, üretim araçlarýnýn
ve aletlerinin özelleþmesi yolunu izlemiþ ve bunlarý bireyselleþtirmiþ
olmasýdýr. Bundan sonra, çalýþmalarýn büyük kýsmý, artýk çok sayýda el emeði gerektirmiyordu. Klan üyeleri, çeþitli iþlerle uðraþýyorlardý
ve dolayýsýyla, emeðin üretkenliði, üretimin bütün kesimlerinde ayný
deðildi: bazý üreticiler, ötekilerden daha iyi sonuç alýyorlardý. Bunun
içindir ki, topluluðun þu ya da bu üyesinin emeði, birbirinden farklý
olarak deðerlendiriliyordu. Ayný þekilde, herbir üyenin rolü de, artýk,
ötekinin ayný deðildi. [sayfa 58]
O andan baþlayarak, toplulukta, eskiden geçerli olan ve topluluk üyelerinin herbirinin mal payýnýn eþitliði ilkesini karþýlayan, ürünün eþit olarak üleþtirilmesi, artýk üretici güçlerin ilerlemesinin
gereklerine uygun düþmüyordu. Bunun için, topluluða en yararlý
olan, ötekilerden daha büyük bir pay alarak, üleþtirmede deðiþiklikler
yapýldýðý görülüyor.
Þu halde, eþit üleþtirme ilkesi sarsýlmýþ bulunuyordu, ama ilk
zamanlarda bu sistem, temelde, gene de tutundu; çünkü, baþlýca
ürünler, eþit paylar halinde daðýtýlýyordu, ancak artý-ürünün
üleþtirilmesi, yapýlan iþin miktar ve deðerine göre gerçekleþtiriliyordu.
Emek ürünlerinin üleþtirilmesini etkileyen deðiþiklikler, ilerici nitelikte pek önemli sonuçlar verdi; çünkü, en önemli ve en yeni
ekonomik kesimleri uyarýp hýzlandýrdýlar, aletlerin ve tekniklerin
yetkinleþmesini kolaylaþtýrdýlar ve bununla toplumun ilerlemesine
katkýda bulundular.
Yeni Üretici Güçlerle Eski Üretim Ýliþkileri Arasýnda
Çeliþkiler

Üretici güçler, zamanla, öyle bir ölçüde geliþtiler ki, artýk
ortalama bir üretkenlikle çalýþan topluluðun her üyesinin yaþamasý
için zorunlu olaný elde etmeye gücü yetiyordu. Yeni üretim teknikleri,
özellikle topraðýn sabanla sürülmesi ve yerin çapa ile çapalanmasý,
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her iþlemi iyi bir þekilde yürütmek için birçok kiþinin çabalarýnýn
birleþtirilmesini gerektirmiyordu. Elbirliði ile ortaklaþa çalýþmanýn
ekonomik temeli gitgide kayboluyordu. Yeni avadanlýklarla bütün
üyelerin çabalarýnýn zamandaþlýðý, yani ayný zamanda hep birden
iþe koyulma, artýk gerekli deðildi. Hatta ortaklaþa çalýþma, üretici
güçlerin ulaþtýklarý düzeyle çeliþki haline geldi; çünkü, ortaklaþa
çalýþma, yeni avadanlýklarýn kullanýlmasýný sýnýrlandýrýyor ve insanlarýn modasý geçmiþ aletlerin yardýmý ile geleneksel ortaklaþa
çalýþmalarýný gerektiriyordu. [sayfa 59]
Böylece, toplumun üretici güçlerindeki ilerleme yüzünden,
bu güçler ile üretim iliþkileri arasýndaki denge bozuldu. Ortaklaþacýlýk
ve üretim araçlarýnýn ortak mülkiyeti ile nitelendirilen eski üretim
iliþkileri, üretici güçlerin ilerlemesine karþý yavaþ yavaþ bir engel
haline geliyordu ve bunun için de, kaçýnýlmaz bir biçimde, yerini
yeni üretim iliþkilerine býrakmalýydý.
Ataerkil Aile

Üretimde bütün bu deðiþiklikler, bu kez, toplumsal yapýda
olmak üzere baþka deðiþiklikleri zorluyordu. Büyük klan topluluðu,
gitgide sayý bakýmdan daha zayýf baþka bir toplum hücresine, yani
yavaþ yavaþ baðýmsýz bir ekonomik birim olarak kendini gösteren
ataerkil aileye yer hazýrlýyor. Klan, artýk, kapalý bir bütün deðildir.
Klaný saðlamlaþtýran kan akrabalýðý baðý, yerini, baþka baþka aileler
arasýnda, edinilen baþka baðlara býrakýyor. Aileler, aralarýndaki akrabalýk baðlarýndan çok, üretim iliþkileri ile baðlýydýlar. Kan akrabalýðýna dayanan klan birliði, yerini, komþuluk iliþkilerine ve ortak
ekonomik çýkarlara dayanan toprak birliðine býrakýyordu.
Özel Mülkiyetin Ortaya Çýkýþý

Eski iliþkiler, toprak ortaklýðýna dayanan toplulukta, bir ölçüde zaten korunmuþtu. Bu arada, tarým kabilelerinin baþlýca üretici
gücü olan toprak, daima ortaklaþa mülkiyet sayýlmýþtý, ama her
aile, kendisine ayrýlan toprak parçasýný ayrýca iþler ve ayrý bir
iþletmeden yararlanýr. Çoban kabilelerde, sürüler, yavaþ yavaþ aile
mülkü haline geliyor. Ataerkil aileler, artýk ortaklaþa üretime gitmeyip, kendi özel mallarý olarak kalan ürünleri, deðiþik miktarlarda
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üretmeye baþlýyorlar. Özel mülkiyet, ilkin, sürü hayvanlarýna, ev
iþlerinde kullanýlan avadanlýk ve kapkacaða ve bazý aletlere ve kiþisel
emek araçlarýna kadar uzanýyor. [sayfa 60]
Toprak ortaklýðýna dayanan topluluk, gelecekteki daðýlýþýnýn
tohumlarýný kendi içinde taþýyordu. Toprak, ortak mülkiyet olarak
kaldýðý halde, ailenin konutu, ailenin özel mülkü haline geliyor. Demek ki, özel mülkiyetin geniþlemesi, ancak ortak mallarýn zararýna
olanaklý olabilirdi.
Özel mülkiyetin geliþiyle birlikte, ailenin mallarý miras yoluyla ana-babadan çocuklara geçiyor, bu da topluluðun eskiden eþit
olan üyeleri arasýndaki servet eþitsizliðim derinleþtiriyor.
Öte yandan, özel mülkiyetin yerleþmesi de, yeni bir deðiþim
tipi yaratýyor: topluluðun kendi içinde, topluluðu oluþturan çeþitli
aileler arasýnda deðiþim.
Demek ki, ilkel topluluðun üyeleri, geçimleri için gerekli bütün
servetleri ortaklaþa ürettikleri sürece, özel mülkiyet olanaksýzdý. Ama
üretici güçlerin ilerlemesi ile birlikte, iþbölümü, topluluðun birliðini
parçaladýðý ve topluluðun üyeleri, pazarda, deðiþime konulmuþ maddeleri ayrý ayrý üretmeye baþladýklarý zaman, yeni bir kurumun, özel
mülkiyetin ortaya çýktýðý görüldü.
Komþuluk iliþkilerine dayanan topluluk, ortaklaþa mülkiyetten, özel mülkiyete dayalý baþka bir toplum düzenine geçiþin geçici
bir formülü idi.
Köleliðin Ortaya Çýkýþý

Emek üretkenliðinin artmasý, insan üzerindeki mülkiyeti,
maddî mallarýn doðrudan üreticisi üzerindeki mülkiyeti ortaya çýkardý. Her kiþinin, her bireyin, ancak açlýktan ölmemek için en gerekli olaný üretebildiði zamanlarda, insanýn insan tarafýndan
sömürüsü olanaksýzdýr. Bu yüzden savaþ tutsaklarý hemen her zaman öldürülmekteydiler; yalnýz topluluk, insan sayýsýný artýrmakta
yarar görüyorsa, o zaman, tutsaklarý topluluða kabul ediyor ve
onlara, öteki üyelerle eþit haklar veriyordu. Ama emek üretkenliðindeki ilerleyiþ, bu duruma son verdi; çünkü tutsak, þimdi, [sayfa 61]
kendi tükettiðinden daha fazla maddî deðer üretiyordu. Toplumun
bir bölümü, toplumsal artý-ürün payýndan yararlanma hakkýný elinden alýp, tutsaðý çalýþmaya zorlayarak, tutsak tarafýndan yaratýlan
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ürünleri kendine maledebiliyordu, yani bir baþka deyiþle, tutsaðýn
emeðini sömürebiliyordu. Onun için, artýk savaþ tutsaklarý öldürülmediler, köle haline, yani haklardan yoksun hale ve artý-ürün saðladýklarý süre ve ölçüde, topluluðun kendilerine hoþgörü gösterdiði
emekçiler kategorisi haline getirildiler. Kölenin çalýþmasý, efendisine artýk yarar saðlamaz hale geldiði anda, efendisi, onu, öldürmekte serbestti.
Emeðin artý-ürün saðladýðý, ama bunu doðrudan üreticinin
bedensel ve manevî tam çöküntüsü pahasýna saðladýðý o çaðda,
kölelik olaðan bir olguydu.
Demek ki, böylece, ilkel topluluðun diðer temel ilkelerinden
biri, yani topluluðun bütün üyelerinin ortaklaþa ve kardeþçesine
çalýþmalarý, hükümsüz (kadük) bir hale geliyor. Özgür üreticilerin
yanýnda, çalýþmasý, kendi özgereksinmelerini karþýlamayý deðil,
baþkasýnýn yararýna bir artý-ürün yaratmayý amaçlayan bir köle
emeðinin ortaya çýktýðý görülüyor. Kölelerin emeði, bir zenginlik
kaynaðý haline geliyor.
Baþlangýçta, köleler, topluluða ya da ataerkil aileye aittiler.
Ama zamanla, ileri gelenler, hem topluluðun öteki mallarýný, hem
de kölelerini ele geçiriyorlar ve köleler, reislerin ve klan aristokrasisinin öteki temsilcilerinin özel mülkü haline geliyor. Köle emeðinin
sömürülmesi, bu zümreyi zenginleþtiriyor ve iktidarlarýný daha güçlendiriyor.
Köleliðin kurumlaþmasý, insanýn insan tarafýndan sömürüldüðü yeni bir tarih çaðýný baþlattý. Bu, üretici güçlerin ilerlemesi için
zorunlu ve tamamýyla olaðan bir olgu oldu.
Ayný zamanda, üretim alet ve araçlarýna da sahip bulunan
efendiler için, kölelerin emeðinin maddî mallarý yaratmasý [sayfa 62]
yanýnda, toplumda, bir baþka maddî mallar yaratma kaynaðý daha
vardý. Bu, topluluðun sýradan üyelerinin emeðiydi, sahip bulunduklarý
ilkel üretim alet ve araçlarý ile küçük özel ekonomilerini üretken
kýlan çiftçiler, çobanlar ve küçük zanaatçýlarýn emeðiydi.
Toplumsal Sýnýflarýn Ortaya Çýkýþý

Önceleri üretim araç ve aletlerinin ortaklaþa mülkiyeti üzerine kurulu üretim iliþkileri biçiminden baþka bir biçim tanýmayan
toplum, üretim araçlarý ve aletleri bakýmýndan, durumlarýndaki
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deðiþikliklere göre ortaya çýkan üç gruba bölünmeye baþlýyor.
Bu gruplar, en baþta, her çeþit mülkiyetten yoksun ve kendileri efendilerinin malý olan köleler, sonra, üretim alet ve araçlarýný
ellerinde bulundurduklarý gibi ayný zamanda emeklerini sömürdükleri kölelerin de sahibi olan efendiler, ensonu, üretim alet ve araçlarýnýn özel mülkiyetine sahip bulunan ve kendi küçük iþletmelerinde
üretim yapan topluluðun özgür üyeleri. Zamanla, bu küçük mülk
sahiplerinin büyük çoðunluðunun ekonomileri yýkýlýyor ve kendileri
de köle haline geliyordu; çok küçük bir bölümü ise, tersine,
zenginleþiyor ve kendileri de efendi ve köle sömürücüsü durumuna geçiyorlardý. Ama küçük mülk sahipleri, topluluklarýn içinde, her
zaman bulunuyorlardý.
Artýk, üretici güçlerin ilerlemesi, en kesin ve en son noktasýnda, üretim iliþkilerinin niteliði sorununa, üretim alet ve araçlarýnýn kimin elinde bulunduðu sorununa gelip dayanýyordu. Ve iþte
toplum, insanlýk tarihinde, ilk kez, üretim alet ve araçlarýna sahip
olanlar ile üretim araçlarýna sahip olmayanlara göre, sýnýflara bölündü.
Öte yandan, özel mülkiyet ve servet eþitsizliði de, toplum
üyelerinin haklarý ve buna dayanan yükümlülükleri üzerinde
deðiþiklikler yaptý. Tarýmcý topluluklarýn bütün iþlerinin yönetimi,
gerçekte, ileri gelenleri eline geçiyordu. [sayfa 63]
Yavaþ yavaþ zenginler ve nüfuzlu kimseler, topluluðun silahlý
güçlerini de ellerine geçirdiler ve onlarý, topluluðun yararýndan çok
kendi kiþisel amaçlarý için, yeni zenginliklere elkoymak ve en baþta
yeni köleler, yani maddî deðer üreticileri ele geçirmek için kullandýlar. Servet eþitsizliðinin sonucunda, hukuksal eþitsizlik ortaya çýktý.
Ýlkel topluluk düzeni, son nefesini veriyordu. Topluluðun özgür üyelerinin emeði, artýk toplum zenginliklerinin baþlýca kaynaðý
deðildi ve toplum, geliþmesinin yeni bir aþamasýna giriyordu. Yeni
toplumsal ve ekonomik iliþkiler kurulup yerleþmeye baþlýyordu. [sayfa 64]
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ÝKÝNCÝ KISIM
KÖLECÝ TOPLUM
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
ASYA VE AFRÝKANIN KÖLECÝ TOPLUMLARI

ÝLKEL topluluða özgü üretim tarzý ve düzeni, kaçýnýlmaz olarak, sonuna varýyordu. Ama bu zamaný geçmiþ düzenin yerini, zorunlu olarak, kölelik düzeninin almasý, bu kölelik düzeninin, hiçbir
þekilde, birdenbire ortaya çýkacaðý ve bir atýlýmda eski üretim iliþkilerinin yerini alacaðý anlamýna gelmiyordu. Ýlkel topluluðun baðrýnda ortaya çýkan köle sahibi sömürücü sýnýf güçlenip saðlamlaþtýkça
ve kölelik düzeni geliþtikçe, giderek kölelik toplumu da kurulmuþ
oldu.
Yeni üretim tarzý, ilkel topluluk düzeninden daha ilerleyiciydi, çünkü nüfusun bir bölümünün el emeðinden kurtarýlmasý, ilerlemeyi olanaklý kýlýyordu. [sayfa 65]
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Köleci toplumlar, insanlýk tarihinde, ilkin Asyada ve Afrikada
ortaya çýktýlar. Köleliðin bu kýtalar üzerindeki evrimini inceleyerek,
bir yandan kölelik iliþkilerinin oluþumuna önderlik eden genel yasalarý günýþýðýna çýkarabilir, öte yandan da Asya ve Afrika ülkelerine
özgü özellikleri ortaya koyabiliriz.
1. TOPLULUÐA AÝT KÖLELÝK
VE ATAERKÝL KÖLELÝK

Uzun süren yaþamý boyunca, kölelik düzeni, birçok aþamadan
geçti. Ýlki topluluða ait kölelikti. Ýlkel topluluðun baðrýnda, henüz
orada ortaklaþa mülkiyet biçiminin üstün geldiði bir zamanda ortaya çýktý. Bu çaðda, köleler de, bütün topluluðun malý idi. Köleliðin
ataerkil biçimi, topluluða ait kölelik biçimine çok benzer. Ataerkil
kölelik biçimi de, ilkel toplulukta belirmiþ ve uzun zaman topluluk
iliþkileriyle ve onlarýn kalýntýlarýyla birlikte bulunmuþtur. Köleler, oldukça azdý ve köle emeði, belirleyici bir rol oynamýyordu. Kölelik
örtülü bir biçimdeydi ve çok kez, klanýn ya da kabilenin içinde
yardýmcý öðe þeklinde bulunuyordu.
Savaþ tutsaðý ya da topluluðun yýkýma uðramýþ üyeleri, topluluðun zengin bir üyesinin (çok kez þef ya da din adamýnýn) kendisine saðladýðý bir lokma karþýlýðýnda, bütün emeðini vermek zorunda
kalýyordu. Mülkiyetin genel ilerlemesi ile birlikte, derece derece,
yalnýz maddî mallarý deðil, onlarýn üreticilerine de sahip olma hakký kesinleþti. Yýkýma uðramýþ, malýný kaybetmiþ üye ya da kabul
edilen savaþ tutsaðý, yalnýz fiilen deðil, hukuken de köle oluyordu,
baþka bir deyiþle efendisinin malý haline geliyordu.
Köle, en güç ve en tehlikeli iþi yapýyordu. Ýlkel topluluk düzeninin tepkisine karþýn, kölenin durumu, gittikçe daha güçleþiyordu.
Özel mülkiyet, hiç acýmaksýzýn, kan baðlarýný koparýyordu. Aslýnda
kabile üyesi olan bir köleyi öldürmek ya da onu satmak, topluluðun
üyelerinde büyük bir [sayfa 66] tiksintiye ve hatta klanýn zenginleþmiþ
böyle bir üyesine karþý tepkilere neden oluyordu.
O zamanlar, köle edinmenin baþlýca kaynaklarý, savaþlar, köle
alýþveriþi ve topluluðun malým yitirmiþ, batmýþ üyelerinin, borçlarý
karþýlýðýnda, köleleþtirilmesiydi.
Bazý deðiþik biçimler ve bazý ayýrýmlar dýþýnda, bu kaynaklar,
köleci toplumlar tarihinde, bütün kýtalar üzerinde görülür.
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2. DEVLETÝN ORTAYA ÇIKIÞI

Kölelik düzeni iliþkilerinin geliþmesi, üretici güçlerin
geliþmesine koþut olarak ilerlemekte ve onlara baðlý bulunmaktaydý. Tarýmsal üretimin artmasý, tarým ile hayvancýlýk arasýnda gittikçe
artan ayrýlýk, madenciliðin ilerlemesi vb., el emeði talebini, yani
köle talebini artýrýyordu.
Kölelerin sayýca artmasýyla, toplumun baþlýca sýnýflarý olan
köleler ile efendiler arasýndaki uzlaþmaz karþýtlýk keskinleþiyordu.
Kölelerin sömürülmesi, tarihte bilinen sömürü biçimlerinin
yalnýz ilki deðil, ayný zamanda en zalimi oldu. Yoksulluk içinde ve
sürekli olarak borçlanýp köleleþmek tehdidi altýnda sürünerek
yaþayan özgür insanlarýn durumu da, o kadar çetindi.
Efendiler, ancak sürekli bir baský örgütünün varlýðý ile köleleri ve topluluðun özgür üyelerini ellerinde tutabilirler ve onlarý kendi
yararlarýna, kendi zenginliklerini artýrmaya ve doymakbilmez açgözlülüklerini tatmin etmeye zorlayabilirlerdi. Bu kurum, giderek,
devlet haline geldi.
Devletin Görevleri

Köleci devletin ilk görevlerinden biri (ister feodal, ister kapitalist olsun, sömürünün bulunduðu geri kalan bütün toplumlarda
da olduðu gibi) sömürülenleri bastýrmaktý. Köleci devletler, durmadan fetih savaþlarý yürütüyor, [sayfa 67] yenilen halklarýn ülkelerini yaðma ediyor ve onlarý haraca baðlýyor ya da köleleþtiriyordu. Devletin
ikinci görevi, yani kendi topraklarýný geniþletmek de, buradan geliyordu. Bu, yalnýz köleci devletin deðil, bütün sömürücü devletlerin
tipik görevidir.
Devlet, bu görevlerini, kendisine uygun bir aygýt ile yerine
getirir. Ýlkin, þimdi artýk bütün klan ve kabilenin çýkarlarýný deðil,
soydan gelme zorbalar haline gelen kýdemlilerden ve þeflerden
küçük bir grubun çýkarlarýný ifade eden bazý kabile ve klan kurumlarýný, kendi amaçlarýna uyarlar. Ýlkel topluluk zamanýnda, askerî
güç, topluluðun eli silah tutan üyelerinin yýðýn halinde toplanmasýndan oluþurken, köleci devlet, halktan ayrý ve ona düþman olan bir
silahlý güç, köle sahiplerinin en dar anlamda ve bencil çýkarlarýný
korumak amacýyla sürekli bir ordu yaratýr. Böylece, eylemlerinde,
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bütünüyle toplumun çýkarlarýndan deðil, egemen sýnýfýn çýkarlarýndan kaynaklanan mahkemelerin ortaya çýktýðý görülür. Din adamlarý sýnýfý, bu dönemde, devletin ayrýlmaz bir parçasýdýr; bu sýnýfýn ileri
gelenleri, yönetim aygýtýyla birlikte bir bütün oluþtururlar, ve gözcüler, koruyucular, yazýcýlar, denetçiler, eðitimciler, tahsildarlar ve
öbür görevliler, ayný amaca hizmet ederler.
Nüfusun akrabalýk ilkesine göre bölünmesinin yerini, toprak
ilkesine ve yönetim ilkesine dayanan baþka bir bölünme alýr.
Sýnýflar ve Devlet

Toplum ilkin, kölelik düzeninde sýnýflara ayrýldý.
Daha önce belirtildiði gibi, bu olayýn kökeninde ekonomik
nedenler, yani üretim iliþkileri vardý.
Toplumsal sýnýflarýn kesin ölçütünü oluþturan ve toplumsal
çalýþmadaki yerlerini, gelirlerinin kaynaðýný, hacmini ve benzeri
baþlýca çizgilerini belirleyen, onlarýn, üretim araçlarý karþýsýndaki durumlarýdýr. Demek ki, tarihsel bakýmdan [sayfa 68] belirli bir toplumsal
üretim sisteminde tuttuklarý yere, (çoðu zaman yasalar tarafýndan
saptanmýþ ve doðrulanmýþ) üretim araçlarý ile olan iliþkilerine ve
emeðin toplumsal düzendeki rolleri ile, bu toplumsal zenginliklerden edinilen payýn elde ediliþi biçimine ve önemine göre, birbirlerinden ayrýlan büyük insan gruplarýna, sýnýf denir.
Sýnýflar, ancak, artý-ürün ile, yani üretici güçlerin geliþmesi,
insana, o andaki gereksinmelerini karþýlamak için gerekenden fazlasýný üretmek olanaðýný verdiði zaman ortaya çýkar.
Devlet, sömürüye dayanan toplumlarda egemen sýnýfýn aleti,
sömürü ve baský aletidir.
Sömürücü devletler, tarihsel bakýmdan çeþitli biçimler alabilir, ama onlarýn genel nitelikleri ayný kalýr: sömürücü azýnlýk, sömürülen çoðunluða hükmeder.
Topluluklar ve Kabileler Birlikleri

Kabile birlikleri, en eski ve en ilkel devlet biçimleri oldular.
Köle imparatorluklarýnýn çoðunluðu, bu aþamadan geçmiþtir.
En güçlü ve en kalabalýk kabile, federasyonun çekirdeðini
oluþturuyordu. Kabile reisinin kendi klanýndan bir kral (çok kez
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askerî þefin görevlerini de yüklenen kabile reisinin kendisi) seçiliyordu. Ýktidar, babadan oðula geçiyordu. Büyük tapýnaklarýn rahipleri,
hükümdarýn klanýndan karþýlanýyordu. Kabileler federasyonu, kabilelerin kendi isteðiyle olduðu gibi, daha zayýf kabilelerin zorla
birleþtirilmesi ile de oluþuyordu. Topraklarýn geniþletilmesi, fetihlerle gerçekleþtiriliyordu.
Devlet biçimlenmeleri halinde biraraya toplanan kabileler de
yanýnda, ayrý ayrý göçebe kabileler de varlýklarýný sürdürüyorlardý.
[sayfa 69]

Asya ve Afrikanýn Ýlk Köleci Devletleri

Köleci devletlerin ortaya çýkýþý, köle el emeðinin sömürüsüne dayanan yeni üretim tarzýnýn zaferine tanýklýk ediyordu. Bu ilk
köleci devletler, MÖ 4. ve 2. binyýllarýnda, Mezopotamyada (Sümer,
Akad, Babil), Hindistanda ve Çinde kurulmuþtu. Asur Krallýðý, MÖ
2. binyýlýnýn ilk yarýsýnda kuruldu. Ayný çaðda, Küçük Asyanýn merkez yaylasýnda kudretli Hitit Ýmparatorluðunun kurulduðu görülür.
MÖ 15. yüzyýlda, bugünkü Yemen topraklarý üzerinde eski Arap
devleti Mina Krallýðý kuruluyor. MÖ 1. binyýllarýnda, Transkafkasyada
Urartu Krallýðý ortaya çýkýyor. MÖ 7-6. yüzyýllarda, Orta Asyada, Harzem Devleti, daha sonra da Kusanlar Krallýðý doðuyorlar. MÖ 8.
yüzyýlda, sýra Ýranýn batý kesiminde Mediye geliyor ki, bunun da
yerini, MÖ 6. yüzyýlda, Pers Ýmparatorluðu alýyor. Kölelik düzeni,
MÖ 8-6. yüzyýllarda Yunanistanda, MÖ 6. yüzyýlda ise Romada görülmeye baþlýyor. Amerikada (Güney ve Orta Amerikada) köleci imparatorluklar (çok daha önce olan Maya sitelerinin dýþýnda), Ýspanyol
fatihlerinin geliþinden yaklaþýk olarak 150-200 yýl önce, ortaya
çýkmýþlardýr.
Köleci Despotizm

Kabile federasyonlarý, devlet taslaðýndan baþka bir þey deðildir. Þefin güç ve yetkisinin giderek güçlenmesi, yönetim aygýtýnýn
geniþlemesi ve saðlamlaþmasý, federasyonlarýn, Asya, Afrika ve
Amerikanýn eski köleci devletlerinin en tipik biçimi olan köleci
despotizmlere dönüþmesi sonucunu verdi. Bu devletler, coðrafî ortamýn, tarihsel ve ekonomik koþullarýn deðiþikliklerine uygun ola-
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rak, birbirlerinden ayýrdediliyorlardý.
Birçok belge (Mýsýr papirüsleri, elyazmalarý, yazýtlar, eski yazarlarýn tanýklýklarý, destanlar vb.) köleci despotizmin baþlýca özellikleri hakkýnda bize bir fikir vermektedir. [sayfa 70] Babil Kralý
Hammurabinin býraktýðý yasalar, köleci dünyanýn tümünün toplum
yaþamý üzerinde bir fikir edinme olanaðý verir. Bu yasalar, MÖ 18.
yüzyýlda, büyük bir bazalt taþý üzerine kazýlmýþtý. Bu, tanýdýðýmýz ilk
yazýlý yasadýr; ve kölelik düzenine, özel mülkiyete ve insanýn insan
tarafýndan sömürülmesine yer vermektedir. Hammurabinin Babili,
despotizmin tipik bir düzeniydi, zorbalýk rejimiydi. Yüksek iktidar;
yasama, yürütme, yargýlama ve dinsel yetki, kralýn elinde toplanmýþtý.
Hüküm sürmekte olan ideolojinin en önemli yanlarýndan biri, krallýk iktidarýný ve onu elinde bulunduraný putlaþtýrma, ona tapýnma
idi; kral, çok kez, tanrýlaþtýrýlýyordu. Kral, ülkeyi yönetmek için,
karmaþýk bir bürokratik aygýttan yararlanýyordu. Özel görevliler, merkezi yönetimin çeþitli kollarýný yürütüyorlardý; ötekiler, çeþitli eyaletlerde, genel yönetici olarak hüküm sürüyordu.
3. KÖLECÝ TOPLUMDA ÜRETÝM ÝLÝÞKÝLERÝ

Üretim iliþkileri, üretim araçlarýnýn mülkiyet biçimleri, emeðin
toplumsal örgütleniþinde sýnýflarýn görevleri ve ayný zamanda ürünlerin üleþtirilmesi biçimleri gibi kavramlardan oluþur.
Köleler ve Köle Sahipleri

Hammurabi Yasalarý, yalnýz Mezopotamyada deðil, köleci
dünyanýn tümünde üretim iliþkilerinin özelliklerine ýþýk tutar.
Babilde, egemen güç, küçük ve orta köle sahiplerinden
oluþuyordu. Hammurabi Yasalarý, her þeyden önce, onlarýn çýkarýný
koruyordu. Yasa metninin birçok paragrafý, doðrudan doðruya ya
da dolaylý olarak, köle sahiplerinin çýkarlarýný korumaya ayrýlmýþtý.
Bu yasalara göre, baþkasýnýn kölesini yaralayan ya da hayvanýna
zarar veren, sahibine ödenecek ufak bir para cezasý ile cezalandýrýlýyordu. Bir baþkasýnýn kölesinin öldürülmesi halinde, suçlu, ölen
kölenin [sayfa 71] sahibine bir köle veriyordu. Köleler, aile durumlarý
hiç hesaba katýlmaksýzýn satýlýyor, hiçbir koþula baðlý olmaksýzýn
armaðan ediliyor ya da herhangi bir þey karþýlýðý deðiþtiriliyor ya da
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miras konusu oluyorlardý. Köle sahiplerinin mülkiyet hakkýna karþý
çýkan kimse, aðýr bir þekilde cezalandýrýlýyordu. Bir kölenin çalýnmasý ya da kaçan bir köleye yataklýk edilmesi, ölüm cezasý ile cezalandýrýlýyordu. Her köle, kendi sahibini gösteren bir damga taþýyordu.
Bu damgayý silecek olan her özgür kiþi, aðýr bir ceza tehdidi altýndaydý. Üretim araçlarýndan yoksun olan köleler, en ilkel haklardan
da yoksundular.
Efendilerin, üretim araçlarý ve köle el emeði üzerindeki tam
mülkiyetleri, köleci üretim iliþkilerinin temelini oluþturuyordu.
Kölelerin sürekli fetih savaþlarýndan saðlanmalarýnýn yanýsýra, Babil toplumunun kendisi de, kölelerin saðlanabildiði önemli
kaynaklardan biriydi. Köleci toplumda, egemen olan köle sahibi
efendilerin mülkiyetinin yanýsýra, küçük köylü ve zanaatçý mülkiyeti
de vardý; Babil, bu kural için, bir istisna deðildi. Ama þunu da söylemek gerekir ki, özgür köylüler ve zanaatçýlar, giderek baðýmsýzlýklarýný yitiriyorlar ve köleleþiyorlardý. Babilin özgür halký, kendi aralarýnda, yurttaþlýk haklarýndan yararlanan yurttaþlar ve yurttaþlýk haklarýnýn tümünden yararlanamayan muþkenular olarak bölünüyorlardý. Yurttaþlýk haklarýnýn tümünden yararlanan bir yurttaþ sakat
býrakýldýðý zaman, suçlu da, ayný þekilde sakat býrakýlarak, cezalandýrýlýyordu. Bir muþkenunun sakatlanmasýna neden olan ise, yalnýzca para cezasý ödüyordu. Hýrsýzlýk halinde, muþkenu kategorisine giren bir insan, ayný durumda, yurttaþlýk haklarýndan yararlanan bir yurttaþýn ödemek zorunda olduðundan birkaç kat fazla
para cezasý ödüyordu. Yalnýz bir kölenin çalýnmasý, toplumun temeline karþý bir suikast sayýlýyor ve ölüm cezasý ile cezalandýrýlýyordu.
[sayfa 72]

Yurttaþlýk haklarýndan yararlanan yurttaþlar da, kendi aralarýnda zenginler ve yoksullar olarak ayrýlýyorlardý. Yoksullar, yaþamlarýný sürdürebilmek için, iþ avadanlýklarýný, parayý vb. zenginlerden
ödünç almak zorundaydýlar. Borçlarýn ödenmemesi halinde, eðer
borçlu, topraða sahip bulunuyorsa, topraðý da dahil olmak üzere,
mallarýna elkonuluyordu. Yoksullaþan yurttaþ, borçlarý yüzünden köle
haline geliyordu. Borçlu (hemen her zaman ailesi üyeleri de), belirli
bir süre için, biçimsel olarak köleleþmiþ kabul ediliyordu. Ama gerçekte, ömrü boyunca köle oluyordu. Kendi yurttaþlarýný satýnalýp, el
emeði arayan köle sahiplerine kiralayan yeni bir tip, köle tacirleri
ortaya çýkýyordu.
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Köleci Devlette Topluluðun Rolü

Öyleyse, Babil toplumunda, kölelerin yanýsýra, aslýnda eski
ilkel topluluðun üyeleri olan bir yýðýn özgür yurttaþýn bulunmasýný
nasýl açýklamalý?
Devletin kuruluþundan önce, kabaran sularla sulanan topraklarýn verimliliði, karmaþýk ve iyi düzenlenmiþ bir sulama sistemine
dayanan tarýmýn doðmasýna yardýmcý olmuþtu. Topraklarýn ve sulama iþlerinin, köleci latifundialar arasýnda bölünmesi köleleri, emeklerinin sonuçlarý hiçbir þekilde ilgilendirmediðine göre-, bu sulama
tesislerini tehlikeye sokabilecek, tarýmýn gerilemesine yolaçabilecekti. Bunun için, devlet, kýr topluluklarýný muhafaza etmeyi daha
yararlý buldu. Ama bu, üyelerinin sömürüyü bilmedikleri o eski zamanýn topluluðu deðildi artýk. Yeni koþullarda, köleci devletin
sömürü konusu oluyordu. Eskiden olduðu gibi topluluðun üyeleri,
büyük bir emeðe ve çok sayýda el emeðine gereksinme gösteren
barajlara, setlere, kanallara bakýyorlardý. Eskiden olduðu gibi gene
tohum ekiyorlar, hasat yapýyorlardý, ama ürünün büyük bir bölümü
krala, rahiplere veriliyor ya da koruma birliklerinin bakýmýna ve
muhafazama ayrýlýyordu. Krallýðýn gözcüleri, sürekli olarak bu sulama [sayfa 73] sisteminin iyi durumda tutulmasýný ve topluluðun üyelerinin harçlarý, vergileri düzenli ödemelerini denetliyorlar, böylece
doðrudan doðruya üreticileri, ürettikleri servetlerin en iyi payýndan
yoksun býrakýyorlardý.
Durum, antikçaðýn öteki despotik ülkelerindekine Mýsýr, Çin,
Hindistan, Ýran, Amerikadaki Ýnkalar Ýmparatorluðu, vb. pek benzemekteydi.
Ama her ne kadar köleci devlet, kýr topluluklarýnýn sürdürülmesinde yarar gördüyse de, giderek onun yapýsýný çökertiyordu.
Hükümdar, topluluðun topraklarýnýn zararýna sistemli bir biçimde
geniþlettiði büyük arazileri (domaines) elinde bulunduruyordu. Devletin en yüksek temsilcisi hükümdarýn elinde toplanmýþ olan topraklar, savaþlar sayesinde geniþlemiþti. Kendi toplumsal temelini
güçlendirmek için, hükümdar, çevresindeki bazý köle sahiplerine,
devlet görevlilerine, askerlere ve tapýnaklara büyük yurtluklar daðýtýyordu. Bu yurtluklarý kendi topraklarýndan veriyor ya da topluluklardan zorla alýyordu. Üstelik topluluk, bazý üyelerinin zenginleþmesi,
ötekilerin yoksullaþmasý sonucu, sürekli olarak daðýlýyordu.
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Özgür halk, devlete, gerek aynî olarak (tarým ürünleri ve
hayvan), gerek nakit olarak büyük miktarda vergi ödüyordu. Vergiler sayesinde sayýlarý artýrýlan ve yasalarýn özel koruyuculuðuna alýnan
pek çok saray vardý. Hükümdar ve tapmaklar, tutsaklar evi denilen özel evlerde yaþayan pek çok köleye sahiptiler.
4. ASYA VE AFRÝKANIN ANTÝKÇAÐ ÝMPARATORLUKLARINDA
ÜRETÝCÝ GÜÇLERÝN GELÝÞMESÝ

En eski Asya ve Afrika imparatorluklarýnda üretici güçler
geliþmeye devam ediyordu. Bu arada, Babil tarýmýnda da, tunçtan
ve sonra demirden yapýlma avadanlýklar yaygýn olarak kullanýlýyordu. Zanaatçýlarýn aletleri de iyileþmiþti. [sayfa 74]
Hammurabi Yasalarý, çok çeþitli meslek erbabýndan: tuðlacýlardan, dokumacýlardan, demircilerden, dülgerlerden, gemi ve ev
yapýmcýlarýndan vb. sözediyor.
Zanaatçýlýk, Mýsýrda da çok ilerlemiþti. Dokumacýlýk çok yaygýndý. Eski yatay dokuma tezgâhý yerine, dikey dokuma tezgâhý
kullanýlmaya baþlanmýþtý. Bakýr iþleyen demirciler, körük yerine tulumdan yararlanýyorlardý. Saban yetkinleþtiriliyor. Camcýlýk kendi
baþýna bir zanaat kolu oluyor. Tuðlalar piþiriliyor.
Zanaatçýlýk, genel kural olarak, özgür yurttaþlar tarafýndan
yapýlýyor, ama özellikle inþaatçýlýkta en güç ve kaba iþler, kölelere
yaptýrýlýyor. Ýlk mekanizmalarýn, ilkin inþaat iþlerinde ortaya çýktýðý
görülüyor. Eski Mýsýrda, piramitlerin yapýlmasý için koca taþ bloklarý
kaldýrmak amacýyla kurulmuþ özel düzenekler vardý. Asya ve Afrika
devletlerinde yapýlmýþ olan su depolarý, barajlar ve yatak deðiþtiren
kanallarla yapýlan sulama sistemleri, kölelik çaðýndaki teknik ilerlemelere tanýklýk ediyor. Nil nehri üzerindeki Assuan tesisleri, en heybetli yapýtlarýndan birini oluþturur.
Deniz ticaretinin geliþmesi, gemi yapýmýnýn yetkinleþmesine
yolaçtý. Silahlar da geliþiyordu. Askerî harekâtlar sýrasýnda, savaþ
arabalarý, koçbaþlarý kullanýlýyordu. Savaþ gemileri, mancýnýklarla
donatýlmýþtý.
Meta-Para Ýliþkilerinin Geliþmesi

Daha ilkel topluluk döneminde, deðiþimin ilerlemesi soku-
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cu, metalarýn genel eþdeðeri ortaya çýkmýþtý. Önceleri, genel eþdeðer
rolünü, hayvan, kürk, deri, fildiþi vb. gibi en önemli ürünler oynuyordu. Köleci toplumda, genel eþdeðer rolü, madenlere, önce demir
ve bakýra, sonra altýna ve özellikle gümüþe geçiyor. Para, genel
eþdeðer ve dolaþým aracý olarak ortaya çýktý. Baþlangýçta para, madenler gibi külçe halinde, sonra da özel olarak basýlmýþ para biçiminde [sayfa 75] kullanýldý.
Ticaretin geliþmesi, üretime katýlmayan, yalnýz deðerinin bir
parçasýný kendilerine malettikleri metalarýn deðiþimi ile uðraþan tacirlerin doðuþunun nedeni oluyor. Tacirler, ülke ülke dolaþýyorlar,
bazan çok uzaklara gidiyorlardý.
Böylece üçüncü toplumsal iþbölümü gerçekleþti.
Batý Asyanýn köleci devletlerinde, Yunanistanda ve Çinde,
para, sikke biçiminde, MÖ 7-6. yüzyýllarda ortaya çýktý. Çinde, para
sikkeleri, kare, býçak, kýlýç ya da kürek biçimindeydi; bazan da
yuvarlak ve ortalarý kare biçiminde delinmiþ oluyordu.
Üretim, ticarî bir nitelik kazanýyor, yani doðrudan tüketimden çok, deðiþime yönelmiþ bulunuyor.
Kentlerin Doðuþu

Zanaatçýlýðýn ve ticaretin geliþmesi ile zanaatçýlarýn toplandýklarý ve alýþveriþin yapýldýðý yerlerde, kentler beliriyordu. Bu kentler,
zanaat ürünlerinin üretim merkezi ve ticarî çekirdekleri haline geldiler. Birçok durumda, kentler, eski konaklama yerlerindeki berkitilmiþ yerler yanýnda, kültür merkezlerinde, kalelerin, su kaynaklarýnýn
(þifalý su kaynaklarý da dahil) yakýnlarýnda, büyük yollarýn
kavþaklarýnda büyüyordu. Bu arada, MÖ 2. binyýllarýnda, Mekke kenti,
ondurucu özellikleri olan bir su kaynaðýnýn yakýnýnda doðdu; hacýlar (ziyaretçiler) Kutsal Kara Taþý ululamak için durmadan oraya
akýyorlardý. MÖ 1. binyýlýn sonlarýna doðru, coðrafî ortamýn elveriþliliði
ve bol su kaynaklan sayesinde, Suriye çölünün vahalarýndan birinde, büyük Palmir site-devleti doðdu.
Ticarî Ýliþkilerin Artmasý

Ticari iliþkiler, her þeyden önce, deniz kýyýlarýnda ya da nehirlerin kenarlarýnda yerleþmiþ olan ülkeler arasýnda kuruldu. [sayfa
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MÖ 3. binyýla doðru Akdenizin doðu kýyýlarýnýn kuzey bölümünde yerleþmiþ olan Fenike köleci site-devletleri, hemen hemen
yalnýz ticaretle uðraþýyorlardý. Fenikelilerin, Küçük Asya, Kýbrýs, Girit, Yunanistan ve ayný zamanda Batý Akdeniz ile ticarî iliþkileri vardý. Küçük Asyadan gümüþ ve kurþun, daha sonra, demir; Kýbrýstan
bakýr vb. ithal ediyorlardý.
Eski dünya, Asya ve Afrikanýn en uzak ülkelerini birbirine
baðlayan ticaret yollarý ile kaplanmýþtý.
Baharat Yolu, Kýzýl Denizi, kuzeye doðru, uzunluðuna geçiyordu; bu, Güney Arabistandan ve Akdenizin doðu kýyýlarýndaki
kentlerden gelen bir kervan yoluydu; bu yoldan, Hindistan ve
Afrikadan saðlanan buhur, mürrisafi denilen zamk, baharat, altýn
ve daha sonra, köle ticareti yapýlýyordu.
Baþka bir kervan yolu, Güney Arabistaný Mezopotamyaya
baðlýyordu. Tacirler, Doðu Afrikanýn ticaret eþyasýný, Arabistaný
Afrikadan ayýran Babülmendep boðazýndan geçirerek, kuzeye gönderiyorlardý.
Eski bir kervan yolu, Çini, Orta Asya üzerinden Ýrana ve
Akdeniz ülkelerine baðlýyordu. Çeþitli Çin metalarý madenler, maroken eþya, en çok da ipek-, Büyük ipek Yolu denilen bu yolla
gönderiliyordu.
Kuþanlar Krallýðý çaðýnda, Orta Asya da bir ticaret merkezi
idi. Bu ülkenin tacirleri Çinden özellikle cam eþya ve mücevherat
taþýyorlardý. Orta Asya, Hindistanla, batýda, Akdenizin doðu kýyýlarýndaki ülkelerde, Doðu Avrupa ve Roma imparatorluðu ile ticaret
iliþkilerinde bulunuyordu. Meta-para iliþkilerinin ilerlemesi, servet
eþitsizliðini hýzlandýrýyordu. Yaþamlarýný sürdürebilmek için yoksullar, zenginlerden ödünç olarak iþ aletleri, para vb. almak zorundaydýlar. Çok kez, borçlu, alacaklýnýn kölesi haline geliyordu. Böylece
köleler ordusu büyüyordu. Borç verenler gittikçe zenginleþerek,
mesleði para biriktirmek ve bu parayý tefeci faizleriyle ödünç vermek olan tefeci haline geliyorlardý. [sayfa 77]
5. SINIF SAVAÞIMI VE ROLÜ

Sýnýflý toplumun ortaya çýkýþý ile insanlýk tarihi, bazý sýnýflarýn
yükseliþi, ötekilerinin yokoluþu tarihi haline, acýmasýz bir sýnýf
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savaþýmýnýn tarihi haline geldi.
Köleci toplumun bütün tarihi, sýnýflar arasý kavgalarla, her
þeyden önce kölelerle efendileri arasýndaki çatýþmalarla doludur.
Sýnýf savaþýmý, sýnýflarýn ekonomik durumlarýnýn ve çýkar çeliþkilerinin
kutuplaþmasýnýn sonucudur. Sýnýflarýn çýkarlarýna gelince, bunlar,
belirli bir sýnýfýn, belirli bir toplumsal üretim sistemindeki durumu
ile belirlenir. Efendilerinin mülkü olan, kendileri mülkten yoksun
bulunan, görülmemiþ bir sömürüye boyuneðen kölelerin, kendilerini bu duruma sürükleyen üretim tarzýný ve siyasal rejimi ortadan
kaldýrmakta çýkarlarý vardý; oysa efendiler, tersine, bu üretim tarzýný
ve siyasal rejimi koruyorlardý.
Böylece, her ne kadar devrimci anlayýþlarý sýnýrlý idiyse de,
köleler, devrimci bir sýnýf oluþturuyorlardý.
Silahlý isyanlar, antikçaðýn, Asya ve Afrika imparatorluklarýndaki kölelerin sýnýf savaþýmlarýnýn en göze görünür biçimiydi. Bunun
gibi, Mýsýrda, Orta Ýmparatorluðun sonuna doðru, büyük bir halk
ayaklanmasý, kölelerden baþka pek çok zanaatçý ve mülksüz yoksul köylünün de katýldýðý bir ayaklanma patlak verdi.
Eski Çinde binlerce isyan çýktý. En önemli baþkaldýrma, MÖ
18. yüzyýlda oldu. Ýsyana katýlanlar, birbirlerini tanýmak için, kaþlarýný
kýrmýzýya boyuyorlardý; onun için, ayaklanmaya, kýrmýzý kaþlar adý
verilmiþti. Ýsyancýlar arasýnda köleler, ilkel topluluk üyeleri, zanaatçýlar, balýkçýlar ve küçük esnaf vardý. Düzenli birliklere karþý bir
zafer kazandýktan sonra, isyancýlar, baþkente yürüdüler ve baþkenti
ele geçirdiler. Yönetici sýnýf, ancak tüm güçlerini seferber ederek
ayaklanmayý bastýrabildi.
Eðer baþkaldýrmalar baþarýsýzlýkla sonuçlanýyorsa, bu, [sayfa 78]
isyana katýlanlarýn örgütten ve gerekli disiplinden yoksun bulunmalarýndan ileri geliyordu; onlarýn güçleri daðýnýktý ve egemen sýnýfýn
iyi silahlanmýþ güçlerine karþý duramazdý. Bu çaðda, insanýn insan
tarafýndan sömürüsünün ortadan kaldýrýlmasýnýn gerçek koþulu yoktu ve olamazdý.
Ama yenilgilere karþýn, ilkel topluluklardan kalma varlýklarýný
hâlâ sürdürmekte olan üyelerin, zanaatçýlarýn ve kölelerin ayaklanmalarý, büyük bir rol oynuyordu; çünkü bu ayaklanmalar, sömürünün kaba biçimlerine indirilen darbelerdi.
Bu ayaklanmalar, halkýn özgürlük savaþýmýnýn ilk deneyimleri oldular; bu savaþýmýn temellerini atýyorlar ve onun geleneklerini
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güçlendiriyorlardý. Geçici baþarýlar bile, doðrudan doðruya üreticilerin durumunda azçok bir iyileþme ile sonuçlanýyordu, bu da, en
sonunda, üretici güçlerin açýlýp geliþmesine yardým ediyordu.
6. ESKÝ KÖLECÝ TOPLUMLARDA
ÝDEOLOJÝ VE KÜLTÜR
Dinin Rolü

En eski antikçað köleci devletlerin ideolojilerinin ayýrdedici
özelliði, dinsel niteliklerdir. Bu, Babil, Mýsýr, Hindistan, Urartu, Ýran
ve Eski Amerika devletleri için ayný ölçüde doðrudur. Dinlerin biçimleri, ayinleri, efsanelerin konusu deðiþik olmakla birlikte, dinsel öðretilerin temeli ayný kalýyordu; çalýþanlar söz dinlemeli,
boyuneðmeliydiler, yoksa, bu dünyada ya da öbür dünyada tanrýlar
kendilerini cezalandýrýrdý. Binlerce dinsel öðreti, daha o zamandan,
otoritelere boyuneðmemiþ olanlarýn tanrýsal cezasý olan cehennem
kavramýný; yeryüzündeki acýlarýn, üzüntü ve güçlüklerin ödülü olarak cennet kavramýný özünde taþýyordu. Rahipler, kendilerini, halk
yýðýnlarýný çeþitli araçlarla, zenginlerin iktidarýnýn tanrýdan geldiðine
inandýrmaya adýyorlardý. [sayfa 79] Despotik devletlerde, krallýk yetkisinin ve kralýn kendisinin tanrýsallaþtýrýlmasý, bu rahiplerin çabalarýnýn
en belirgin sonucu oldu. Ölümlü dünyamýzda bir tek efendinin
kutsallaþtýrýlmasý, dinsel betimlemelerde, tanrýlar arasýnda da bir
kral imgesini yaratmalýydý. Çoktanrýcýlýktan tektanrýcýlýða bu aþamalý
geçiþi, eski köleci devletlerin çoðunda deðiþen bir ölçüde ve çeþitli
biçimlerde gözleyebiliriz.
Emekçiler, doða karþýsýnda ve sömürücüler karþýsýnda güçsüzdüler. Bu, halk yýðýnlarýnýn bilincinde, egemen sýnýf ideolojisinin
yerleþmesi için uygun bir ortam yaratýyordu. Bununla birlikte, daha
o zaman bile, bu idealist dünya anlayýþý, artýk çok güçlü deðildi.
Materyalizmin ve Diyalektiðin Öðelerinin Geliþmesi

Dinsel anlayýþlarý, baþlýca iki etken baltalýyordu. Birincisi, pozitif bilgilerin birikmesidir. Üretici güçlerin ilerlemesi, doða yasalarýnýn birbiri ardýndan keþfedilmesine olanak saðlýyordu. Fýrat ve Dicle
havzalarýnda oturanlar, o zamana deðin su baskýnlarýný, bilinmeyen
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doðaüstü güçlerin ani öfkelerinin bir ifadesi olarak düþünürken,
giderek su baskýnlarýnýn nedenlerini anladýlar ve nehirlerin devirli
kabarmalarýný ve taþmalarýný önceden bilebildiler.
Safça (naïve) materyalist görüþler, giderek insanlarýn bilincinde kendilerine bir yol açýyordu ve hatta çok kez ilk materyalist
öðretileri doðuruyordu. Örneðin, MÖ 2. binyýlýnýn ikinci yarýsýnda
evrenin yapýsý konusundaki dinsel anlayýþlarý yalanlayan materyalist
görüþlerin oluþtuðu görülüyor. Antikçað materyalist filozoflarý, evrenin öðelerden kurulmuþ olduðunu öne sürüyorlardý. Her þey diyorlardý, hareket halindedir ve iki kozmik gücün, yani Aydýnlýk ile
Karanlýðýn arasýndaki karþýlýklý etki sonucunda durmadan deðiþir.
Böylece yalnýz materyalizmin deðil, diyalektiðin de ilk filizleri beliriyordu. [sayfa 80]
Egemen ideolojinin (efendiler sýnýfýnýn ideolojisinin) geniþ
halk yýðýnlarý üzerindeki etkisini azaltan ikinci önemli etken, emekçilerin çetin yaþantýsýdýr. Sefaletten kurtuluþ yolu olmadýðý için, haklardan yoksun olduklarý için, yalnýz köleci devlete karþý deðil,
rahiplere karþý da ayaklanýyorlardý.
Bilim ve Sanatlar

Salt ekonomik gereksinmeler, Asya ve Afrikanýn antik köleci devletlerinde soyut düþüncenin ilkel biçimlerine dayanan bilimsel bilgilerin ana çizgilerini yaratýyor. Hesaplar yapma ve tarlalarý
ölçme zorunluluðu, matematiði (aritmetik ve geometriyi) ve gökbilimi (takvimler sistemini) doðurdu. Daha sonra, kimya ve fiziðin
öðeleri de geliþiyor. Babilde, örneðin matematik geliþmiþti ve bir
bakýma, Yunanlýlarda ve Romalýlarda daha sonra ulaþacaðý düzeyden ileriydi. Burada, bütün sayýlarý, minimum iþaretlerle ifade etmeye olanak saðlayan bir sayýlama sözkonusudur.
Yavaþ yavaþ, Asya ve Afrika halklarý, yazý yazmayý öðreniyorlar. Baþlangýçta tasvirî þekillerle yazýyý ya da piktografiyi kullandýlar. Konuþulan dilden baðýmsýz olan ve figürlerle ifade edilen
sahnelerin birleþmesi, eþyanýn ve hareketin anlaþýlmasý olanaðýný
saðlýyordu. Piktografi (biçimleri çizerek yazma), yavaþ yavaþ bir simgesel ideografi (fikirleri çizerek yazma) yazýsý haline, desen de simge haline geliyor. Geliþen köleci devlet, yasalarý ve yargýlarý kesinlikle
ifade etmek, zenginliklerin sayýmýný yapmak ve karakterlerini özel
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olarak belirtmek, satýlan, satýnalýnan ya da depo edilen metalarýn
nitelik ve niceliklerini kaydetmek vb. gereðini duydu. Örneðin Eski
Mýsýrlýlar, ideografik yazý ile sessizlerle yazýnýn (yani yalnýz sessiz
harfleri temsil eden iþaretlerle yazýnýn) karýþýmý olan hiyeroglifi icat
ettiler.
Alfabetik yazý, ilkin, Fenikeliler tarafýndan icat edildi ve kullanýldý. Bugünkü alfabelerimizin çoðunun ilkörneði [sayfa 81] olan Yunan
ve Elam alfabelerinin temelinde, Fenikelilerin alfabesi vardýr.
Mezopotamya halklarýnýn ideografi ve çiviyazýsý, edebiyatýn
açýlýp geliþmesine yardýmcý oldu.
Tarihçiler, Babilin Gýlgamýþ Destanýna karþý büyük bir ilgi
duyarlar. Yiðitlik dolu kahraman Gýlgamýþ, doðaüstü, hatta tanrýsal
güçlere kargý savaþým verdi, insanýn ölümsüzlük hakký uðruna
savaþtý.
Eski Asya ve Afrika halklarý, dikkat çekici sanat yapýtlarý, zengin bir þekilde süslenmiþ seramikler, kemikten, taþtan, aðaçtan ve
baþka maddelerden heykeller, tapmak duvarlarý üzerinde ve mezarlarýn içinde gözalýcý freskler yarattýlar.
Londradaki Britanya Müzesi, Pariste Louvre, Batý Avrupanýn
ve Kuzey Amerikanýn birçok müzeleri, Asya ve Afrika kültürlerinin,
sömürgeciler tarafýndan çalýnmýþ ya da çok ucuz fiyatlarla
satýnalýnmýþ deðerli yapýtlarýný saklamaktadýrlar.
Mezopotamya, Mýsýr, Harzem, Urartu, Hindistan ve Çin gibi
antik devletlerin mimarlýðý, bize, zengin bir miras býraktý: çeþitli yapýlar, oranlara uymanýn klasik örnekleridirler.
Antikçað Asya ve Afrika halklarýnýn, üretim, bilim, edebiyat,
sanat alanýnda gerçekleþtirdikleri þeyler, özellikle Akdeniz ülkeleri
ve hele günümüzün Avrupa devletlerini doðuran ülkelerin kültürleri
üzerinde büyük etki yaptýlar.
Her ne kadar bu evrim, oldukça yavaþ olduysa da yeni bir
toplumsal düzende Asya ve Afrika halklarý, maddî ve manevî kültürün öncüleri oldular. Öte yandan, Asya ve Afrika halklarýnýn deneyimi, Yunanistanýn ve Romanýn köleci toplumlarýnda üretici
güçlerin hýzla geliþmesine katkýda bulundu. [sayfa 82]
Ekonomik ve Toplumsal Biçimlenme

Üretim iliþkilerinin niteliði, toplumun iktisadî düzenini belir-
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ler. Bu düzen esastýr, üzerinde çeþitli toplumsal iliþkilerin, fikirlerin,
kurumlarýn belirip yükseldiði temeldir, çünkü üretim tarzý, sonunda
toplum yaþamýnýn bütün yönlerini belirler. Temel, ilkönce toplumun sýnýf bileþimine baðlý olan hukuksal ve siyasal kurumlarý, yani
devlet örgütlenmesini, dinsel örgütlenmeleri, siyasal gruplaþmalarý
vb., kýsaca, toplumun siyasal üstyapýsýný belirler. Sonra, dolaylý olarak, o belirli topluma özgü olan, toplumun ideolojik üstyapýsýný
oluþturan her þeyi, siyasal, felsefî, dinsel, edebî vb. çeþitli fikirleri
belirler.
Temelin yerini baþka bir temelin almasý, temeldeki deðiþiklikler, kendilerine uygun olan üstyapýda, siyasal kurumlarda ve ideolojide, kendilerini gösterirler. Ama her ne kadar temele baðlý ise de,
üstyapýnýn kendisi de, üretici güçler üzerinde bir etki meydana getirir, onlarýn yerini baþka üretici güçlerin almasýný hýzlandýrabilir ya da
yavaþlatabilir.
Demek ki, toplumun tümü, belirli bir birim, bir üretim tarzý
ve buna özgü bir üstyapý ile tarihsel bir kuruluþtur, iktisadî ve toplumsal bir biçimlenmedir.
Köleci toplumun temeli, feodal ya da kapitalist toplumda
olduðu gibi, uzlaþmaz karþýttýr; üretim araçlarýnýn özel mülkiyet üzerine ve egemen sýnýfýn, maddî deðerleri üretenleri doðrudan doðruya
sömürmesi temeli üzerine kurulmuþtur. Böylece kölelik, iktisadî ve
toplumsal biçimlenme bütünü içinde, sömürüye dayanan uzlaþmaz
karþýt bir biçimlenmedir.
7. ASYA VE AFRÝKANIN ÇEÞÝTLÝ DEVLETLERÝNDE
KÖLELÝK ÝLÝÞKÝLERÝNDE GELÝÞMENÝN ÖZELLÝKLERÝ
Eski Mýsýr

MÖ 4. binyýlýn sonlarýna doðru, Mýsýr despotluðunun kuruluþu,
insanlýðýn eski tarihinde, en önemli evrelerden [sayfa 83] birini gösterir.
Bu, eski imparatorluk denen dönem (MÖ 3.000-2.400) oldu. Büyük
bir orduya sahip olan Mýsýrlýlar, Sina yarýmadasýný ve Nubyanýn kuzey bölgelerini ele geçirmek için, sistemli olarak savaþlara giriþiyorlardý.
Yönetimin tek merkezde toplanmasý, ülkede tarýmýn temelini oluþturan sulama sisteminin yetkinleþmesi ve geniþlemesi olana-
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ðýný saðladý. Öteki uðraþlar arasýnda, balýkçýlýk ve avcýlýða çok büyük
bir rol düþüyordu. Hayvan yetiþtirme ise, geniþ otlaklarýn bulunduðu
Nil deltasýnda özellikle verimliydi.
Mýsýrda ilk iktisadî ve toplumsal birimler, köle sahipleri tarafýndan acýmasýz bir biçimde sömürülen kýr topluluklarýydý. Daha
sonra tapýnaklara ait olan tarým iþletmeleri hýzla yayýldýlar. Týpký
Mezopotamyada olduðu gibi, kýr topluluðu kesin olarak sýnýflara
bölünerek ve köle sahiplerinin, rahiplerin ve tefecilerin, bu topluluðun topraklarýna elkoymalarý sonunda daðýlýp parçalanmaya
baþladý. Yoksullaþmýþ özgür köylülerin durumu, kölelerin durumundan hiç de farklý deðildi.
Hükümdarlýðýn ve tapmaklarýn yurtluklarýnda olduðu kadar,
köle sahiplerine ve yüksek görevlilere ait olan büyük mülklerde de,
baþlýca el emeðini köleler saðlýyordu. Köle sayýsý durmadan artýyordu. Firavunlar, efendiler sýnýfýnýn yararýna yeni köleler, hayvanlar ve
baþka zenginlikler elde etmek için, sayýsýz savaþlarý sürdürüyorlardý.
Mýsýr Krallýðý, köle sahipleri iktidarýnýn saðlamlaþtýrýlmasýný
baþlýca görev sayýyordu. Aþýrý merkeziyetçi bir yönetim sistemi
kurulmuþtu. Büyük zenginlikler, krallýk hazinesine akýyordu. Savaþ
ganimetlerinin yanýnda devlet gelirinin baþlýca kaynaðý, kalabalýk
bir görevliler kitlesinin halktan topladýðý vergilerdi. Mahkemeler de
köle sahiplerinin çýkarlarýna hizmet ediyordu. Eyaletlerde, âdet olduðu üzere, krallýðýn yargýçlýk görevini de, valiler üzerine alýyordu.
Yüksek yargýç, ülkenin yönetiminde firavunun baþlýca [sayfa 84] yardýmcýsý idi. Firavunun kendisine gelince, o, ulu, tanrýsal yargýlama
yetkisinin temsilcisi olarak görülüyordu. Firavunlarýn, onlarla birlikte bütün efendiler sýnýfýnýn þanýna, halkýn ve kölelerin çabasýyla kocaman piramitler dikiliyordu.
Devlet yapýsý, daha sonra, Orta ve Yeni imparatorluklar zamanýnda da hemen hemen olduðu gibi kaldý.
Eski Hindistan

Ýndüs vadisinde yapýlan arkeolojik kazýlar kanýtlýyor ki, MÖ 3.
ve 2. binyýllarda, Hindistan halklarý, yüksek bir uygarlýk düzeyine
ulaþmýþlardýr.
1. binyýlýn baþlangýcýndan baþlayarak birçok Hint kabile federasyonlarý, ilk köleci devletleri kurdular. Toplumsal farklýlaþma
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belirginleþtikçe, askerî þef raca, giderek kabileye egemen oluyor
ve topluluðun yönetim örgütlerini buyruðu altýna alýyor. Kabile aristokrasisi, onun çevresinde gruplaþýyor. Daha sonra yönetim örgütleri, devlet aygýtýnýn halkalarýný oluþtururken, racanýn görevleri,
babadan oðula geçmeye baþlýyor. Ayný zamanda, brahmanlarýn durumu da saðlamlaþýyor. Kýsa bir süre önce, basit birer dinsel elçi
olanlar, rahipliði uðraþ haline getiriyorlar.
Ama Hindistanýn despotik devletî, daha sonra ortaya çýktý;
Moryalar hanedanýnýn krallarý olan Çandragupta ve Azoka tarafýndan temelleri atýldý. Moryalar Ýmparatorluðu, MÖ 4. yüzyýlda, kesin
olarak kuruldu.
Kölelik, Hindistanda oldukça yaygýndý, ama bazý özellikleri
vardý. Baþka yerlerde olduðu gibi, burada da, köleler, savaþ tutsaklarý ve borcunu ödemeyen borçlulardan oluþuyordu. Özgür yurttaþlar
da eþit deðillerdi, iki deðil, dört gruba bölünüyorlardý; bu gruptan
varnalar, catilerin (daha sonra ortaya çýkan kastlarýn) ilkörnekleri oldular. Köleleþenler, her zaman alt-varnalarýn temsilcileriydiler, oysa onlarýn efendileri üst-varnalara ait bulunuyordu. [sayfa 85]
Köleler ayný zamanda devlete ve topluluða da ait olabiliyorlardý. Köle dvi-pada (iki-ayaklý mülk), evcil hayvan ise çatuþpada (dört-ayaklý mülk) idi.
Köleler, ileri gelenlerin ve krallarýn hesabýna, ayrýca kamu
yapýlarýnýn yapýmýnda çalýþýyorlardý. Bununla birlikte, eski Hindistanda, büyük toprak mülkiyeti yaygýn deðildi. Kölelerin emeðinden daha çok ev ekonomisinde yararlanýlýyordu. Demek ki, köleler,
çoðunluðu ile efendilerinin hemþerileri olduklarýndan, kölelik, hafif
ataerkil izler taþýmaktaydý. Köleler arasýnda kadýnlar aðýr basýyordu.
Onlarýn çocuklarý da, ayný þekilde, efendinin mülkü sayýlýyordu.
Kölelik iliþkilerinin zayýf geliþmesi, özgür nüfusun ekonomik
ve toplumsal örgütlenme biçimi olan Hint kýr topluluðunun özel
dengesi ile açýklanýyordu. Sulama sistemini sürdürmek ve geniþ
cangýl alanlarýn deðerlendirme gereksinmesi, çabalarýnýn birleþtirilmesini zorunlu kýlýyordu. Topluluk üyeleri, ayný anda tarýma ve zanaatçýlýða atýlýyorlardý. Böylelikle topluluk, yalnýz baþýna kalmaya
mahkûm oluyordu, ülke içindeki ekonomik iliþkilerin geliþmesi de
gecikmiþ bulunuyordu.
Toprak, en yetkili kurum olan devlete ait bulunuyordu. Bu
mülkiyet biçimi, ileri gelenlerin yalnýzca köleleri sýnýrsýz olarak sömür-
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melerine deðil, vergiler aracýlýðýyla özgür yurttaþlarý soymalarýna da
izin veriyordu. Geniþ ve karmaþýk bir devlet aygýtý, ileri gelenlerin
çýkarlarýný savunuyordu.
Asya ve Afrikanýn öteki devletlerinde olduðu gibi, Hint despotizminin ayýrdedici özelliði, krallýk iktidarýnýn tanrýlaþtýrýlmasýdýr.
Kral, tanrýnýn yeryüzündeki temsilcisi idi. Rahipler topluluðu, bu
inanýþý, sürdürmekle yükümlüydüler. Hindistanda, bu dönemde,
eski köleci toplumun dini olan brahmanlýk, yerini, yavaþ yavaþ yeni
bir dinsel akým olan budizme býraktý. [sayfa 86]
Budizm de, sýnýflý toplumlardaki bütün öteki dinler gibi, ezilenleri manen silahsýzlandýrmak ve egemen olan sömürücüler sýnýfýnýn durumunu saðlamlaþtýrmakla yükümlüydü.
Eski Çin

Çinde Þang (Yin) denilen ilk köleci devlet, MÖ 18. yüzyýlda
kuruldu. Kölelik düzeni, ancak çok sonra, MÖ 5. ve 3. yüzyýllar
arasýnda açýlýp geliþti. 3. yüzyýlýn sonunda koskoca bir imparatorluk,
eski Çin Ýmparatorluðu kuruldu.
Bu dönemde, köle emeðinin rolü önem kazandý. Köleler,
özel kiþilere olduðu kadar devlete de aittir. Komþu kabilelerle yapýlan bitmez tükenmez savaþlar, ayrýca iç savaþlar (imparatorluðun
kuruluþundan önce) bol sayýda köle saðlýyordu. Ýþlenen suç ve
cinayetlerin cezalandýrýlýþý da, önemli bir köle kaynaðýydý. Bu, egemen sýnýf için çok etkili bir toplumsal baský aracýydý. Yasalara ve
eski geleneklere küçük bir karþý koyma, aðýr suç olarak nitelendiriliyordu. Klan aristokrasisinden gelme büyük köle sahipleri, ilkel topluluk kalýntýlarýnýn sürdürülmesinde yarar görüyorlardý. Köle haline
gelen mahkûmlar, devlete ait oluyordu.
Köle alýþveriþi, özellikle köken bakýmýndan Çinli olmayan
kölelerin alým-satýmý, büyük ölçülere ulaþmýþtý. Köle emeði, her yerde
kullanýlýyordu. Büyük çapta köleci özel iþletmeler ortaya çýkýyordu.
Sahip olunan kölelerin sayýsý, büyük mülk sahiplerinin zenginlik ve
kudretinin ölçütü haline geldi.
Urartu, Harzem, Kuþanlar Krallýðý

MÖ 2. binyýlýn sonlarý ile 1. binyýlýn baþlarýnda Transkafkasya-
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da ve Ermenistan yaylasý üzerinde pek önemli olmayan birçok köleci
devlet ortaya çýktý. Bunlar arasýnda, MÖ 9. ve 8. yüzyýllarda büyük
bir geliþmeye ulaþmýþ olan Urartu devletini belirtelim. Asurlu fatihlere karþý savaþýmda Urartu, antikçaðýn en eski, en önemli devletlerinden biri oldu. [sayfa 87] Urartu devleti, bugünkü Transkafkasya Sovyet
Cumhuriyeti topraklarýnýn bir bölümünü içine alýyordu.
Ýlkel topluluk düzeninin önemli kalýntýlarý ile kölelik iliþkileri,
Urartuyu niteliyordu. Köleler, özel kiþilere ve topluluða ait bulunuyordu. Köle emeði, sulamaya dayanan tarýmda geniþ olarak kullanýlýyordu.
Orta Asyada, özellikle bugünkü Sovyet Cumhuriyetleri topraklan üzerinde, gene MÖ 1. binyýlýn baþlarýnda, köleci devletler
(özellikle Harzem) kuruldu. Bunlar, MÖ 1. yüzyýlýn baþlangýcýnda,
daha sonra egemenliðini Kuzey Hindistana ve Sin-Kianga kadar
geniþleten güçlü Kuþanlar Krallýðýný oluþturdular. Kuþanlar Krallýðý,
toplumsal iliþkilerin birbirinden farklý olduðu bölgelerden oluþuyordu,
ama yavaþ yavaþ geliþmiþ köleci bölgeler egemen duruma geçtiler.
Ensonu, köleci düzen, krallýðýn bütün topraklarý üzerinde yerleþti.
Minalýlar Krallýðý

Eski Arabistanda, Minalýlar Krallýðý Yemeni, Batý Hadramutu
ve Kýzýldeniz kýyýlarýný içine alýyordu.
Burada, klan ve kabile düzeninin güçlü kalýntýlarýna karþýn,
kölelik iliþkileri geliþiyordu. Köleler, en çok Afrikalý idiler: Habeþ,
Nubyalý vb.. Devlet, önemli bir geliþme düzeyine ulaþtý; büyük sulama kanallarý, bentler, saraylar ve baþka yapýlar yaptýlar.
MÖ 7. ve 6. yüzyýllarda, köleci baþka bir Arap devleti olan
Saba Krallýðý, Mina Krallýðýný yuttu. Saba Krallýðý da, çok geliþmiþ bir
tarýma sahipti. Saba Krallýðýnýn baþkenti Maryaba kentinin yakýnlarýnda eski dünyanýn ünlü bir bendi bulunuyordu. Bent, yüzyýllar
boyunca, Güney Arabistan sulama aðýnýn merkezî yapýtý oldu.
Bazý eski devletlerin tarihinden çýkarýlan bilgiler, toplumsal
evrim yasalarýnýn evrensel ve dokunulmaz olduklarýna tanýklýk etmektedir. Her yanda üretici güçlerin geliþmesi, [sayfa 88] ilkel topluluðun parçalanmasýna, köleliðin ortaya çýkmasýna ve genel olarak
despotik, olan köleci devletlerin kuruluþuna neden olmaktadýr.
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Devletlerarasý Ýliþkilerin Kurulmasý

Çeþitli köleci devletler arasýndaki çýkar çatýþmasý, kendi öz
ülkesinin köle sahipleri hesabýna baþka halklarýn içiþlerine
karýþýlmasý, müdahaleye uðrayan devletleri karþý-önlemler almaya
zorladý. Bunun üzerine, en tehlikeli düþman devleti ezmek için,
müttefikler aranmaya baþlanýyor. Devletin çýkarlarýnýn tanýnmasýný
güven altýna alan ya da çýkarlarýna zarar getiren ve sonuç olarak da
devletler arasýnda egemenlik ve baðýmlýlýk iliþkileri yaratan devletlerarasý anlaþmalar ortaya çýkýyordu.
Bununla birlikte, o çaðda, diplomatik iliþkiler henüz çok az
geliþmiþti. Genel olarak, devletlerarasý iliþkiler, devlet baþkanlarý
arasýndaki yazýþmalarýn ötesine geçmiyordu. Kural olarak, sürekli
diplomatik temsilciler yoktu. Elçiler gönderilmesi, henüz düzene
girmemiþti. [sayfa 89]
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM
AMERÝKANIN KÖLECÝ DEVLETLERÝ

BURJUVA bilginleri, özellikle Amerikalý bilginler, Güney ve
Kuzey Amerika halklarýnýn özel bir evrim yolu izlemiþ olmalarý gerektiðini ileri sürerler. Bununla, toplumsal evrim yasalarýnýn evrensel
niteliðini, hatta bu yasalarýn varlýðýný çürütmeye çalýþýrlar. Gerçekte,
bu iki Amerika kýtasý, ilkel topluluðun parçalanýþýnda ve sýnýflý toplumun oluþumunda, bir gecikme ile ötekilerden ayrýlýrlar; bunun, Amerika yerlilerinin fizik ve manevî bakýmdan sözde aþaðý olmalarýyla
hiçbir ilgisi yoktur. Amerikada insanlarýn yaþamaya baþlayýþý çok
daha sonra olduðundan, yerleþik yaþama geçilmesinden ve üretici
güçlerin geliþtirilmesinden önce, koskoca iki kýtanýn deðerlendirilmesi, binlerce yýlý gerektirdi. [sayfa 90] Öte yandan, hayvanlar âleminin
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özel niteliði dolayýsýyla, tarým ile hayvancýlýk arasýndaki iþbölümü,
Amerikada son derece zayýf oldu, bazan hiç olmadý.
Amerikan toplumunun aðýr geliþmesi öyle oldu ki, Ýspanyollar, Yeni Dünyada (Avrupalýlar Amerikayý böyle adlandýrmýþlardý),
ilkel düzeni, kabile federasyonlarýný ve köleci despotizmi buldular,
oysa öte yandan, kapitalizmin kanlý þafaðý Avrupanýn üzerine doðmak üzereydi.
Ýlk federasyonlar arasýnda, bugünkü Þili topraklarý üzerinde,
dört Arokan {mapuches) kabilesinin birliðini belirtelim. Kopolikan
ve Lotaro adlý þeflerinin yönetiminde güçlenmiþ olan bu kabileler
birliði, istilâcýlarý þiddetli bozgunlara uðrattýlar. Ýspanyollar, Arokanlarýn direniþini kýrmayý baþaramadýlar.
Maya Toplumu

Maya kabileleri, MS 1. yüzyýlýn hemen baþlarýnda, Yükatan
yarýmadasý ve çevresindeki bölgelerde yüksek bir uygarlýk
yaratmýþlardý. Bu, bir site-devletler kümelenmesi oldu.
Her Maya devleti, bir kent ile ona bitiþik bölgelerden
oluþuyordu. Devlet baþkaný, bütün iktidarý: yasama, yürütme, yargýlama ve dinsel yetkiyi elinde toplamýþtý. Rahipler ve askerî þefler, en
yakýn yardýmcýlarý idiler. Kölelik, yaygýn bir biçimde uygulanmaktaydý.
Köleler, savaþlarla, köle ticaretiyle ve borç yüzünden köleleþtirmeyle
saðlanýyordu. Eski Çinde de olduðu gibi, insanlar, iþledikleri her
çeþit suçtan dolayý köleleþebiliyordu.
Tacirler, önemli bir tabaka oluþturuyorlardý. Yükatanda, maden cevherleri yoktu, bu da. Mayalarýn, kendi aralarýnda ve komþu
halklarla yaptýklarý deðiþime canlýlýk veriyordu. Kakao taneleri, para
yerine kullanýlýyordu.
Bitki örtüsünün yakýlmasý ile açýlan tarlalar üzerinde yapýlan
gezici tarým, ekonomik yaþamýn temelini oluþturuyordu. [sayfa 91] Mayalar, mýsýr, meyve aðaçlarý, baklagiller, pamuk, kakao vb. yetiþtiriyorlardý. Çok usta tarýmcýlar, mýsýr gibi bir tahýldan çeþitli türler
yaratmasýný bildiler. Bu türlerden biri, en turfandasý, horoz ötüþü
diye adlandýrýldý.
Maya zanaatçýlarý yetkin ustalardý: dokumacýlar, kuyumcular, silah yapýmcýlarý, taþ yontucularý, kemik, aðaç ve taþ üzerinde
çalýþan heykelciler, kuþ tüyleri ile süsler yapanlar vb.. Madenlere
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sahip olmadýklarýndan Mayalar, avadanlýklar, iþ aletleri, silahlar yapmak için obsidiyen (yanardað camý) denilen, çok sert ve dayanýklý
doðal bir cam kullanýyorlardý.
Dinsel ayinler çok karmaþýk ve zengindi. Çok sayýdaki kudretli ve korkunç tanrýlar, durmadan yeni yeni insan kurbanlar istiyorlardý; bu da, basit çiftçiler ve köleleri korkutuyor ve onlarý baðýmlýlýk altýnda tutuyordu. Bununla birlikte, bazý bulgular, sýnýf savaþýmýnýn
zaman zaman kýzýþtýðýna inanmamýzý saðlýyordu.
Bilgilerin birikimi, tarýmsal uygarlýðýn pratik gereksinmeleri,
matematik, gökbilim, tarih gibi bilimlerin ana çizgilerini ortaya çýkardý. Mayalar, yirmi sayýsýna dayanan bir sayma sistemi yarattý ve
sýfýrý tanýmlamak için özel bir iþaret kullandýlar. Maya takviminin bir
yýlý, dakikasý dakikasýna hesaplanmýþtý ve bugünkü takvimimizden
çok daha büyük bir kesinlikteydi. Maya halký, hiyeroglif yazýsýný icat
etti ve geniþ ölçüde kullandý. Her jatön dönemi (Maya takviminde
genel olarak 20 yýla eþit olan bir zaman dönemi), üzerine geçen
dönemin önemli olaylarýný anlatan yazýlarýn kazýldýðý, taþtan bir duvar dikiliyordu. Maya kitaplarý, akordeon gibi katlanmýþ özel kâðýttan ve uzun þeritlerden yapýlmýþtý. Bu kitaplarýn binlercesi, Ýspanyol
papazý Diego de Landanýn emri üzerine yakýlmýþtýr.
Mayalar önemli mimarlýk, heykelcilik ve duvar ressamlýðý anýtlarý býraktýlar.
Maya halkýnýn daðýlmasý, sürekli iç savaþlar, Ýspanyol [sayfa 92]
istilâcýlarýna, Yükataný ve komþu bölgeleri ele geçirmek, özgün ve
zengin bir uygarlýðý yoketmek fýrsatýný verdi.
Aztekler Devleti

Birkaç yüzyýl boyunca Meksika yaylasý üzerinde, Yükatanýn
kuzeyinde Tenoþkalar ya da Aztek kabileleri tarafýndan kurulmuþ
baþka bir köleci devlet yaþadý. Daðlýk Texcoco gölünün güçlükle
eriþilebilir adalarý üzerine çýkan Tenoþkalar, akraba kabilelere kendileriyle birleþmeyi zorla kabul ettirdiler; ki bu birleþme ilerdeki
devletin çekirdeði oldu.
Ýspanyollar geldikleri zaman, bu birleþmenin bir köleci despotik devlete dönüþmesi tamamlanma yolunda idi. Kabile yönetimi hâlâ vardý, ama çok deðiþmiþ bir biçimdeydi, görevleri de
deðiþmiþti. Meksika ovasýna, nispeten geç yerleþmiþ olan Aztekler,
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Meksikanýn öteki halklarý olan Olmeklerin, Tolteklerin, Miksteklerin
vb. zengin kültürlerini kendilerine malettiler. Ve hýzla, çok ileri bir
uygarlýk olan kendi öz uygarlýklarýný yaratabildiler.
Bütün iktidarý elinde tutan devlet baþkaný, çok dallanmýþ yönetim aygýtýna, orduya ve rahiplere dayanýyordu. Sürekli savaþlar
sýrasýnda, Aztekler, pek çok tutsak ele geçiriyorlardý. Bu tutsaklarýn
bir bölümü tanrýlara kurban ediliyor, bir kýsmý ise köle oluyordu.
Köle alým-satýmý yanýnda, borç yüzünden köleleþme de, baþka bir
kölelik kaynaðý idi. Köleler, en yorucu iþleri yapmak zorundaydýlar;
çok kez de bedenî cezalara, ölüm cezasýna çarptýrýlýyorlardý.
Özgür yurttaþlar, Hindistandaki varnalara ve Babilin bütün
yurttaþlýk haklarýna sahip olanlar ile boyuneðen yurttaþlar arasýndaki bölünmeye benzeyen birçok gruplara ayrýlýyorlardý. Kabilelerin
özgür üyeleri, alt gruplardan birini oluþturuyorlardý. Bunlarýn emeðiyle yaratýlan ürünün ilk önemli bir bölümüne, devlet tarafýndan,
ordunun bakýmý ve beslenmesi için elkonuyor ve bu, hükümdarýn,
aristokrasinin [sayfa 93] ve rahiplerin zenginlik kaynaðýný oluþturuyordu.
Tarým, uygarlýðýn temeli oldu. Meksika, özellikle Aztekler,
dünyaya, kakao, kauçuk, domates, mýsýr gibi çok deðerli bitkileri
verdiler. Ekilebilir topraklardan yoksun olan Aztekler, göl üzerinde
yapay adalar yaptýlar ve bunlar üzerinde yüzen bahçeler, tarým
iþletmeleri (plantasyonlar) kurdular. Hayvancýlýk yaygýn deðildi.
Zanaatçýlýk çok geliþmiþti. Kuyumcular, silah yapýmcýlarý, madenciler, çömlekçiler, pek usta zanaatçýlardý. Müzelerde, onlarýn
yaptýklarý nesneler, bugün bile hayranlýkla seyredilebilmektedir.
Ticaret, dýþ ticaret de dahil olmak üzere, çok parlaktý. Altýn
tozu ile dolu çeþitli uzunluklardaki telek saplarý, para olarak kullanýlýyordu.
Aztekler, kendi piktografik (resimlerle anlatan) yazýlarýný yarattýlar. Bazý kavramlarý betimlemek için, kuþkusuz, öteki halklarýn
yazýlarýndan aldýklarý hiyeroglif iþaretlerini de kullanýyorlardý.
Aztek sanatý, özellikle mimarlýk, heykelcilik yapýtlarý, piktografik yazý ile yazýlan edebiyat yapýtlarý, yaðlýboya resimler, Azteklerin baþkenti Tenoþtitlanýn (bugünkü Meksikonun) Ýspanyol serüvencisi Cortezin askerleri tarafýndan barbarca tahrip edilmesi sýrasýnda, hemen hemen tümüyle yakýlýp yýkýldý, yokedildi. Korunabilen pek az yapýt, Aztek uygarlýðýnýn yüksek düzeyine tanýklýk eder.
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Þibþa Devletleri

Hintli (kýzýlderili) Þibþalarýn küçük devletleri, bugünkü Kolombiya topraklarý üzerinde bulunuyordu. Bilginlerin sahip olduklarý bilgiler, bizce, Þibþa toplumunu doðru olarak deðerlendirecek
ölçüde deðildir. Bununla birlikte, az ya da çok, kesinlikle, bunun,
köleliðin geliþme yolunda bulunduðu sýnýflý bir toplum olduðu söylenebilir. [sayfa 94]
Tiahuanako

Amerikanýn en geniþ devleti, Tiahuanako ya da yanlýþ olarak
adlandýrýldýðý gibi Ýnkalar Ýmparatorluðu oldu.
Tiahuanako tarihi, son derece tahrif edilmektedir. Güney
Amerikanýn birçok devletlerinde ve baþka yerlerde, okullarda ve
üniversitelerde, Tiahuanakonun sosyalist, hatta komünist düzeninin teorisi öðretilir. Bu tür anlatýmlarýn toplumsal nedenini anlamak kolaydýr. Bu teorinin temel direklerinden biri olan Fransýz Louis
Bodin, hemen hemen sosyalist olan bu sistemde, özgür insan ile
köle arasýndaki ayrým bazan çok güçlükle görülüyordu, diye yazýyordu.
Öyleyse gerçek toplumsal Tiahuanako düzeni hangisidir?
Tiahuanako devleti, hemen hemen bugünkü bütün Peru ve
Ekvator topraklarý üzerinde, Bolivyanýn, Arjantinin ve Þilinin de
büyük bir kýsmý üzerinde yayýlýyordu. Kendilerine, Güneþin ve Ayýn
torunlarý diyen Ýnkalar, ülkede, egemendiler. Baþlarýnda Sapa Ýnka
(mutlak yönetmen Ýnka) unvanýný taþýyan otokrat bir þef bulunuyordu. Sapa Ýnka, milyonlarca uyruðunun, kabilelerin ve halklarýn yazgýsýný elinde tutuyordu. Askerî þeflerden, sayýsýz görevlilerden
ve rahiplerden oluþan köleci sýnýfýn çýkarlarýný kiþileþtiriyordu. Sonu
gelmez savaþlarda, Ýnkalar, komþu Hintli kabileleri ve halklarý, egemenlikleri altýna alýyorlardý. Kimi zaman bunlardan bazýlarýný yeni
topraklar üzerine doðru sürüyorlardý ve onlarý, yanakonas (kara
adamlar) dedikleri kölelere dönüþtürüyorlardý. Eski bir efsaneye
göre, ilkin, altýbin Hintli, büyük þefe karþý bir ayaklanmaya katýldýklarý için köleleþtirilmiþti. Kölelerin çocuklarý da gene köle oluyorlardý.
Asya ve Afrikada olduðu gibi, toplumun toplumsal ve eko-
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nomik hücresi olan topluluk üyelerinin koþullarý, kölelerinkinden
çok az ayrým gösteriyordu. Topluluk üyeleri, [sayfa 95] ürünün üçte
birini Ýnkaya, öteki üçte-birini Güneþe, yani rahiplere teslim etmek
zorundaydýlar; bundan baþka, yerel þeflerin geçimlerini de saðlamak zorundaydýlar. Böylece çiftçi emek ürününün üçte-birinden
azýný elinde tutabiliyordu. Topluluklar, sulama sistemlerinin iyi halde tutulmasýna gözkulak olmalý, onarmalara giriþmeli, yeni kanallar
açmalý, madenler için el emeði saðlamalý, yollar yapmalý ve onarmalýydýlar.
Topluluk üyeleri, serbestçe yer deðiþtirme hakkýna sahip deðillerdi, görevlilerin ve þeflerin kendilerine verdiklerini yiyebiliyorlar,
birörnek giyiniyorlardý. Sapa Ýnka, Ýnka aristokrasisi, rahipler, Ýnkalardan yana geçmiþ olan bellibaþlý kabilelerin ileri gelenleri, büyük
bir bolluk içinde yaþýyorlardý. Köleler ve topluluk üyeleri, onlar için,
görkemli saraylar, altýnla ve deðerli cisimlerle zengin bir biçimde
süslenmiþ tapmaklar yapýyorlardý.
Ýnka köleci devletinin sahip çýktýðý topluluklar ve köleler tarafýndan yaratýlan koskoca maddî mallar yýðýný, kalabalýk bir ordu
ve bir devlet aygýtýnýn gereksinmelerini karþýlamaya yarýyordu.
Tiahuanako tarihi, zorlu sýnýf savaþý oluntularý ile doludur.
Yenik kabilelerin despotizme karþý baþkaldýrýsý, Keþua dilinde
yazýlmýþ Apu Ollantay halk dramý gibi ilginç bir edebî yapýtta ifadesini bulmuþtu.
Tiahuanakonun maddî ve manevî kültürü, büyük bir üstünlüðe ulaþmýþtý. Sulamak tarým, Ýnka uygarlýðýnýn temelini oluþturuyordu. Usta emekçiler, sayýsýz kanallar açýyor, sað yamaçlarýný, sulanabilir geniþ teraslar haline getiriyorlardý. Bazý bilgilere göre, Tiahuanakolar, otlarý bile suluyorlardý. Ýnkalar, kinoa (bir darý çeþidi), mýsýr,
patates, biber, týbbî bitkiler vb. gibi on kadar bitkinin tarýmýný yapýyorlardý. Guano (bir çeþit kuþ gübresi), verimi artýrmak için tarlalarda kullanýlýyordu.
Hayvancýlýk, Amerikanýn baþka bölgelerinden farklý [sayfa 96]
olarak daha çok geliþti, Ýnkalar, lama ve ayný cinsten hayvanlar,
kümes hayvanlarý yetiþtiriyorlardý. Sürülerin büyük bir kýsmý, Sapa
Ýnkanýn malý sayýlýyordu.
Önemli sürü sözleþmesine (ceptel) sahip bulunan Ýnkalar,
yük hayvaný olarak lama kullanýyorlardý. Öteki Amerikan halklarý
gibi, çemberin geometrik tasarýmýný bölmekle birlikte tekerleði bil-
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miyorlardý.
Ýnka zanaatçýlarý, özellikle dokumacýlar, inþaatçýlar, çömlekçiler ve madenciler, daha yetkinleþmiþlerdi.
Ýnkalar tarafýndan yapýlan yapýlar saðlamdý. Altýn, kurþun, kalay ve bakýr madenciliðini biliyorlardý. Göktaþlarýndan demir elde
ettikleri, demir cevherini de kullanmak üzere olduklarý sanýlýyor.
Geniþ yollar (5-6 metre), araziyi yarýp geçiyordu. Birçok akarsu ve
uçurum üzerine asma köprüler kurulmuþtu. Su yolu ile taþýma,
önemli ulaþtýrma araçlarýndan biriydi. Hintliler, akarsular ve göller
üzerinde, kürekli ya da yelkenli teknelerle yolculuk ediyorlardý. Özel
sallarda, açýk denizlerde uzak yolculuklar yapýlýyordu. Ýnka denizcilerinin Orta Amerikaya ve Meksikaya deðin gittiklerine inanýlmaktadýr. Bu yolculuklar, ticarî amaçlarla yapýlýyordu. Bununla birlikte, iç
ve dýþ ticaret, çok az geliþmiþti. Deðiþ-tokuþ, egemen durumdaydý.
Bazý kabuklu hayvanlarýn kabuklarý, para olarak kullanýlýyordu.
Ýnkalarýn da, Mayalar gibi, hiyeroglif bir yazýlarý vardý. Ama
yazý. Sapa Ýnkaya, görevlilere ve yüksek mevkili rahiplere özgü bir
þeydi. Hiyerogliften baþka, yazýþmalar ve çeþitli hesap sistemleri
için, kipu, yani düðümler yazýsý yaygýn bir þekilde kullanýlýyordu.
Sözlü edebiyat, danslar, müzik, heykelcilik çok zengindi.
Dram temsilleri çok yaygýndý.
Ýnkalar takviminde, 12 ay ve 365 gün vardý; ve bu takvim,
aralýk ayýndaki gündönümünden baþlýyordu. Her ay, dört haftaya
ayrýlýyordu.
Tiahuanako devleti ve yüksek uygarlýðý, Hintli kabilelerin [sayfa
97] aralarýndaki çekiþmelerden yararlanan Ýspanyol istilâcýlarýnýn darbeleri altýnda yýkýldý.
Burada, Ýspanyol silahlarýnýn üstünlüðünü de ihmal etmemek gerekir. Hintlilerin tanýmadýklarý atlar ve ateþli silahlar, özellikle ilk çarpýþmalar sýrasýnda, Hintli savaþçýlara dehþet saçýyordu. [sayfa
98]
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ESKÝ YUNANDA KÖLECÝ DÜZENÝN
ÖZELLÝKLERÝ

1. EKONOMÝ VE TOPLUMSAL ÝLÝÞKÝLER
SÝYASAL BÝÇÝMLER

Eski Asya ve Afrika devletlerinden farklý olarak, Yunanda ve
Romada kölelik, geliþiminin en yüksek düzeyine varmýþtý. Köleci
üretim tarzý, burada, despotik ülkelerde olduðundan çok daha çabuk baþarý saðladý.
Yunanlýlar, sýnýflar halinde farklýlaþmaya ve devletlerini yaratmaya, MÖ 8-6. yüzyýllarda, yani Asya ve Kuzey Afrikadaki köleci
toplumlarýn daha önce önemli bir yolalmýþ bulunduklarý bir zamanda baþladýlar. Yunanlýlar ve Romalýlar. Mýsýrlý, Çinli, Babilli ve Hintli
tarýmcýlarýn ve zanaatçýlarýn binyýllar boyunca yaptýklarýný, çok daha
çabuk gerçekleþtirdiler.
Bir baþka deyiþle, Doðu ülkelerinde, üretici güçler düzeyi
[sayfa 99] ve bunlara uygun düþen üretim iliþkileri ve gene köleci top-
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lumun bütün kurumlarý, bütünü içinde, köleci oluþumun geliþme
temposu üzerinde yansýmaktan geri kalamazdý.
Yunan Site-Devleti

Merkezileþmiþ despotizmlerin yayýlmasý, genel kural olarak,
Asya ve Afrika köleci toplumlarýnýn bir özelliði idi. Toprak ve su
üzerindeki devlet mülkiyeti, özgür emekçi topluluklarýna baðlanmýþtý.
Eski Yunanda, durum, baþka türlü oldu. Orada egemenliðini
sürdüren köleci mülkiyet biçimi, eski site-devletine dayanýyordu.
Orada, topluluk kavramý, site kavramý ile karýþýyordu. Ama, bu, artýk
Doðuda olduðu gibi emekçilerin bir birliði {association) deðil, köle
sahiplerinin topluluðuydu. Bütün yurttaþlýk haklarýna sahip olan bu
topluluk üyeleri, ayrýcalýklý bir azýnlýk oluþturuyorlardý. Onlarýn dýþýnda
kalanlar, yalnýzca köleler deðil, ayný zamanda, haklardan yararlanamayan özgür halktý. Bunlar arasýnda, her þeyden önce, baþka bölge
ya da sitelerden gelmiþ olan yabancýlarý söyleyelim.
Site, surlarla çevrili, çevredeki vadinin ya da adanýn halkýný
da içine alan bir kentti. Tehlike halinde, halk da, surlarýn içine
sýðýnýyordu. Halk, ayný þekilde, yönetici organlarý seçmek, en önemli
iþleri düzenlemek, bayramlara katýlmak vb. için de kentte toplanýyordu.
Bir sitenin topraklarý büyük deðildi. Korentin topraklarý 880
km2, en büyük Yunan devleti Ispartanýn topraklarý 8.400 km2 idi.
Sitelerin Kuruluþu, Eski Yunanda
Ýlkel Topluluðun Daðýlýþýnýn Sonucu

MÖ 2. binyýlýn sonlarý ile 1. binyýlýn baþlarý arasýnda, eski Yunanlýlarda egemen olan ilkel topluluk düzeni, parçalanmaya, [sayfa 100]
daðýlmaya baþlar. Servetler arasýndaki farklýlaþmanýn etkisi ile, daha
sonra tarým topluluklarýný oluþturacak olan büyük aileler halinde
klanlara ayrýþýrlar. Tarým topluluklarý, babadan oðula geçen mülk
haline gelen topraðý aralarýnda paylaþýrlar. Topraðýn yalnýz bir bölümü hâlâ ilkel topluluða ait bulunmaktadýr. Kabile içindeki yüksek
otorite, Yaþlýlar Konseyi ve Yetiþkinler Meclisidir. Hazineler ve köleler ele geçirmek için yapýlan savaþlar, kabile yaþamýnýn bütünleyici
bölümüdür. Çözülme evresinde, ilkel topluluk düzeninin ayýrdedici
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özellikleri bunlardýr.
Savaþlarýn ve ticaretin, tarým ve zanaatçýlýk temeli üzerinde
geliþmesi, servet eþitsizliðini daha çok belirginleþtirdiler.
Paranýn ortaya çýkýþý, yüksek bir deðiþim düzeyine tanýklýk
ediyor. Borçlanma, tefecilik ve ipotek, hepsi birden ortaya çýkýyordu. Yeni ekonomik koþullar, kaçýnýlmaz olarak, yeni toplumsal biçimler yaratýyordu, ilkel topluluk çaðýndan miras kalan kabilesel birlikler,
yani füliler ve kabileler (phratries), özgür insanlarýn borç yüzünden
köleleþmeleri, topluluk topraklarý üzerinde Yunanistanýn baþka bölgelerinden gelmiþ yabancý ya da göçmen köleler yýðýnýnýn ortaya
çýkýþý sonunda daðýlýyorlardý.
Daðýnýk klan topluluklarý, varlýklarýnýn ekonomik temelini gittikçe daha çok yitiriyorlardý. Geliþmek için birleþmek zorundaydýlar.
Burada, synnoecisme denilen, topluluklarýn birleþip kaynaþmalarý
sürecine tanýk olunmaktadýr. Servet ve toprak iliþkilerine dayanan
yeni bölünmeler, klan biçimlerinin yerini almaya baþladýlar. Sýnýf
kurumlarý, yavaþ yavaþ eski klan kurumlarýnýn yerini aldý. Halk Meclisi, Yaþlýlar Konseyi, aristokratik bir niteliðe, yani bir sýnýf nine bürünür. Bu sürecin baþlýca çizgileri, MÖ 8-6. yüzyýllarda beliriyor. [sayfa
101]

Borçlar Yüzünden Köleleþmenin Kaldýrýlmasý

Sýnýf kurumlarý, nüfusun geniþ tabakalarý demosun (halkýn), köle sahiplerine ve aristokratlara karþý savaþýmý sýrasýnda
oluþtular. Bu savaþým sayesinde, halk yýðýnlarý, borçlar yüzünden
köleleþmenin kaldýrýlmasýný elde edebildi: bu, eski Yunanda, köleci düzenin baþlýca özelliklerinden biri oldu.
Eski Yunanda Tiranlar

Tiranlýk eski Yunanda siteden önce gelen devlet biçimlerinden biri oldu. Kiþi iktidarý tiranlýk, demosun (halkýn) klan aristokrasisine karþý zaferi sayesinde oluþtu. Ama iktidar, demosun en
varlýklý tabakalarýnýn ellerinde toplanýyordu, tiran da bu tabakalarýn
temsilcisi idi. Bu tiranlýklar, MÖ 7-5. yüzyýllarda, özellikle Korent,
Megare ve Sicyone ve daha baþka yerlerde ortaya çýktý.
Sakýz adasý tiranlýðý MÖ 6. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda, Polyratýn
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yönetiminde, en güçlü devrini yaþadý.
Ama tiranlýk, köle sahiplerinin oluþturduðu sýnýfýn çýkarlarýný
tam olarak karþýlayamadý. Çok yayýldýðý halde geçici oldu. Site, toplumun ve köleci devletin geçici olmayan baþlýca biçimi olarak
kaldý.
Sitelerin Çeþitli Biçimleri

Sitelerin kuruluþu iki yol izledi diyebiliriz. Birinci yolu izleyen
sitelerde, bütün köle sahipleri sýnýfýnýn iktidarý kurulmuþtu  köleci
demokrasi denen düzen. Öteki sitelerde, devlet yönetimi, küçük
bir grup aristokratýn elinde toplanýyordu  oligarþik denen iktidar.
Ýkinci durumda, yurttaþlýk halklarýndan yararlananlar, yurtluklara
sahip olanlardý.
Birinci tip devletin klasik örneði; Atinadýr; ikinci tip ise,
Ispartadýr. [sayfa 102]
Sitenin Oligarþik Biçimi (Ýsparta)

Ispartanýn tüm nüfusu, üç büyük gruba bölünmüþtü: bütün
haklardan yararlanan Spartiatlar (Ispartalýlar), özgür ama siyasal haklardan yararlanamayan Preiekler, en-sonu, durumlarý Spartiatlarýn
kölelerinin durumlarýna yakýn olan Ýlotlar. Spartiatlar topluluðu üyelerinin mülkü sayýlan toprak, tasarruf hakký olarak, paylar halinde
Ýlotlara verilmiþti. Ispartada site haklarýndan yararlanabilmek için,
toprak sahibi olmak gerekiyordu. Topraðý iþleyen ilotlar, üründen
ancak küçük bir pay alýyorlardý. Spartiatlar, onlarý, korku ve buyruk
altýnda tutabilmek için, zaman zaman kanlý baskýnlar düzenliyorlardý.
Ýlotlar, iþledikleri toprak gibi, Spartiatlar topluluðuna aitti. Onun
için Spartiatlar, Ýlotlarý satamýyor ya da baþkasýna devredemiyordu.
Ýlotlar sýk sýk baþkaldýrýyorlardý. MÖ 464teki büyük isyanda,
nerdeyse Spartiatlarýn iktidarý düþecekti.
Kiþi olarak özgür olan Periekler, zanaatçý ya da tacirdiler.
Spartiatlardan farklý olarak özel mülkiyet hakkýna sahiptiler ve Isparta milislerine katýlýyorlardý. Ama Periekler siyasal haklardan
yoksundular ve Spartiatlara vergi ödemek zorundaydýlar.
Spartiatlar, nüfusun ancak küçük bir bölümünü oluþturuyor-
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lardý. Bununla birlikte kendi içlerinde de daha nüfuzlu ve daha
varlýklý bir grup vardý. Spartiatlar topluluðuna baþkanlýk eden iki kral
da, bu gruba aitti. Krallar, ancak Yaþlýlar Konseyinin, Jeruzyanýn,
iktidarýn en yüksek organýnýn, topluluðun oligarþik hükümetinin üyeleri idiler.
MÖ 7. yüzyýlýn sonunda, Isparta, yarýmadanýn bellibaþlý kentlerini içeren Peloponez birliðinin baþýna geçmiþti.Geri kalmýþ köleci
devlet Isparta, Yunanistanda, gericiliðin kalesi oldu; Spartiatlar, köleci
aristokrasinin iktidarýnýn kurulmasýna ve sürdürülmesine hizmet ediyorlardý. [sayfa 103]
Köleci Demokrasi (Atina)

Atina devleti, baþka türlü kuruldu ve geliþti. Verimli topraklara sahip olmayan, ama gümüþ, iyi cins kil, büyük mermer yataklarý
bakýmýndan zengin olan Atina, zanaatçýlýk ve ticaretini çabuk kurdu. Ýyi limanlara sahip oluþu, denizciliðin ortaya çýkmasýný
kolaylaþtýrdý.
Baþlangýçta, yargýçlarýn, rahiplerin ve askerî þeflerin görevlerini de kral (basileus) üzerine alýyordu. Baþkenti Atina olan Attikayý
yönetiyordu. Ama ekonomi geliþtikçe iktidar, Öpatridlere, yani ileri
gelen toprak sahiplerine geçiyordu. Halkýn, demosun, bu
deðiþiklikten kazanacaðý bir þey yoktu. Öpatridler, Attikanýn en iyi
topraklarýný ele geçirdiler. Deðiþim geniþliyor, tefecilik ortaya çýkýyor,
borç karþýlýðý köleleþme yaygýnlaþýyor. Toplumsal savaþým
keskinleþiyor.
Efsaneye göre, MÖ 621de, Drakon, aþýrý bir gaddarlýðýn yasalarýný yayýnlýyor. Bu yasalar, özel mülkiyeti savunacak, ona zarar
verenleri hiç acýmadan cezalandýracaktý. Ama MÖ 6. yüzyýlýn
baþlarýnda, köleleþmiþ olan halk içindeki karýþýklýklar ciddileþiyor.
Aristokrasi, ödün vermek zorunda kaldý, çünkü hoþnut olmayanlar
arasýnda zengin tüccarlar ve zanaatçýlar da vardý. Bunlar, serveti
ellerinde tutuyorlardý, ama pratikte, Areopaja (bilginler, yargýçlar
meclisine) ve Yaþlýlar Konseyine ait bulunan iktidardan uzaklaþtýrýlmýþlardý.
Areopaj, her yýl, aristokratlar, yani öpatridler arasýndan seçilen ve 9 üyeden oluþan kurullarýn baþkanlarý olan arkontlarla yenilenmekteydi.
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Sitenin Evriminde Bîr Aþama
Solon Reformlarý

594te, Solon, arkont seçildi. Toplumsal kargaþalýklar devresinde hakem seçildi ve demosun yararýna olan reformlarý [sayfa 104]
kabul etmek zorunda kaldý. Toprak ipoteði yürürlükten kaldýrýldý,
eski borçlar hükümsüz sayýldý ve borçlu yurttaþlarýn köle olarak
satýlmalarý yasaklandý.
Solon tarafýndan alýnan öteki önlemler, zanaatçýlýðýn ve ticaretin hýzla ilerlemesine yardým etti. Miras özgürlüðü, klan geleneklerini zedeledi. Askerî demokrasi döneminde olduðu gibi, bütün
erkek yurttaþlarýn katýldýklarý, Genel Yurttaþlar Meclisi, yeni baþtan,
Atinanýn siyasal yaþamýnda önemli bir rol oynadý. Bununla birlikte,
yurttaþlar, servetlerine göre dört sýnýfa bölünmüþlerdi.
Yalnýz birinci sýnýf (pentacosiomedimnes) ve ikinci sýnýf (cavalier-atlýlar) yurttaþlar, bütün siyasal haklardan yararlanýyorlardý.
Örneðin, yalnýz onlar arkont seçilebilirlerdi ve, bunun sonucu olarak, areopaj üyesi olabilirlerdi. Üçüncü sýnýf, yani zöjitler ve dördüncü sýnýf, yani tetler, areopaj üyesi olamazlardý. Mecliste bu son
iki sýnýfýn üyeleri seçici idiler, ama kendileri seçilemezdi.
Areopaja paralel olarak, bir baþka siyasal kurum olan Dörtyüzler Konseyi de vardý. Bu, daha demokratik bir kuruluþtu; yalnýzca
ilk iki gruptaki yurttaþlar deðil, üçüncü gruptaki yurttaþlar da bu
konseye girebiliyordu. Areopaj, iþlerin genel yönetimini üzerine alýyor,
en yüksek mahkemenin görevlerini yapýyordu; Dörtyüzler Konseyi
ise, meclisin toplantý dönemleri arasýnda, günlük yönetim iþlerini,
geciktirmeden yürütüyordu. Tetlerin katýldýklarý halk mahkemesi
helie de kuþkusuz ayný dönemde yaratýlmýþtý.
Solon reformlarý servet ilkesini öne çýkardý ve böylece, Yunan sitesinin temeli olarak, köleci mülkiyetin evriminde önemli bir
aþama yaptý. Bununla birlikte, bu reformlar, melez reformlardý.
Demosun baðrýndaki zengin tabakalar, devlet yönetimine katýlma olanaðýný elde ettiler. Klan aristokrasisinin egemenliði, her ne
kadar ortadan kaldýrýlmadý ise de, tehlikeye düþtü. Fililer (Phulai)
biçimindeki eski bölünme kaldýrýlmadý. [sayfa 105] Aristokratlar, bu
zorunlu ödünleri verdi, ama yýkýlan toplumsal düzeni yeniden kurmak planlarýný da elden býrakmadýlar.
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Köleci Site Kesin Biçimini Alýyor

Köleci sitenin bellibaþlý çizgileri, MÖ 6. yüzyýlýn sonunda ve 5.
yüzyýlýn baþýnda kesin olarak biçimleniyor. Klana özgü bölünmenin
yerine, topraða özgü bölünmeyi koyan Klisten (Clystène) reformlarý
sözkonusudur. 30 yönetim bölgesi-trittyes, kuruldu. Bundan böyle
üç trittyes, topraða özgü yeni bir filiyi oluþturuyordu. Bu fili de kendi
içinde demeslere, en küçük toprak ve yönetim birimlerine
bölünüyordu. Areopaj, eski önemini yitirdi. Dörtyüzler Kon-seyinin
yerini, fililer tarafýndan nispî temsil þeklinde (fili baþýna 50 konsey
üyesi olmak üzere) seçilen Beþyüzler Konseyi aldý.
Beþyüzler Konseyi, Meclis görüþmelerinden önce baþvurulmasý gereken yer oldu. Komutanlar kollegyumu, daha sonra en
yüksek yürütme organý oldu. Her filiden bir temsilciyi içeriyordu.
Atinalý yurttaþlarýn sayýsý, dýþardan gelen ve kiþi olarak özgür,
ama siyasal haklardan yararlanamayan meteklerin zararýna olarak
arttý.
Klan aristokrasisi daðýlmýþ bulunuyordu. Artýk fililer tarafýndan oylama yapýlan Meclis, eski önemini yitirmiþti.
Ensonu, köleci iliþkilerin en net bir sistemi oluþtu. Köleler ve
köle sahipleri, uzlaþmaz-karþýt baþlýca iki sýnýf oldular. Köleler, bütün
yurttaþlýk haklarýndan ve siyasal haklardan yoksundular.
Köle sahipleri sýnýfý, büyük toprak sahiplerinin, zanaat atelyeleri sahiplerinin, tacirlerin ve tefecilerin oluþturduðu özgür nüfusla
özdeþ deðildi. Ama çoðunluðu oluþturanlar, emekçiler, küçük zanaatçýlar, çiftçiler, emekçi nüfusun diðer baþka kategorileriydi. [sayfa
106]

Atinada köleci aristokrasinin saðlamlaþmasý, Isparta da büyük
bir tepki yarattý. Teb ve Öbe aristokratlarýnýn müttefiki Ispartalýlar,
Atina Cumhuriyetine saldýrdýlar. Köleci demokrasi kazandý; Atinalýlar, yalnýz kendi düzenlerini sürdürmekle kalmadýlar, etkilerini
Attikanýn ötelerine kadar geniþlettiler.
MÖ 5. yüzyýl, Atinanýn ve demokratik düzenin açýlýp geliþmesi
dönemi oldu. Demokrasi düzeni, Periklesin yönetiminde en yüksek geliþme düzeyine vardý. Halk Meclisi, düzenli olarak, her ay
dört kez toplanýyordu ve bütün yurttaþlar Meclise katýlýyorlardý. Mecliste tartýþýlacak konularý hazýrlayan, Beþyüzler Konseyi idi. Konsey, günlük siyasal, yönetsel ve askerî iþleri yürütmeye devam
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ediyordu.
Bütün yurttaþlar seçme ve seçilme hakkýna sahipti; yalnýz
Atinanýn herhangi bir kurumuna deðil, mahkemeye, Beþyüzler
Konseyine, komutanlýk görevlerine de kabul ediliyorlardý. Ama bu,
daima, bir köle sahipleri demokrasisi idi. Yalnýzca özgür erkek
yurttaþlar, yani küçük bir azýnlýk, Meclise katýlýyordu. Zaten, bütün
özgür yurttaþlar, yurttaþlýk haklarýndan pratik olarak, yararlanamýyorlardý. Attika köylüleri, Meclise seyrek olarak katýlýyorlardý; onlar,
Atinaya iki-üç günlük yolda oturuyorlardý. Her ne kadar Atinanýn
nüfusu 30.000-35.000 idiyse de, gerçekte Halk Meclisine katýlanlar,
yalnýzca 2.000-3.000 kiþiydi.
Köleleri ve kendi sitesinin özgür yurttaþlarýný sömürürken,
Atina köleci aristokrasisi, giderek, Atinaya baðlý siteleri de sömürüyordu.
Eski Yunan Kolonilerinin Kurulmasý

Siteler azçok kurulunca, kolonilerin kurulmasý da baþladý.
Kolonlar (Koloni kuranlar) en baþta, Yunanistanýn, klan aristokrasisinin iktidarý ele geçirdiði bölgelerinden geliyorlardý. Klan aristokrasisi, topraðý kendi ellerinde toplayarak ve topluluk üyeleri yýðýnýný
yoksulluða mahkûm ederek, onlarý, [sayfa 107] yurtlarýný býrakmaya
zorluyordu. Göçenlerin arasýnda, hem yoksullaþmýþ yurttaþlar, hem
de köle emeðinin rekabeti karþýsýnda iflâs eden zanaatçýlar, küçük
ve orta çiftçiler vardý. Kolonlar arasýnda, siyasal nedenlerle göçen
aristokratlar da bulunuyordu.
Tacirlere gelince, onlar, buðday, tuz, çeþitli madenler ve köle
edinmek için, uzun yolculuklara çýkýyorlardý.
MÖ 8-6. yüzyýllarda, Yunan kolonileri, Fransanýn, Ýspanyanýn,
Ýtalyanýn Akdeniz kýyýlarýnda, Nil deltasýnda, Karadeniz ve Azak denizi kýyýlarýnda görünüyorlardý. Böylece metropolle sýký ekonomik
ve kültürel iliþkiler sürdüren baðýmsýz siteler kuruldu.
Yunan kolonilerinin kurulmasý, Yunanlýlarýn kendi yazgýsý üzerinde ve Yunanlýlarýn sýký ve sürekli iliþkiler kurduklarý halklarýn yazgýsý üzerinde aðýr basan bir rol oynadý.
Yunan Sitesinin Ekonomik Temeli

Yunan devleti, sayýlarý epeyce artmýþ olan kölelerin acýmasý-
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zca sömürülmesi sayesinde geliþiyor, gönence eriþiyordu. Köleler,
savaþ tutsaklarý arasýndan seçiliyor ya da köle tacirlerinden saðlanýyordu. Zanaatçýlýk, denizcilik, ticaret, sanatlar, geliþmelerini, köle
sömürüþüne borçluydular.
Atinada, köle çalýþtýran birçok atelye {ergasteries) beliriverdi. Bunlarýn çoðu küçük atelyeydi, ama bazý durumlarda,
çalýþtýrdýklarý kölelerin sayýsý, yüzü geçiyordu. El emeðinin bu basit
elbirliði, emeðin üretkenliðini artýrýyordu.
Yunan ekonomisinin özel niteliði, toplumsal iþbölümünün
belirginleþmesidir, ki bu da, meta üretimini geliþtiriyordu. Atina
büyük bir ticaret merkezi haline geldi.
Köleci ekonomi, üretici güçlerin ilerleyiþini büyük ölçüde
kolaylaþtýrýrken, daha sonra ilerlemenin engeli haline geldi. Kölenin, kendi emeðinin üretkenliðini artýrmakta, aletleri ve çalýþma
alýþkanlýklarýný geliþtirmekte bir çýkarý yoktu. Avadanlýklarý özenle
kullanmýyor, sýk sýk da kýrýyordu. [sayfa 108] Onun için, efendisi, ona,
çok kez en ilkel aletleri veriyordu. Köleler, çaðýn, baþlýca üretici
gücünü oluþturuyorlardý. Ama onlar, o denli çetin koþullarda
yaþýyorlardý ki, çok kez pek genç yaþta ölüyorlardý. Ekonomi
geliþtikçe, köleler daha çok artýyor ve onlarýn varlýklarý dayanýlmaz
bir durum alýyordu. Böylece, Yunan köleci toplumu, bir yandan
açýlýp geliþirken, bir yandan da kendi baþlýca üretici gücünü daha
çok tahrip ediyordu.
El Emeði ile Zihinsel Emek Arasýndaki
Karþýtlýk

Yunanistanda ve daha sonra Romada köleci iliþkilerin
geniþlemesi, ta Asya ve Afrika köleci despotizmlerine deðin varan
zihinsel emek ile el emeði arasýndaki karþýtlýðýn güçlenip belirginleþmesine yardýmcý oldu. Bu karþýtlýðýn belirginleþmesinin nedeni, yalnýzca, fizik olarak çalýþmak zorunluluðundan kurtulmuþ olan köle
sahiplerinin kendilerini zihinsel uðraþlara, yönetime, hukuk bilimine, mahkemelere, sanatlara ve edebiyata vb. verebilmeleri olgusunda yatmamaktadýr.
Önce Yunanda, daha sonra Romada, geniþ halk yýðýnlarýný
saran her çeþit el emeðinin horgörülmesi, el emeði ile zihinsel emek
arasýndaki uçurumun derinleþmesinin baþlýca nedeni oldu.
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Köle sayýsýnýn daha önce görülmemiþ bir biçimde artmasý,
el emeðini, özgür bir insana yakýþmayan, onur kýrýcý bir uðraþ sayan
özgür köylü ve zanaatçýlarýn gitgide yýkýmýna neden oluyordu.
Kölelik çaðýnda doðmuþ olan bu açýk karþýtlýk, insanýn insan
tarafýndan sömürülmesi üzerine kurulan sonraki bütün ekonomik
ve toplumsal biçimlerde sürüp gitmiþtir.
Yabancýlarýn Saldýrýsýna Karþý
Savunma

Yunan siteleri, birçok kez, yabancý saldýrýlarý püskürtmek
zorunda kaldýlar. [sayfa 109]
Perslerin saldýrýsý, MÖ 6. yüzyýlýn sonundan 5. yüzyýla deðin,
büyük bir tehlike oluþturdu. Hindistandan Mýsýra deðin yayýlan
büyük köleci Pers Ýmparatorluðu, MÖ 6. yüzyýlda kurulmaya
baþlamýþtý. Bu yüzyýlýn ikinci yarýsýnda, Persler, Küçük Asyanýn Akdeniz kýyýlarýndaki Yunan sitelerini ele geçirdiler ve burayý satraplýklarýndan (valiliklerinden) biri yaptýlar. Persler, MÖ 512 yýlýnda,
kuzeyde, Ýskitler e karþý yenilgiyle sonuçlanan bir sefer açtýlar. Yunanlýlarýn gözünde, Perslerin saygýnlýðý, bu yenilgiden sonra azalmýþ
oldu.
MÖ 500 yýlýnda, Küçük Asyanýn çok büyük bir Yunan kenti
olan Milette, öteki Yunan kentleri tarafýndan da desteklenen, bir
isyan patlak verdi. Baþlangýçta zafer kazanan isyancýlar, Pers ordusunu yendiler ve satraplýðýn baþkenti Sardesi ele geçirdiler. Ama
ellerinde, ancak önemsiz kuvvetler bulunan Küçük Asyalý Yunanlýlar, öteki Yunan devletlerini yardýma çaðýrdýlar. Yalnýz Atina ve bazý
Öbe kentleri, birkaç gemi yollayarak, çaðrýya karþýlýk verdiler. Bu
arada Persler, kalabalýk bir ordu topladýlar ve karþý-saldýrýya geçtiler. Yunanlýlarýn zorlu direncini kýrdýktan sonra Mileti aldýlar, yaktýlar ve böylece kentin bütün sakinlerini ya öldürdüler ya da köle
yaptýlar. Pers kralý Darius, toprak ve su istemek (yani egemenliði
altýna girmelerini istemek) üzere bütün Yunan devletlerine, elçiler
gönderdi. Birçok Yunan kenti teslim oldu. Yalnýz Atinalýlar ve Ispartalýlar, Dariusun teslim çaðrýsýna, elçileri katlederek karþýlýk verdiler. Dev bir donanmanýn koruduðu Pers ordusu, Çanakkaleyi geçmeye baþladý. Ama þiddetli bir fýrtýna sonunda, Pers gemileri battý
ve ordu geri dönmek zorunda kaldý.
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Ýki yýl sonra (MÖ 490da) Persler, Attikaya çýktýlar, Atina büyük
bir tehlikeyle karþý karþýyaydý. Isparta aristokrasisi, demokratik cumhuriyete yardým etmek için, hiç ivmedi. Yalnýz, küçük Plate kenti,
zayýf bir yardýmcý birlik [sayfa 110] gönderdi. Maraton çarpýþmasýnda,
Persler, þiddetli bir saldýrýya uðradýlar ve savaþ alaný üzerinde 6.000
ölü býraktýlar. MÖ 480de, Persler yeniden askerî saldýrýya giriþtiler,
Kalabalýk bir ordu, koskoca bir donanmanýn desteði ile Trakyadan
geçerek, Balkan yarýmadasýna doðru yöneldi. Sitelerin çoðunluðu,
Perslere karþý koymaya cesaret edemediler. Atina ve Isparta gibi
birkaç Yunan devleti, kendilerini korumak için birleþtiler.
Pers birlikleri, Orta Yunanistana geçit veren Termopil boðazýna geldikleri zaman, müttefiklerin elinde, henüz, örneðin 300'ü
Ispartalý savaþçý olmak üzere önemsiz bir kuvvet vardý. Ispartalýlar
ve krallarý Leonidas, son neferlerine kadar savaþ alanýnda öldüler;
ama bu sayede, müttefiklerinin kuþatýlmasýný önlediler.
Yunanlýlarýn diþediþ karþý koymasýna karþýn, Persler,
Termopili zorladýlar ve merkezî Yunanistana akýn ettiler. O zaman
savaþ iyice kýzýþtý. Atinalýlar, kadýnlarý, çocuklarý, yaþlýlarý ve deðerli
þeylerini, Salamin ve Egde adalarýna taþýdýlar. Sonunda, Pers donanmasýný ezici bir bozguna uðratmayý baþardýlar. 479da Yunanlýlarýn birleþik ordusu, Pers kara ordusunu yendi.
Perslere boyuneðmiþ olan siteler, yabancý boyunduruðunu
sarstýlar ve ayaklandýlar. Son çarpýþma, 449da, Milet ayaklanmasýndan yarým yüzyýldan fazla bir zaman sonra oldu. Persler, Kara
Yunanistandan, adalardan ve Küçük Asyanýn Akdeniz kýyýlarýndan
çekilmek zorunda kaldýlar.
Yunanlýlar, özgürlükleri ve baðýmsýzlýklarý için savaþmýþlardý.
Onlarýn zaferlerinin baþlýca nedeni iþte buradadýr. Pers ordularýna
gelince, bunlar, özellikle ele geçirilmiþ topraklar üzerindeki kabileler ve topluluklar arasýndan toplanmýþlardý ve Pers krallarý için savaþ
kazanmakta hiçbir çýkarlarý yoktu ve savaþýn sonucu onlarý ilgilendirmiyordu.
Med savaþlarý sýrasýnda, Yunan siteleri, pek çok savaþ [sayfa 111]
tutsaðý ele geçirdiler ve bunlarý, köle haline getirdiler. Bu, bütün
yarýmada üzerinde, özellikle köle akýnýnýn çok güçlü olduðu Atinada,
köleci iliþkilerde yeni bir ilerleme ile sonuçlandý.
Perslerin Akdenizdeki egemenliklerinin yýkýlmasý gibi, bu
geniþ bölgede Yunan tacirlerinin durumunun saðlamlaþmasý da,
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Yunanistanýn geleceði üzerinde büyük bir etki yaptý. Askerî zafer,
sitelerin bu zaferi izleyen açýlýp geliþmelerinin belirleyici koþullarýndan
biri oldu.
Siteler Sisteminin Bunalýmý

Eski Yunanistanýn köleci site-devletleri sisteminin bunalýmý
ile sonuçlanan olaylar, MÖ 5. yüzyýlýn sonuna ve 4. yüzyýlýn baþýna
deðin uzanýr.
Bunalým, özellikle ekonomik iliþkilerin, sitelerin siyasal sýnýrlarýný pek çok aþmasýndan ileri geliyordu. Þimdi sitelerin ekonomisi, köle emeðinin gittikçe daha çok sömürülmesine dayanýyordu.
Özgür insanlar olan köylülerin ve zanaatçýlarýn daha önce aðýr basan bir rol oynamýþ olan emekleri, kýsa zamanda önemini yitirdi.
Kölelerin sayýsý, ticaret iliþkilerinin geniþlemesi, ayný zamanda Yunan devletleri arasýnda pek sýklaþan çatýþmalar ve savaþlar nedeniyle artýyordu. Sonu gelmez askerî ve siyasal kargaþalar, özgür
köylülerin durumunu tehlikeye atmaktan baþka bir iþe yaramýyordu. Toprak, köle sahiplerinin elinde toplanýyordu. Yoksullasmýþ
köylüler, kentlere gelip, kentlerin aþaðý tabakalarýnýn saflarýna katýlýyor; özellikle iþsiz-güçsüz tabakasýný, lumpenproletaryayý artýrýyordu. Yoksullar ve zenginler arasýndaki çeliþki, durmadan büyüyordu.
Yurttaþlar arasýndaki eski göreli birlik, artýk geçmiþe ait bir þeydi.
Yapýtlarýndan birinde, Platon, kentin, zenginlerin ve yoksullarýn kenti olmak üzere, ikiye bölünmüþ olmasýndan yakýnýr.
Özgür köylülerin mülklerinin, yetersizliðinin, köleliðin [sayfa 112]
geniþlemesi sonucu, zanaatçý emeðinin derece derece azalmasýnýn, ekonomi üzerinde, daha baþka kötü etkileri de oldu. Köle emeðinin gittikçe daha geniþ ölçüde kullanýlmasý, tekniðin yetkinleþmesini ve, bütünü içinde, üretimin geliþmesini engelliyordu. Sonunda,
siteler sistemi de bundan etkilendi.
Büyük yurttaþ yýðýnlarýnýn yoksullaþmasý, sitenin askerî gücünü baltaladý ve ücretli askerliðin geniþ ölçüde yayýlmasýnýn nedeni
oldu. Her ne kadar bütün içinden bazý kentler ve bazý adalar (örneðin Tebler tarafýndan yönetilen Attikobeosya ittifaký) yükselip ortaya
çýkýyorsa da, Helen ülkesi tümüyle zayýflýyor ve çökmeye baþlýyordu.
Siteler sisteminin bunalýmýnýn siyasal nedenleri arasýnda,
baþýnda Isparta ve Atina Konfederasyonu olmak üzere, Peloponez
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Birliðini birbirine düþüren Peloponez savaþlarý (MÖ 431-404) sonunda, sitelerin kuvvetten düþmelerini ve zayýflamalarýný da saymalýyýz.
Merkezileþen Köleci Devletin Billurlaþmasý

Sitelerin zayýflamasý dönemi, Balkan yarýmadasýnýn kuzeyinde yeni bir köleci devlet olan Makedonyanýn doðuþu ve hýzla ilerlemesi ile ayný zamana raslar. Köleci toplumun içindeki çeliþkiler,
Makedonyada, Yunanistanda olduðu kadar belirgin olarak kendilerini ortaya koymamýþlardý. Makedonya ordusunun temelini
oluþturanlar, özgür köylüler, topluluk üyeleriydiler. Askerî seferlerle
siyasal manevralarý da birlikte yürüterek Kral Filip II, iç çeliþkilerle
parçalanmýþ olan Yunan site cumhuriyetlerini kendi egemenliðine
boyuneðdirmeyi baþardý. Filipin MÖ 377de Korentte topladýðý kongre, bütün Yunan devletleri arasýnda barýþ ilân etti, aralarýnda
savaþmalarýný yasakladý ve Perslere karþý savaþ açtý.
Böylece Yunanistan (Ispartayý saymazsak) birleþmiþ oldu.
Meta üretiminin artýþýnýn ve siteler sistemindeki bunalýmýn önceden belirlediði bütün evrim, birleþmeyi zorunlu [sayfa 113] kýlýyordu.
Ama birlik, zorla kabul ettirildi ve yabancýlar tarafýndan
gerçekleþtirildi.
Yunan-Makedonya Fetihleri

Nesnel olarak, Yunan devletlerinin birleþmelerinde ve aralarýnda barýþ yapmalarýnda, geniþ yýðýnlarýn da çýkarlarý vardý. Savaþlar
ve bitmez tükenmez çatýþmalar, onlara çok pahalýya maloluyordu.
Bu birleþmenin gerçekleþtirilme biçimi, gene de açýk bir
hoþnutsuzluk yarattý. Bu yüzden Korent kongresi, 337de Ýrana savaþ
ilân etti; halk yýðýnlarýnýn hoþnutsuzluðunun yönünü deðiþtirecek
olan bu savaþ, ayný zamanda Makedonyalý þeflere, Doðunun sayýsýz
hazinelerine sahip olmayý, yabancý ülkelerin ele geçirilmesini, kalabalýk bir nüfusun kulluk ve köleliðini vaadediyordu.
Pers Ýmparatorluðuna karþý seferleri yöneten, antikçaðýn ünlü
askerî ve siyasal þefi Büyük Ýskender oldu.
Onun komutasýndaki Yunan-Makedonya ordularý, kýsa zamanda (MÖ 334ten 327ye kadar) Küçük Asyayý, Suriyeyi, Filistini,
Fenikeyi, Mýsýrý, Mezopotamyayý, Ýranýn tamamýný, Orta Asyanýn,
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Hindistanýn bir bölümünü ele geçirdiler.
Ýskenderin yenilmez ordularýnýn ilerleyiþi, ancak, Orta Asyada, bugünkü Sovyetler Birliði topraklarý üzerinde, yerel kabileler
tarafýndan durduruldu.
Askerî üstünlük ya da büyük askerin dehasý, Yunan-Makedonya birliðinin baþarýsýný açýklayan tek neden deðildir. Baþta gelen
neden, Perslerin boyunduruk altýna aldýðý ve Pers aristokrasisi hesabýna savaþmak istemeyen birçok kabile ve halklarýn hoþnutsuzluðuydu. Çok kez, bu kabile ve halklar bile, Ýskenderin ordusuna
yardým ediyorlardý. Öte yandan, sýnýf egemenliðini elinde tutmak
kaygýsýnda olan yerel aristokrasi de, fatihlerle, kendi isteðiyle uyuþup
anlaþýyordu. [sayfa 114]
Ýskender, Babili, boyutlarý bakýmýndan tarihte daha önce eþi
görülmemiþ büyüklükteki koskoca devletinin baþkenti yaptý.
Siteler Sistemi Ýle Doðu Despotizmleri Rejiminin Sentezi
Yunan-Makedonya-Helen Devletleri

Yunan-Makedonyalýlar, Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinde Yunan uygarlýðýnýn gerçekleþtirmelerini yaydýlar, öte yandan kendileri
de Doðu halklarýnýn kuvvetli etkisi altýnda kaldýlar.
Yunan dünyasý ile Doðu dünyasý arasýnda daha MÖ 2. binyýllarýndan beri kurulmuþ olan iliþkiler, artýk iktisadî, toplumsal, siyasal, ideolojik vb. gibi çeþitli alanlara yayýlýyordu. Yunan dünyasý ile
Asya ve Afrikanýn eski monarþilerinin bu karþýlýklý etkileri, içice girmeleri, birbirlerini zenginleþtirmeleri, özet olarak, helenizm kavramýný belirler. Bu terim, genellikle Büyük Ýskenderin fetihleri çaðýný
ve Roma fetihlerine deðin süren helenistik devletlerin geliþme dönemini belirtir.
Yunan-Makedonyalýlar gittikleri yerlere, kökleþen siteler sistemini de götürdüler. Ama Doðuda, site, baðýmsýz köleci bir cumhuriyet olmadý. Bazý ayrýcalýklara sahip olmakla Birlikte, hükümdar
(monark) tarafýndan denetlenen bir kent oldu. Bir yandan, siteler
sistemi, oldukça dar bir ilaný kaplýyordu. Hora topraklarýnýn büyük
bir bölümü üzerinde, köleci despotizm düzeni egemendi. Hora,
kýrlýk elleri ve ayrýcalýklardan yararlanmayan kentleri içine alýyordu.
Öte yandan, Ýskender tarafýndan ele geçirilen devletlerde, köleliðin
eski biçimleri ile Asyada varlýðýný sürdürmüþ olan daha ilkel biçim-
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leri birbirine karýþýyorlardý. Fatihlerin ardýsýra giden Yunan ve Makedonya zanaatçýlarý, kendi deneyimlerini ve sanatlarýný da birlikte
götürdüler ve karþýlýðýnda Doðulu meslektaþlarýnýn sanatlarýný öðlendiler. Zanaatçýlýðýn geliþmesiyle birlikte, ürünlerin deðiþmesinde
[sayfa 115] ve ticarette bir artýþ görüldü. Yunan-Makedonyalýlar ile Asya
ve Afrika halklarý arasýnda geliþen iliþkiler, yerel aristokrasi ile yeni
gelenler arasýnda dereceli bir kaynaþmanýn oluþmasýna yardým etti;
helen terimi etnik (ýrkî-kavmî) karakterini yitirdi ve bir sýnýf anlamý kazandý. Her aristokrat, milliyetinden baðýmsýz olarak, bir helendi.
Ýlk bakýþta, Ýskenderin býraktýðý koskoca imparatorluk saðlam gibi görünür. Ama, köleler ile efendiler arasýndaki, yenenler ile
yenilenler arasýndaki, siteler ile hora arasýndaki, köle sahiplerinin
çeþitli gruplarý arasýndaki çeliþkiler ve özellikle ekonomik birliðin
bulunmayýþý, bu imparatorluðu kýsa ömürlü, geçici bir varlýk haline
getiriyordu.
323 yazýnda, bu büyük baþkomutan kendi yerine birini seçmeye zaman bulamadan öldü. Koskoca imparatorluk, önem bakýmýndan birbirinden farklý bir sürü baðýmsýz krallýklara bölündü; bu
krallýklarýn baðrýnda az önce söylediðimiz çeliþkiler aðýrlaþmaya ve
þiddetlenmeye devam ediyordu.
2. ÝDEOLOJÝ VE KÜLTÜR

Köleci iliþkiler kurulup geliþtikçe, eski Yunanda, özel bir ideoloji oluþuyordu. Bu, bazý dinsel ve felsefî görüþlerden yararlanarak,
kendi egemenliklerini sürdürmek isteyen köle sahiplerinin ideolojisi oldu. Köle sahiplerinin egemen sýnýfý arasýnda ortaya çýkan toplumsal ve siyasal çatýþmalar çeþitli felsefî anlayýþlar arasýndaki
savaþýmda yansýyordu.
Yunan halkýnýn göz kamaþtýrýcý gerçekleþtirmeleri, kültürde,
özellikle Avrupa kültüründe çok büyük bir rol oynadý.
Ege Uygarlýðý Denilen Girit-Miken Uygarlýðý

Eski Yunanýn zengin kültürü, kökenlerini, MÖ 3. ve 2. binyýllarýnýn eski köleci toplumlarýnýn kültüründen, Miken, [sayfa 116] Kara
Yunanistaný, Girit, Ege Denizi adalarý ve Batý Küçük Asya (Truva)

100

Ýlkel, Köleci
ve Feodal Toplum

kültüründen alýr. Girit-Miken ya da Ege uygarlýðý denen uygarlýk,
sonraki kuþaklar tarafýndan benimsendi, yeniden canlandýrýldý ve
zenginleþtirildi. Yunan edebiyatýnýn ilk örnekleri, MÖ 2. binyýllarýna
uzanýr.
Eski dünyanýn mimarlýk ve plastik sanatlarý (çok renkli seramik ve yaðlýboya duvar resmi), doðuþlarýný, Ege uygarlýðýna borçludur. Müzik ve þiir hakkýnda da, ayný þey söylenebilir. Arkeolojik
kazýlar, Giritlilerin, Mikende oturan Aþenlerin ve Truvalýlarýn yaptýklarý büyük saraylarý, heybetli kaleleri, yollarý, sulama tesislerini ortaya
çýkarmaktadýr. Bu kazýlarda, süslü kakmalarla iþlenmiþ silahlar, altýn ve gümüþ mücevherler ve avadanlýklar bulunmaktadýr.
Homeros Toplumunun Kültürü

Homerosun ilyada ve Odiseus destanlarý, antikçaðýn baþ yapýtlarýdýr. Homeros, kendisinden önce halk ozanlarý tarafýndan
yaratýlmýþ olan türküleri derledi ve yeniden canlandýrdý. Baþlangýçta
sözlü yapýtlar olan ve 6. yüzyýldan baþlayarak Atinada kaleme alman Homerosun þiirleri, MÖ 11 -8. yüzyýllarda, Ege Denizi havzasýnda, ilkel topluluk evresinde bulunan kabilelerin büyük akýný sonunda
yýkýlan, daha eski köleci devletlerin kalýntýlarý üzerinde kurulmuþ
Yunan toplumunun anýtýdýr. Bu yapýtlarda yansýlanan genç Yunan
toplumu, homerik toplum adýný almýþtýr. 19. yüzyýlýn Rus eleþtirmeni
V. Bielinskinin benzetmesine göre, Homerosun sanat dehasý,
iþlenmemiþ efsane ve halk türküleri filizlerinin içinden geçerek,
iþlenmiþ altýn biçiminde aktýðý bir yüksek fýrýn oldu.
Yunan Mitolojisi

Homerosun þiirlerinde ve eski Yunanýn öteki manzum yapýtlarýnda, somut yaþamý yansýtan gerçekçi konular, efsanelerle [sayfa
117] içice giriyordu. Yunan efsaneleri, kökenlerini, ilkel topluluk dönemindeki Ege Denizi havzasý sakinlerinin dinsel betimlemelerinden alýr. Ama, Yunan mitolojisi, bunlarýn tek mirasçýsý olmadý.
Eski halklarýnýn dinsel anlayýþlarý, eski Yunan folkloruna, daha sonra edebiyat ve sanatýna damgasýný vurdu. Dine benzeyiþ bakýmýndan, mitoloji, doðanýn çevrelediði ilkel insanlarýn ve insan yaþamýnýn
gerçeksiz betimlemesi idi. Bu, suyun, havanýn, ateþin ve topraðýn
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mitolojik anlatýmýnda da böyleydi.
Açýlýp geliþtiði ölçüde, mitolojinin dinsel temeli açýða çýkýyordu. Eski Yunanlýlarýn Olimpos dini baþlýyordu.
Mitolojik Olimpos Dini

Olimpos dini, Yunanlýlarýn oturduðu bütün bölgelerde azçok
türdeþ dinsel inançlarýn oluþtuðu MÖ 6. yüzyýla doðru ortaya çýktý.
Bu inançlar, en büyükleri Zeus olan tanrýlar ailesinin oturduðu kabul edilen Olimpos daðýndan ötürü, Olimpos dini diye adlandýrýlan
dini oluþturdu. Olimpos dininde, herhangi bir örgütlenme, dogmalar ya da sistem halinde kurulmuþ ayinler yoktu. Çeþitli tanrýlara
adanan tapmaklar, din yaþamýnda önemli rol oynuyorlardý; ama
türdeþ bir sistem oluþturmuyorlardý. Özel bir rahipler kastý da yoktu.
Rahiplerin görevi, Meclisin seçtiði kiþiler tarafýndan görülüyordu.
Ýnsan-biçimcilik (antropomorphisme), tanrýlara yüklenen insansý görünüþ, Olimpos dininin, halk yýðýnlarýnýn derinliklerine kök
salmasýna yardýmcý oldu. Olimpos tanrýlarýna tapýnma, giderek, Yunan sitelerinin resmî dini haline geldi. Olimpos dini, kölelerin ve
yoksul emekçilerin sömürüsüne adanmýþtý. Haklardan yoksun halk
yýðýnlarý, sýk sýk, resmî dine karþý kendi koruyucu öztanrýlarýna tapma dinini çýkarýyorlardý. Örneðin, tarýmýn koruyucu tanrýsý Diyonizosa
tapma böyle oldu, onun onuruna halk þenlikleri düzenleniyordu.
Resmî dine karþý çýkan bu dinsel heterodoksi [sayfa 118] (hak tanýnan
mezheplere aykýrýlýk) geleceðin dinsel mezhep sapkýnlýklarýnýn ilkörneði oldu.
Mö 8. Yüzyýldan 6. Yüzyýla Deðin Kültürün Açýlýp Geliþmesi

13-6. yüzyýllarda Yunanistanýn ekonomik baþarýlarý, kültürel
yaþamýn açýlýp geliþmesi ile birlikte gidiyordu.
8. yüzyýlda, Fenikelilerin harflerinin kullanýlmasýna dayanan
Yunan alfabesi ortaya çýkýyor. Edebî yaratýcýlýk yeni bir döneme giriyor, ilyada ve Odiseusa nazire manzumeler ve Homeros türü
ilâhiler eklendi. Bu yapýtlar, mitolojiye daha derinden baðlýydýlar,
ama, ozan Hesiodos-un Çalýþmalar ve Günler adlý manzumesi, Yunan toplumunun günlük yaþamýný yansýtýr. Yazar, zenginler ve güçlüler tarafýndan ezilen basit bir çiftçinin yaþamýný anlatýr.
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Ýlk edebî nesir yapýtlarý görünmeye baþlýyor. Önceleri aðýzdan aðýza dolaþan masallar, yavaþ yavaþ, yazýlýyor. Hayvanlar üstüne masallar büyük bir ilgi görüyor; bunlar, hep hayvanlarýn
canlandýrýldýðý halk masallarýdýr. Bu masal anlatýcýlarý arasýnda eski
bir köle olan Ezopu belirtelim.
MÖ 8. yüzyýldan 6. yüzyýla deðin süren dönem, sanatlarýn,
özellikle mimarlýðýn geliþmesinde önemli bir aþama gösterir. Bir
önceki çaðýn ayýrdedici özellikleri olan aðaçtan tapýnaklarýn yerini,
taþ yapýlar aldý. Dorik ve Ýyonik biçimlerin oluþtuðu görülüyor. Plastik sanatlarda gerçekçilik üstün geliyor. Heykelcilik, kaplarýn süslenmesi yetkinleþiyor.
Doðanýn Bilimsel Araþtýrýlmasýnýn Baþlangýcý

Kültürel yaþamýn açýlýp geliþmesi, doða bilimlerinin dorusu
ile birlikte yürüdü. Doðan bilimsel bilgiler, henüz kollara ayrýlmamýþtý.
Özelleþmiþ herhangi bir bilim kolu yoktu. Yaþamýn bütün alanlarý,
gökbiliminden týbba deðin, hepsi birlikte, Yunan bilginleri için gözlem konusu idi. Doðayý [sayfa 119] bilimsel olarak keþfetmek giriþimleri,
ayný zamanda, doðanýn materyalist anlayýþýnýn bir belirtisi oldu. Ýnsanýn tanrýsal güçlerin bir yaratýðý olmadýðýna, tersine, tanrýlarý insanýn
hayalgücünün yarattýðýna inanýlmaya baþlanýyor. Doða olaylarýnýn
gözlemi, materyalist anlayýþlarýn biçimlenmesine katkýda bulunuyor.
Materyalist Ýyon Okulu

Küçük Asyanýn, Akdeniz kýyýlarý üzerinde kurulmuþ kentlerin, en baþta Milet, Efes, Foçanýn hýzla geliþmesi, kültürel yaþamýn
çiçeklenmesine olanak verdi. Materyalist filozoflarýn ilk okullarý
(Ýyonya doða felsefesi) burada ortaya çýktý. Ýyon filozoflarý, sonsuz
çeþitlilikler içinde görülen kendilerim çevreleyen dünyanýn maddî
temelinden baþkasýný kabul etmiyorlardý. Baþka bir deyiþle, ilkel
materyalizmin kendiliðinden yorumcularý oldular. En büyükleri Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes idi (MÖ 7. yüzyýlýn sonu ve 6.
yüzyýlýn baþlarý).
Ýyon okulunun temsilcileri, doða üzerine felsefelerinden ayrýlamaz; geniþ bilgilere sahiptiler. Bununla birlikte, onlarýn görüþleri,
hâlâ mitolojinin etkisi altýnda bulunuyordu.
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6. yüzyýlýn sonunda, Ýyon materyalist felsefesi, Efesli Herakleitosla yeni bir geliþme gösterdi. Herakleitosa göre, varolan her
þeyin temeli ateþtir. Ýnsanlýk tarihinde, ilk olarak Herakleitos, evrensel
devinme fikrini, karþýtlarýn savaþýmý ve birliði fikrini ortaya attý: ayný
ýrmaða iki kez girilemez, canlý ve ölü, uyanýk olan ve uyumakta
olan, genç ve yaþlý, bizde, tek ve ayný þeydir, çekiþmekte olanlar
birleþeceklerdir, birbirlerinden ayrýlanlar yüksek bir uyum oluþturacaklardýr ve bütün bunlar, savaþýmla tamamlanýrlar. Dâhice sezgisine karþýn, Herakleitos, karþýtlarýn birliðinin göreli bir deðeri olduðu
halde, savaþýmýn mutlak bir niteliði olduðunu anlamýyordu. Herakleitosun görüþlerinde [sayfa 120] diyalektik materyalizmin ana çizgileri,
baþverip kendilerini belli ediyorlardý. Ýnsan bilgisinin niteliði sorununu ilk ele alan Herakleitos oldu; ona göre, insan bilgisi, konu
olarak, doðayý almalýydý.
Felsefede Ýdealist Eðilimler

Matematiðe, en üstün derecede soyut bir düþünce biçimini
gerektiren bu bilime tutkusu olan bazý filozoflar, idealist eðilimi temsil
ediyorlardý. Bunlar, çeþitli idealist anlayýþlarýný kurmak için matematikten yararlandýlar; örneðin, sayýlar üzerine gizemli bir teori
geliþtirdiler. Bu ilk idealist filozoflar, Pitagoras ve onun öðretilileri
(MÖ 6. yüzyýl) oldular. Sayýlara ve matematik kavramlara gizemli
bir nitelik veriyorlar ve örneðin, 1 sayýsýnýn kötülüðü, 2 sayýsýnýn
iyiliði, 10 sayýsýnýn yetkinliði açýkladýðýný, vb. ileri sürüyorlardý.
Güney Ýtalyada bir Yunan kolonisi olan Eleadaki idealist
okulun temsilcileri, kendilerini, varolan her þeyin deðiþmezliðini kanýtlamaya adýyorlardý.
Felsefede Materyalist Ve Ýdealist Görüþler Arasýnda
Savaþým

Felsefede materyalist görüþ, dinsel, idealist eðilime karþý
amansýz bir savaþým içinde geliþiyordu. Materyalist filozoflar, mitolojik efsanelerin doða üzerine gözlemleri yansýlan bölümünden yararlanmaya çalýþýyorlardý; vardýklarý sonuçlar, Asya ve Kuzey Afrika
halklarýnýn birikmiþ bilimsel bilgilerine dayanýyordu.
Ýdealist filozoflar ise, Yunan mitolojisinin tanrýbilimsel, dinsel
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bölümüne dayanýyorlardý. Asya ve Afrika halklarýndan çeþitli dinsel
öðretiler alýyorlardý.
Bütün eski Yunan ve helenizm tarihi boyunca sürüp giden
iki felsefe eðilimi arasýndaki savaþým, bu döneme deðin uzanýr. Bu,
ideolojik savaþýmda yansýyan, toplumsal ve [sayfa 121] siyasal
gruplaþmalarýn savaþýmýydý. Yunan toplumu geliþtikçe, bu savaþým
da çeþitleniyordu.
Bilimin Kollara Ayrýlmasýnýn Baþlangýcý
Kültürün Açýlýp Geliþmesi

MÖ 5. yüzyýl Yunanistanýnda, iktisadî ve siyasal yaþamýn hýzla ilerlemesi, kültürün geliþmesine katkýda bulundu. 4. yüzyýlda, iç
çeliþkilerin keskinleþmesi, bu ilerlemeyi yavaþlatmadý. Artýk, matematik, gökbilim ve týp ilerliyordu.
Antikçað matematikçileri, büyük bir pratik ve teorik önemi
olan fikirler ileri sürdüler. Bunlar arasýnda, sonsuz küçüklükler fikri
ile, akla-uygun olmayan (irrasyonel) sayýlar hakkýndaki çaðdaþ teorinin ilkörneði olan, sonsuz (ortak ölçüleri olmayan) büyüklüklerin
birbirleriyle iliþkisi konusundaki Knidoslu Evdoksusun teorisini belirtelim.
Gökbilimde bilimsel varsayýmlarýn, özellikle yeryüzünün ve
öteki gökcisimlerinin yuvarlaklýðý konusunda varsayýmlarýn doðduðu
görüldü. Meton, 365 1/2 günlük bir güneþ takvimi yarattý. Bu takvimi,
ilkçað Romasýnýn Jelyen takviminin kabulüne kadar korundu.
Hippokrates, týbbýn her alanýnda, önemli pratik gözlemlerde
bulundu, bu gözlemlerini birkaç cilt içinde topladý. Ýnsan, insan
yaradýlýþýnýn (mizacýnýn) dört öðesi teorisini Hippokratese borçludur.
Heredot ve Tukidides gibi bu çaðýn bazý yazarlarý, yapýtlarýný,
tarihsel olaylara ve çaðlarýnýn olaylarýna ayýrdýlar.
MÖ 5. ve 4. yüzyýllarda, edebiyat ve plastik sanatlar, ileri bir
düzeye ulaþtýlar. Eski dinsel bayramlar, tiyatro oyunlarýna kaynak
oldu. Trajedi yazarlarý, Ahileos, Sofokles, Euripides, güldürü ozaný
Aristofanes, evrensel kültürü etkilemekten geri durmadýlar.
Bu çaðda, ünlü heykelci Miron, Fidias ve Polikletes, daha
sonra Praksiteles, sanatlarýný yarattýlar. Yunan mimarisinin [sayfa 122]
dikkate deðer anýtlarý, zamanýmýza deðin korunmuþtur.
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Eski Yunanlýlar müziði çok seviyorlardý. Telli, nefesli ve vurmalý çalgýlara sahiptiler.
Materyalizm Ýle Ýdealizm Arasýndaki Savaþýmýn Belirginleþmesi
Demokritosun Çizgisi

Ýdealist ve materyalist filozoflar arasýndaki savaþým belirginleþiyor. Bu, köleci Yunanistanýn iki eðiliminin, siyasal yaþamýn iki
kampýnýn temsilcileri arasýndaki kavga oldu. Materyalist filozoflar,
demokratik biçimi içinde köleci toplumun, yani Atina tipindeki demokratik sitenin ideologlarý idiler. Ýdealistler ise, Isparta tipindeki
oligarþik siteyi temsil ediyorlardý.
Materyalist filozoflar, yaþamýn getirdiði sorulara yanýt bulmak
istiyorlardý. Bu sorulardan bir tanesi, maddenin yapýsý sorunu idi.
Maddenin yapýsý, Anaksagoras (MÖ 500-428e doðru), Empedokles
(483-423), Demokritos (MÖ 460-370e doðru) gibi büyük doða bilginlerinin inceleme konusu oldu. Anaksagorasa göre, varolan her
þey, homeomeriler (türdeþ parçalar), bütün cisimlerin tohumlarý dediði maddî parçacýklardan (particules) oluþmaktadýr.
Empedoklese göre, dünya, dört maddî öðenin (köklerin),
yani toprak, hava, su ve ateþin bir bileþimidir. Bu kökler, sonsuza
deðin bölünebilirler. Aþk ve kin gibi iki maddî güç tarafýndan harekete getirilirler. Empedoklesin, organik dünyanýn bu kökler den
baþlayarak doðuþu konusundaki fikrine deðinelim. Bu fikrin daha
sonraki geliþmesi, bir ölçüde, en uygunlarýn kalýmlýlýðýný saðlayan
doðal seçme kavramýna baðlanýyordu.
Demokritos, daha önce öncellerinden biri olan Lökipos tarafýndan ortaya atýlan atomlar, bölünmez maddî parçacýklar fikrini
geliþtirdi. Bütün doðal olaylarýn temeli olan [sayfa 123] atomlar, bu teoriye göre, nitelik bakýmýndan türdeþ olan öðelerdir ve birbirlerinden
ancak nicelikleri, uzay içindeki durumlarý ve bileþim düzenleri ile
ayrýlýrlar. Demokritosa göre, maddenin kendinden ayrýlmaz devinme zorunluluðu, bütün olaylarýn nedeni, maddenin en önemli özelliðidir. Demokritos, maddenin öncesizliði ve sonrasýzlýðý fikrini ileri
sürüyordu: Hiçbir þey yoktan varolmaz, hiçbir þey yokolmaz. Demokritos, hayvanlar âleminin kökenini materyalist bir biçimde açýklamaya ve insan ruhunun maddî niteliðini ve beden gibi ölümlü
olduðunu kanýtlamaya çalýþtý. MÖ 5. ve 4. yüzyýllarda, Demokritosun,
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en göze çarpan temsilcisi olduðu materyalist eðilim, güçlenerek
ilerliyordu. Demokritosun uyandýrdýðý eðilim, idealist anlayýþlara karþý
savaþýmda dayanýklýlýk kazanýyordu.
Materyalist Filozoflarýn Tanrýtanýmazlýðý

Materyalist felsefe ilerledikçe, tanrýtanýmaz dünya anlayýþý da
geliþiyordu. Köleci demokrasinin ilerleyip geliþmesi de, bu dünya
anlayýþýnýn siyasal temeline hizmet etti.
Filozoflar, materyalizmi tutkuyla salýk verirken, tanrýsal nedene hiç yer vermiyorlardý. Herakleitos, çevresindeki dünya hakkýnda, evren hakkýnda: Dünya birdir, ne bir tanrý, ne de bir insan
tarafýndan yaratýlmýþtýr, bir yasaya göre yanan, bir yasaya göre sönen,
baþý ve sonu olmayan canlý bir ateþ olmuþtur, ateþtir ve ateþ olacaktýr. diye yazýyordu.
Materyalist filozoflar, ruhu, maddî bir ilke sayýyorlardý. Toplumsal olaylar alanýnda ise, tanrýlarýn iradesi yerine, insan usunu
koydular.
Ýdealist Eðilimlerin Geliþmesi
Platonun Çizgisi

Ýdealist, çizginin temsilcileri, her çareye baþvurarak, materyalist filozoflarýn etkisini gidermeye çalýþýyorlardý. [sayfa 124] Atina, onlarýn savaþýmýnýn baþlýca arenasý oldu.
Ýdealist görüþler, sofistleri, bilgelik ustalarýný, her ne kadar
bunlar hâlâ bazý tanrýtanýmaz ve materyalist fikirler taþýyorlarsa da,
karakterize ediyorlardý. Sicilyanýn dikkate deðer sofisti Gorgias (MÖ
483-376ya doðru), dünyayý, genel olarak nesnel gerçekliðin (verite)
varlýðýný tanýma olanaðý olduðunu kabul etmiyordu. Felsefî öðretiler
ile yaþam arasýndaki baðý yadsýyarak, felsefeyi güzel söz söyleme
oyunu yapan sofistler pek çoktu. Sokrates (MÖ 469-399), sofistlerin
idealist ilkesini geliþtirdi, beni, bilginin kaynaðý yaptý. Kendi kendini taný diyordu. Sokrates, doða olaylarýnýn ve toplumsal yaþamýn
materyalist açýklamasýna karþý koyuyordu. Ýdealist eðilim, Sokratesin
öðretilisi Platon (MÖ 429-347ye doðru) ile, doruðuna vardý. Bu, bize,
Platonun çizgisini, Demokritosun çizgisi ile karþý karþýya koyma olanaðýný verir. Platon, duyulabilen maddî dünyayý gerçek
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dünyanýn gölgesi, genel fikirlerin, kavramlarýn, olaylarýn ve nesnelerin yansýsý gibi anlýyordu. Ýnsan, bu genel fikirleri, ölümsüz
ruhunun anýmsamalarý sayesinde bilebilir. Ýþte bu, sýk sýk savunulan nesnel bir idealizmdir.
Mistik fikirleri, Platonda çok kuvvetli olarak belli olmaktadýr.
Aristoteles

Eski dünyanýn büyük düþünürü Aristoteles (MÖ 384-322), Demokritos ile Platon arasýnda, ortada yer tutar. Fikirlerin duyularüstü dünyasý hakkýndaki Platonun öðretisini, eleþtirici bir gözle
inceliyordu. Bizim dýþýmýzda, nesnel bir dünyanýn varlýðýný kabul
etmekle birlikte, duyusal algýlarý, dünyanýn kusursuz bir betimlemesinin kaynaðý gibi görüyordu. Bu en önemli felsefe tezi, Aristotelesin
materyalizme yaklaþtýðýna tanýklýk etmektedir. Aristotelese göre,
platoncu fikirler, görüngülerin ve algýlanan nesnelerin, ne [sayfa 125]
ortaya çýkýþ nedenlerini, ne de evrim nedenlerim açýklayabilecek
yetenekte idi.
Ama Aristoteles, varlýk (duyusal algýlar) ve düþünce arasýndaki iliþki sözkonusu olduðundan, idealist konumda kaldý. Bilgi
süreçlerinde, anlayan, kavrayan ruh, maddî bedenden baðýmsýz olarak kesin bir rol oynar. Ona göre edilgin (pasif) ve biçimsiz madde,
etkin (aktif) bir güç tarafýndan devindirilmiþtir. Bu gücün çýkýþ noktasý ve ayný zamanda evrensel evrimin son amacý, bir çeþit bütün
biçimlerin biçimi, yani Tanrý idi.
Ünlü bilgin Aristoteles, doðal bilimler, özellikle zooloji konusunda, tarih, edebiyat, mantýk ve edebiyat teorisi konularýnda
pek çok yapýt yazdý. Aristotelesin siyasal sorunlara ayrýlmýþ yazýlarý,
çok ilgi çekicidir. Çeþitli devletlerin siyasal düzenlerine özgün bir
toplu bakýþ olan Atinalýlarýn Politikasý adlý kitabýnda, politika terimini de, ilkin Aristoteles kullandý.
Helenizmin Ýdeolojisi ve Kültürü

Helenistik dünyanýn kültürü, eski Yunanda yaratýlmýþ olan
þeylerin en iyisini kendine maletti. Helenistik devletlerin oluþmuþ
bulunduðu geniþ bölgelerin herbirinde, helen kültürü ile yerel kültürler gibi, çeþitli bilimsel eðilimler, sanat ve edebiyat eðilimleri de
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birleþip kaynaþýyordu. Üretimin geliþmesi, doða bilimlerinin ilerlemesine yardýmcý oluyordu. Doðanýn, doðru ve özenli araþtýrýlmasý
bu çaða deðin uzanýr.
Bilimsel bilgi dallarý, kesin olarak felsefeden ayrýlýrlar ve hýzla
ilerlerler. Bununla birlikte, bazý düþünürler, bilimin birçok dallarýnda, ayný zamanda, önemli sonuçlar elde ederler.
Eratostenes (MÖ 276-193), matematik, fizik, gökbilim, tarih
ve özellikle coðrafya ile uðraþýyordu. Yeryüzü yuvarlaðýnýn
(aþaðýyukarý 40.000 km olan) en geniþ enlem çizgisini [sayfa 126] 39.700
km olarak ilk kez o hesapladý. Çaðýna göre, Eratostenesin hesaplarý
çok açýk ve kesindi.
MÖ 3. yüzyýlýn baþlarýnda Öklidin ünlü geometrik öðeleri
ortaya çýktý.
Sicilyada matematikçi ve mekanikçi Arþimides (MÖ 285212) yaþýyordu. Hidrostatiðin temel ilkesini (Arþimides ilkesini)
buldu; tarlalarýn sulanmasýnda kullanýlan aygýtlarý (Arþimides
vidasýný) yetkinleþtirdi, baþka teknikler icat etti.
Gökbilimde, Aristarkos (MÖ 3. yüzyýl), heliosantrizm (güneþ
merkezcilik) denen, gökcisimlerinin güneþin çevresinde döndükleri fikrini, ilk kez ortaya attý.
Ýskenderiyede Homeros metinlerinin eleþtirel incelenmesi,
filolojinin baþlangýcý oldu.
Mutlu bir yaþam üzerine ilk ütopyacý edebî yapýtlarýn ortaya
çýktýklarý görüldü. Örneðin Yambul, Güneþ Devleti adlý kitabýný yazdý.
Ýdealizm ile materyalizm arasýndaki savaþým devam ediyordu. Stoacýlarýn anlayýþlarý, materyalist öðeler taþýmaktaydý. Bununla
birlikte, onlarýn görüþlerini bütünüyle nitelendiren, evrenin anlayýp
kavrayan yapýsý ilkesini (logosu) kabul etmeleriydi. Canlý bir bütün
olarak varsayýlan, dünya olaylarýný yöneten, yasalarý koþullandýran,
iþte bu lodostu. Stoacýlar ve idealizm ile dinin öteki savunucularý,
bilimsel materyalizmin yayýlmasýna kesinlikle karþý koyuyorlardý.
Materyalist Epiküros (MÖ 341-270), insaný, çevresindeki doðanýn bir
parçasý sayýyor.
Demokritos gibi, Epikürosa göre de, bölünmeyen parçacýklar,
atomlar ve bunlarýn mekanik devinmelerinin yer aldýðý boþluk, her
þeyin temelini oluþturuyordu. Epikürosa göre, bütün doða görüngüleri atom bileþimleri idiler. Ama Demokritostan farklý olarak, Epi-
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küros, atomlarýn birbirlerinden yalnýz büyüklükleri ve biçimleri ile
deðil aðýrlýklarý ile de ayrýldýklarýný kabul ediyordu. Epikürosun, atomlarýn [sayfa 127] düþey devinmelerinin, onlarýn aðýrlýklarý nedeniyle, ve
kendiliðinden varolan bir iç güç nedeniyle doðru çizgiden çok küçük
bir sapma (declinaison) ile birlikte oluþtuðu fikri, dünyanýn materyalist tanýnmasýnýn hazýrlanýþý için büyük bir önem taþýr. Maddî
dünya öncesiz ve sonrasýz, insan bilincinden baðýmsýzdý. Ýnsan, diyordu, dünyayý duyularý sayesinde tanýr. Epiküros, eski dine açýkça
saldýrýyordu. Onun fikirleri, tanrýtanýmazlýðýn geliþmesinde önemli
bir rol oynadý. [sayfa 128]
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ESKÝ ROMADA KÖLECÝ DÜZENÝN
BELLÝBAÞLI ÇÝZGÝLERÝ

ESKÝ Yunanistan, Kuzey Afrika ve eski Asya devletlerinden
farklý olarak, Roma, en üstün derecedeki köleci devleti kurdu:
Romada, köleler, maddî servetlerin baþlýca üreticileridirler. Köleler
ile köle sahipleri arasýndaki sýnýf savaþýmlarýnýn özellikle en acýmasýz biçimleri Romada ortaya çýkmýþtýr.
Roma tarihi, köleci toplumun iktisadî, toplumsal ve siyasal
süreçlerini, en ayýrdedici çizgileri ile gösterir.
1. KÖLECÝ TOPLUMUN VE KÖLECÝ DEVLETÝN YAPISI
Roma Toplumunun Ýlk Aþamasý (Ýmparatorluk Çaðý)

Ýlk aþamada, Romada, köleci iliþkilerin hýzlý evrimi

[sayfa 129]
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daha çok geliþmiþ baþka toplumlarýn etkisi ile açýklanýr, Ýtalyada
(Sicilyada), köleci düzenin egemen olduðu Fenike kolonileri ve
Yunan kolonileri vardýr. Etrüsklerin köleci toplumu, Apenin yarýmadasýnýn kuzeyinde yerleþmiþti. Bu toplum, MÖ 6. yüzyýlda geliþmesinin doruðuna ulaþtý ve sonra geriledi.
Romadaki ve Yunanistandaki köleci devletlerin biçimlenmelerinde, pek çok ortak noktalar vardý. Bu çaðda, Romalýlar, klanlar (gentes) halinde, efsaneye göre, 300 klan, küriler (10 klandan
kurulu eski Roma boylarý) halinde ve kabileler halinde
toplanmýþlardý. Kabileler, Roma halký denilen topluluðu oluþturmakta
olan kabile federasyonlarý halinde birleþmiþlerdi.
Kral (federasyon þefi), bu federasyonlarýn baþý idi. Kral comices (halk meclisleri) tarafýndan seçilmekteydi. Yaþlýlar Konseyi,
giderek, kralla birlikte, en yüksek iktidarý elinde bulunduran senato
haline dönüþecektir. Yaþlýlar ve onlarýn aileleri, Roma aristokrasisinin, patrisyenlerin çekirdeðini oluþturdu.
Nüfusun büyük bir bölümü bu klan iliþkilerinin dýþýnda kaldý.
Bunlar, plebyenler, eski savaþ tutsaklarý, Romanýn ele geçirdiði topraklarýn sakinleri ve göçmenlerdi; bunlarýn kiþisel özgürlükleri vardý, ama bütün siyasal haklardan yoksundular. Yavaþ yavaþ
plebyenler, yoksul düþmüþ Roma yurttaþlarý ile kaynaþtýlar.
Roma toplumunda, köleler, az sayýdaydý. Kölelik, ataerkildi.
Sýnýf çatýþmalarý henüz baþlangýcýndaydý.
Klan Aristokrasisine Karsý Halkýn Savaþýmý

Yoksul düþmüþ yurttaþlarýn desteklediði plebyenler, doðuþtan
aristokrat olanlara, patrisyenlere karþý acýmasýz bir savaþ yürütüyorlardý. Servet eþitsizliklerinin artmasýna sýký sýkýya baðlý olan bu
savaþým, sonunda, klan iliþkilerinin çökmesi sonucunu doðurdu.
Topluluk, bütün toprak sahiplerini, [sayfa 130] plebyenleri olduðu kadar patrisyenleri de biraraya toplamaya baþlýyordu. Toplumsal
farklýlaþmanýn ölçütü servet durumu oldu.
Efsaneye göre, MÖ 6. yüzyýlda, sondan bir önceki Roma Kralý Servius Tullius tarafýndan gerçekleþtirilen reform, Umun topluluðunun yeniden örgütlenmesinde önemli bir aþama oldu. Bu
reform, bütün Roma nüfusunu servet durumlarýna göre birçok gruplara (sýnýflara) bölüyordu. En zengin sýnýftan olan yurttaþlar, as-

112

Ýlkel, Köleci
ve Feodal Toplum

kerî birliklerin (santüriler  yüz kiþilik takýmlar) en büyük bir miktarýný saðlýyordu. Daha az zengin ama sayýlarý daha çok olan yurttaþlar, daha az santüri veriyorlardý. Yeteneði olmayan, yoksul tabakalar, proleterler, yani zürriyetlerinden baþka bir þeyleri olmayan
kiþiler, bir tek santüri oluþturuyorlardý.
Toplumun bu bölünme düzeninin büyük bir siyasal anlamý
vardý. Halk Meclislerinde yurttaþlar, santüri (yüzde, yüzdelik) hesabýyla oy veriyorlardý; her sýnýf, çýkardýðý santüriler sayýsý ile orantýlý
bir oy miktarýna sahipti.
Artýk, mülk sahiplerinin maddî mallarý, onlarýn toplum indeki yerlerini, nüfuzlarýný, etkilerini, ve rollerini belirliyordu. En zengin
plebyenler, patrisyenler arasýna karýþmaya baþlýyorlardý. Pleblerin
baþlýca yýðýnýna gelince, onlarýn sefaleti gittikçe artýyordu. MÖ 509da,
krallýk iktidarýnýn düþüþü ve cumhuriyetin kuruluþu, bu durumda
hiç deðiþiklik yapmadý.
Cumhuriyetin Baþlangýcý

Roma toplumunun, zanaatçýlýkla toprak iþinin birbirinden ayrýlmasýna baðlý olan ekonomik geliþmesi, köle emenin rolünün derece derece güçlenmesi sonucunu doðurdu. Bu da, devletin, köle
sahipleri sýnýfýnýn ve nüfusun öteki varlýklý tabakalarýnýn siyasal egemenliðinin aygýtý olarak güçlenmesi sonucunu verdi.
Senato, Roma Cumhuriyetinde en yüksek kurumdu. [sayfa 131]
Krallýk iktidarý, yerini, önceleri pretörler (eski Roma yargýçlarý), sonralarý da konsüller denen iki majistranýn (yüksek görevlinin) iktidarýna býraktý. Bu majistralar, senatoya baþkanlýk ve askerî birliklere
de komutanlýk ediyorlardý. Yavaþ yavaþ daha aþaðý kademede majistralýk görevleri, meclislerde idare amirlikleri, belediye meclis üyelikleri kuruldu. Bu görevler, ücret karþýlýðýnda olmadýðý için gene
varlýklý sýnýfýn temsilcilerine düþüyordu. Yüksek görevler gibi senatoya seçilmek hakký da patrisyenlere özgü bir ayrýcalýktý.
Patrisyenler ile plebyenler arasýnda hiçbir zaman sönmeyen
savaþým, baþlýca iki sorunun çevresinde dönüyordu: özellikle borçlar yüzünden köleliðin yasaklanmasýna baðlý olan toprakla ilgili sorun
ve plebyenlerin siyasal haklarý sorunu. Ekonomik durumlarý ve borçlarý aðýrlaþmýþ olan küçük toprak sahipleri plebyenler, büyük toprak
sahiplerine, patrisyenlere karþý çýkýyorlardý. Bu savaþým, bizzat hal-
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kýn (plebin) baðrýnda oluþmakta olan toplumsal farklýlaþma ile daha
karmaþýk bir hal almýþtý.
Sonunda, plebyenler, en baþta geleni borç yüzünden köleleþtirmenin yasaklanmasý olan çeþitli ödünler kopardýlar. Kendilerine
yüksek görevlerin kapýsýný açtýrdýlar ve halk mahkemelerinin kurulmasýný elde ettiler. Halk mahkemeleri, patrisyen majistralarýn kararlarýný, eðer halkýn çýkarlarýna aykýrý ise ertelemek hakkýna sahip bulunuyorlardý.
Patrisyenler ile plebyenler arasýndaki savaþým, toplumun servete göre bölünmesini tamamladý. Eski patrisyen ailelerin ve zenginleþmiþ plebyenlerin çocuklarý, birbirinden ayrýlmamacasýna kaynaþtýlar, yeni bir ayrýcalýklý kastý, yani soyluluðu oluþturdular. Pleb
(halk) terimi, ilk anlamýný yitirdi ve nüfusun sömürülen aþaðý tabakalarýný belirtmeye baþladý.
Dýþ siyaset alanýnda MÖ 5. ve 3. yüzyýllar arasýndaki dönem,
Romalýlarýn, Ýtalya yarýmadasý üzerindeki egemenliklerini [sayfa 132]
saðlamak için hemen hemen aralýksýz sürdürdükleri savaþlarla belirlenir.
Ýþte o zamanlardadýr ki, Roma köleci toplumunun ve devletinin billurlaþmasý, tamamlanmýþ oldu.
2. KÖLECÝ TOPLUMUN EN YÜKSEK AÞAMASI
Akdenizin Romalýlar Tarafýndan Fethi

Köleci iliþkilerin geliþmesi ve bunun gibi egemen simin toprak sorununu, koloniler kurarak çözümleme isteði, Romayý, askerî
bakýmdan Ýtalya yarýmadasýnýn dýþýna yayýlma siyasetine yöneltti.
MÖ 3. yüzyýlýn ilk yarýsýnýn sonlarýnda, Roma, Kuzey Afrikanýn büyük
bir köleci devleti olan Kartacaya karþý savaþa giriyor. Bunlar, Kartacanýn çökmesi (MÖ 146) ve Batý Akdenize Roma egemenliðinin
yerleþmesi ile sonuçlanan (birinci, ikinci, üçüncü) Kartaca savaþlarýdýr. Ayný sýralarda, Romalýlar, Balkan yarýmadasýný da ele geçirdiler.
Daha sonra, egemenliklerini, Doðu Akdenize, Küçük Asyaya, Ýzlandaya, bugünkü Belçika topraklarýna, vb. deðin geniþlettiler. Ele
geçirilen ülkeler, Roma eyaleti haline getiriliyor ve bu eyaletler, iktidarda bulunan sýnýfýn sürekli zenginleþme kaynaðý oluyordu.
Zaferle biten bu savaþlar, Romaya çok ucuz bir köle el emeði
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saðladý. Örneðin, Sardinyaya yapýlan tenkil (terleme) seferinden
sonra, 80.000 kiþi köleleþtirildi; Yunan paleti Epirin (MÖ 167de) ele
geçiriliþi sýrasýnda, 150.000 kiþi satýlmýþtý. Köle akýný, Roma devletinin ekonomisinde, ile emeði payýnýn artmasýna yardým etti.
Köle Emeðinin Aðýr Basmasý

Köle emeði, özgür yurttaþlarýn emeðinin yerini alýyordu. Bir
tarým ülkesi sözkonusu olduðu için, bu olgu, güçlü þekilde, tarýmda
kendini gösterdi. Yýðýn halinde köle el emeðine baþvurulmasý, büyük
toprak yurtluklarýný, özellikle [sayfa 133] pazar için üretim yapmakta
olan latifundialarý doðurdu. Büyük malikâneler, yalnýz, köle sahiplerinin, latifundiacýlarýn, komünal denen tarlalarý kendilerine maletmelerinin deðil, ayný zamanda küçük ve orta iþletmelerin yýkýlýþýnýn
da sonucu oldu. Eski gelir kaynaklarý ellerinden giden köylüler, büyük
toprak sahiplerinden aldýklarý tarlanýn yarýcýsý haline dönüþtüler ya
da kentlere sürülmek zorunda kaldýlar. Bazýlarý kentlerde zanaatçý
oluyorlardý, ama çoðu düþkünleþiyor ve ancak iktidardaki sýnýfýn
kendilerine attýðý sadakalarla yaþayabilen alt-proletarya saflarýna katýlýyorlardý.
Kent zanaatçýlarý, kölelerin de yavaþ yavaþ yerlerini aldýklarý
loncalar halinde birleþiyorlardý.
MÖ 2. yüzyýl, köleci toplumda, bir dönüm noktasý oldu. Bu
andan baþlayarak, köleler, gittikçe, maddî servetlerin baþlýca üreticileri haline geldiler.
Ticaret ve Tefecilikte Hýzlanýþ

Köleci düzenin geliþmesi, gerçek bir köle alýþveriþi sisteminin kurulmasýna vardý. Romada ve baþka yerlerde, köle pazarlarý
ortaya çýktý.
Dýþ ticaret, iç ticarete üstün geliyordu. Tarým ürünleri ve lüks
eþya, pek çok eyaletlerden, yani ele geçirilen ya da baðýmlý ülkelerden Romaya akýyordu: Roma da, karþýlýk olarak, onlara, madenî
eþyalar, þarap ve zeytinyaðý veriyordu. Ýthalât, ihracata üstün geliyordu. Ama ihracat açýðý, ele geçirilen ülkelerin yaðma edilmesi ve
özellikle büyük paralarýn Romaya akmasý ile kapatýlýyordu. Gümüþ
ocaklarýyla, Ýspanyanýn ele geçirilmesi, Roma devletine para bas-
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mak için sürekli kaynak saðladý.
Ticaretin ve para dolaþýmýnýn geliþmesi, tefeciliðin açýlmasýnýn, geniþlemesinin nedeni oluyor; kesenek karþýlýðýnda vergi tahsilini üzerlerine alan ve ayný zamanda tefecilik yapan aþarcý-sarraf
ortaklýklarýnýn kurulduðu görülüyor. [sayfa 134]
Romada, geniþ bir sarraf dükkânlarý aðý vardý. Sarraflar, deðiþtokuþ dýþýnda, para saklama, onlarý transfer etme ve ayný zamanda
faizle ödünç verme iþlerini de görüyorlardý.
Tacirler ve tefeciler, yavaþ yavaþ egemen sýnýftan ayrý bir
tabaka haline geliyor ve soylu þövalyeler kategorisini oluþturuyorlar.
Roma Toplumunda Çeliþkilerin Yeðinleþmesi

Kölelerin aþýrý derecede sömürülmesi, köle sahipleri ile maddî
mallarýn doðrudan üreticisi köleler arasýndaki temel çeliþkileri gittikçe aðýrlaþtýrýyordu. Kölelerin ayaklanmalarý gün geçtikçe daha
sýk oluyordu.
Bu isyanlarýn en büyüðü Spartaküs isyaný oldu.
Bir gladyatör olan Spartaküs, MÖ 74 yýlýnda, Kapu (Capýýe)
kenti gladyatörleri arasýnda bir suikast düzenledi. Suikast açýða çýkarýlýnca, kentten, ancak birkaç düzine köle kaçabildi ve þefleri ile
birlikte Vezüv yamacýna varmayý baþardýlar. Bu bir avuç insanýn
çevresinde, Ýtalyanýn güneyinde ve kuzeyinde, kölecilerin birliklerini ezen 60.000 kiþilik bir ordu toplandý. Ancak 71 yýlýnda, Roma
kölecileri, büyük çabalar harcayarak, isyaný bastýrdýlar. Kölelik düzeni henüz saðlamdý ve köleler bu düzeni yýkamayacak durumdaydý. Ama 74-71 ayaklanmasýnýn tarihsel bir önemi oldu: o zamanýn
toplumsal düzenine korkunç bir darbe indirdi. Bu ayaklanmanýn
baþka bir deðeri de, özgürlük uðruna savaþ geleneklerini güçlendirmiþ olmasýdýr. Spartaküs adý, sömürücülerin baskýsýna karþý,
amansýz savaþýmýn bir simgesi olarak kaldý.
Bu arada, Roma ile eyaletleri arasýndaki gerilim artýyordu.
Köleleþtirilmiþ halklarýn isyanlarýnýn biri bastýrýlmadan öteki alevleniyordu. Latifundialarýn efendileri ile onlarýn iflâsa sürükledikleri
küçük özgür köylüler arasýndaki çeliþkiler þiddetleniyordu. Köleciler tarafýndan elkonulmuþ [sayfa 135] topluluða ait topraklarýn yeniden
üleþtirilmesini isteyen Roma plebinin toprak hareketi, MÖ 2. yüzyýlýn sonuna doðru, önemli bir geniþlik kazandý.
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Ama toplumsal çeliþkilerin bu genel derinleþmesi, henüz
köleliðin rejim olarak bunalým içinde olduðu anlamýna gelmiyordu.
Eðer bir bunalým sözkonusu idiyse, bu, ancak Roma Cumhuriyetinin köleci devletinin içinde bulunduðu bunalýmdý. Ama bu bunalým
da, kölelerin emeði üzerine kurulu toplumsal sistemin gelecekteki
parçalanýþýnýn bir belirtisinden baþka bir þey deðildi,
Cumhuriyetin Düþüþü ve Ýmparatorluðun Geliþi

Cumhuriyetin bunalýmý, MÖ 1. yüzyýlýn yarýsýna doðru, egemen sýnýfýn baþka baþka gruplarýný tehlikeye koyan gerçek bir iç
savaþa doðru gitmeye baþladý.
Bu bunalým gösteriyordu ki, site-devletin geleneksel
kuruluþlarýný koruyan Roma Cumhuriyeti, artýk, kurmuþ olduðu koskoca koloniler imparatorluðu içinde, köle sahiplerinin egemenliðini sürdürecek güçte deðildi. Bu yüzden, köle sahipleri, kendi
durumlarýný saðlamlaþtýrmak için bir askerî diktatörlükten baþka
çare göremiyorlardý. Bundan sonra, taþranýn büyük toprak sahipleri
de devlet yönetimine katýldýlar, Ýmparatorluk, köleci devletin bu
yeni biçimi, gerek Romalý, gerek taþralý köle sahipleri sýnýfýnýn egemenlik aracý olmaktan baþka bir þey deðildi.
Roma devletinin yeni yapýsý, genel çizgileri ile, Jül Sezarýn
(MÖ 1. yüzyýlýn ikinci yarýsý) ve manevî oðlu ve resmî ardýlý Oktavius
Ogüstusun (MÖ 1. yüzyýl) diktatörlüðünde ifadesini buldu. Gerçi
biçimsel olarak, senato, devletin en yüksek gücü sayýlmakta idiyse
de, Oktavius, imparatorluðun biricik ve karþý konulmaz efendisi idi.
Halkýn koruyucusu olmak iktidarý yanýnda, Ogüstus, yüksek askerî
iktidarý da kendi elinde topladý. Ýlk olarak Romada, zafer kazanmýþ
bir generale, belirli bir süre için verilen imparator [sayfa 136] unvaný,
Ogüstustan baþlayarak Roma Ýmparatorluðunun þef hükümdarý tarafýndan taþýnan bir unvan oldu.
Ýmparatorlarýn, desteðini kazanmaya çalýþtýklarý ordu, þimdi
artýk, büyük bir toplumsal ve siyasal güç olmuþtu.
Ýmparatora baðlý ve az sonra cumhuriyetçi kuruluþlarýn yerini alacak olan bir yönetim aygýtýnýn doðduðu görüldü.
MS 1. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda ve bütün 2. yüzyýlda, Roma
Ýmparatorluðunun, kudret ve zenginliðinin doruðuna vardýðý ve topraklarýn en büyük geniþliðe ulaþtýðý görülür.
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3. KÖLECÝ ROMA DEVLETÝNÝN ÇÖKÜÞÜ

Hangi toplum olursa olsun, bir toplumun parçalanýþý ve yýkýlýþý,
hiçbir zaman, birdenbire olmaz. Bu, zaman içinde yayýlmýþ, yoðunluðu bir dönemden ötekine deðiþen yoðun bir olgudur. Roma Ýmparatorluðunun gerileyiþinin belirtileri, hiçbir þeyin bu koskoca yapýyý
sarsamaz gibi göründüðü bir çaðda ortaya çýktý.
Büyük Ýþletmelerin Çöküþünün Baþlangýcý ve
Kolonluðun Doðuþu

MS 1. yüzyýlýn sonu ve 2. yüzyýlýn baþýnda günýþýðýna çýkan
bu belirtilerden biri, çalýþmalarýnýn sonuçlarý ile hiç bir biçimde ilgilenmeyen kölelerin zarar verdiði büyük iþletmelerin rolünün gitgide
azalmasý oldu. Latifundia sahipleri, köleleri gözetlemek ve çalýþmaya
zorlamak için karmaþýk bir baský aygýtýný hazýr bulundurmak zorunluluðu duyuyorlar, bu da üretimi daha pahalý kýlýyordu.
Bunun için, büyük toprak sahipleri, çok kez latifundia çerçevesi içinde küçük özel iþletmeleri korumayý daha kârlý buluyorlardý.
Gerekli malzemeyi efendilerinden saðlayan köleler, bu küçük
iþletmeleri iþletiyorlar ve emek karþýlýðý olarak da, üründen bir parça alýyorlardý. Bu arada kolon denilen özgür yarýcýlarýn da ortaya
çýktýðý görülüyor. Bunlardan [sayfa 137] bazýlarý para olarak kira ödüyorlar, bazýlarý ise (ki bunlar hep çoðunluktaydý) ürünün bir bölümünü
mülk sahibine veriyorlardý, Kolonlar, derece derece, baðýmlý çiftçiler durumuna geçtiler. Yoksullaþmýþ özgür köylülerin ve azat edilen
kölelerin kolon saflarýna akým sonucunda saflar kalabalýklaþýyordu.
Kolonluk sistemi, üreticilerin, çalýþmalarýnýn sonuçlan ile
doðrudan doðruya ilgilenmelerine yardýmcý oldu.
Ýkramiye yöntemi de ayný amaca hizmet ediyordu. Burada,
efendi, mülkünün bir parçasýnýn tasarruf hakkýný kölesine veriyor,
karþýlýðýnda gelirden belirli bir pay alýyordu.
Köleci Toplumun Bunalýmýnýn Yeðinleþmesi

Parçalanýp daðýlmanýn ilk belirtileri MS 1. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda kendisini göstermeye baþladý. 3. yüzyýlda daha da belirginleþti
ve Roma toplumu, derin bir bunalým içine düþmüþ oldu.
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Uzlaþmaz karþýt baþlýca sýnýflarýn durumu çok deðiþmiþti ve
aralarýndaki iliþkiler de artýk ayný deðildi. Köle emeðinin üretkenliðinin düþüklüðü, köle sahiplerini, köleleri azat etmeye itiyordu.
Köleler ya bir ikramiye (bir parça topraðýn tasarruf hakkýný) alýyorlar
ya da kolon oluyorlardý. Kölelerin emeklerinin ürünü, onlarý ilgilendirmediði için, efendiler, köleler üzerine baský yapmaktan vazgeçmek zorunluluðunu duyuyordu. Bununla birlikte, kolonlarýn, mülk
sahipleri karþýsýndaki baðýmlý durumlarý, sürekli olarak, daha belirli
bir durum alýyordu. Baþka bir deyiþle, özgür küçük çiftçiler ile kölelerin koþullarý birbirine yaklaþýyordu. Çok kez yoksul ya da az varlýklý
köylüler, kolon durumuna düþüyorlardý; sonuçta, Roma, bütün öteki eski kentler gibi, mülk edinmiþ bir özgür yurttaþlar toplumu oluyor
ve köleliðin kalesi olma rolü tehlikeye girmiþ bulunuyordu.
Zanaatçý loncalarýnýn üyeleri de, gittikçe yoksullaþýyordu. Zanaatçýlar tarafýndan ödenen vergilerin düzenli oluþu, [sayfa 138] devleti,
artýk, bütün çarelere baþvurarak, zanaatçý loncalarýný güçlendirmeye
yöneltti.
Vergilerin sürekli olarak aðýrlaþmasý, topluluða ait topraklarýn
yaðma edilmesi, kentlilerin çoðunun yýkýmýný çabuklaþtýrýyordu ve
kent yapýsýnýn gittikçe artan ön çatlaklarýný derinleþtiriyordu.
3. yüzyýlýn ekonomik bunalýmý, toplumsal çeliþkileri daha çok
derinleþtirdi. Kolonlar ve yoksul yurttaþlar, þimdi kölecilere karþý
ortak cephe kuruyorlardý.
3. yüzyýlda isyan eden köleler ve kolonlar, Galyayý ve Ýspanyayý ele geçirdi. Köleciler de birlik halinde deðillerdi: büyük toprak
sahipleri, daha önemsiz olan köle sahiplerini ezmeye çalýþýyorlardý.
Toplumsal çeliþkiler, siyasal çeliþkilerle birbirine karýþýyordu.
Bazý eyaletlerin ayrýlma eðilimleri, ayný þekilde çeþitli gruplarýn taht
için savaþýmý, gittikçe artýyordu. Bu iç çekiþmeler sýrasýnda ordu
gittikçe artan bir rol oynuyordu.
193-197 yýllarýnda, iktidardaki sýnýfýn çeþitli gruplarý arasýnda
bir iç savaþ patlak verdi; bu savaþ, 3. yüzyýlýn yarýsýnda, çok aðýr bir
siyasal bunalýmýn nedeni oldu.
Köleci Üretim Tarzýnýn Kesin Olarak Daðýlýp Parçalanmasý

Köleci üretim iliþkilerinin daðýlýp parçalanmasýnýn belirtili kanýtlarýndan biri, kolonluðun geliþmesi oldu. 4. yüzyýlda, Konstantinin
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hükümdarlýðý zamanýnda, kolonlar, çalýþtýklarý topraða baðlandýlar.
Bundan sonra kolonlar, kendi toplumsal kökenlerinden baðýmsýz
olarak toprak sahiplerinin kendilerine gösterdiði tarla parçasýný sürekli olarak iþlemek zorunda tutuluyorlardý. Kolon, ne kendisinin, ne
de çocuk ve torunlarýnýn terketmeye haklarý olmadýklarý Roma yurtluðunun {domaine romain) temel öðesi oldu. Pratik olarak, bu,
kolonun köleleþmesi demek oluyordu. Ama kolonluk, [sayfa 139] bir
feodal iliþkiler sistemi kuracak ölçüde geliþemiyordu. Köleci düzen, bu evrimin önüne aþýlmaz engeller çýkarýyordu.
Kolonun aðýrlaþan koþullarý, gittikçe köleninkine yaklaþýyordu.
Öte yandan, egemen sýnýfýn temsilcileri, kölelere gittikçe daha acýmasýzca davranýyordu. Önceleri kölelerin isyan etmeleri korkusu,
Roma devletini, kölelerin öldürülmesini yasaklamaya zorlamýþtý;
þimdi bu hak yeniden tanýnmýþtý. Yoksullar, çocuklarým köle olarak satma iznini elde ettiler.
Topraða baðlananlar, yalnýzca kolonlar deðildi. Baðýmlýlýk,
gerçekte, zanaatçýlýða deðin yayýlmýþtý. Lonca, tümüyle, bütün üyelerinin davranýþýndan devlete karþý sorumlu idi. Lonca üyesi zanaatçýlar, loncalarýndan ayrýlamýyorlardý, baþka loncadan olan biriyle
evlenmeye de haklarý yoktu. Hatta belediye sýnýrlarý içine girmiþ
olan ruhaniler, kent nüfusunun zengin tabakasýnýn temsilcileri bile,
kente baðlandýlar. Köleci devlet, bu önlemlerle, nüfusun, kentten
kaçmasýný engellemeye çalýþýyordu. Ama kentlerin yoksullaþmasý
her þeye karþýn sürüyor ve kent topraklarýnýn özel kiþiler tarafýndan
aþýrýlmasý ve vergilerin aðýrlaþmasý, bu yoksullaþmaya yardým ediyordu.
Köleci üretim biçiminin çürümesinin, egemen sýnýf içindeki
iliþkilerde de etkileri oldu. Köle sahipleri sýnýfýnýn tümünün sözcüsü
olarak devletin saðlamlaþmasý, yerini, siyasal ayrýlmalara býraktý. En
büyük toprak sahipleri, merkezî iktidara gittikçe daha aldýrmaz
oluyorlardý. Tam yýkýmdan kurtulmak amacýyla, küçük özgür çiftçiler, büyük senyörlerin koruyuculuðu altýna giriyorlar ve böylece daha
baðýmlý bir duruma düþüyorlardý.
Güçlü halk ayaklanmalarý, köleci yapýyý gittikçe daha çok
sarsmaya baþladý. Artýk, siyasal bunalým ile toplumsal bunalým, bir
tek bunalým halinde birleþiyordu. Bu bunalýmýn belirtilerinden biri,
Roma Ýmparatorluðunun, 385te Ýmparator [sayfa 140] Teodosiusun
ölümünden sonra, resmî olarak onaylanan Doðu Roma Ýmparator-

120

Ýlkel, Köleci
ve Feodal Toplum

luðu ve Batý Roma Ýmparatorluðu biçiminde ikiye bölünmesiydi.
Daha sonralarý Bizans adý ile tanýnan Doðu Roma Ýmparatorluðu, karýþýk bir süreç sonunda, 15. yüzyýlýn yarýsýna deðin varlýðýný
sürdüren feodal bir devlete dönüþtü.
4. ÝDEOLOJÝ VE KÜLTÜR

Eski Romanýn köle sahipleri, egemenliklerini sürdürmek için,
ideolojik yollara da baþvurdular. Bu ideolojik yollar, Roma devleti
varolduðu sürece Roma köleci toplumunun siyasal, ekonomik ve
toplumsal yapýsýndaki deðiþikliklere uygun olarak deðiþti.
Eski Cumhuriyet

Bu dönemde egemen rol, sitede, baðrýnda gentes aristokrasisinin hüküm sürdüðü toplulukta idi. Roma ideolojisinin aþýrý tutuculuðu, buradan geliyordu. Özet olarak, bu ideoloji, topluluk
düzeninin, sitenin diniydi; baþka bir deyiþle, patrisyen, yani aristokrat bir hükümete baðýmlýlýktý.
Özel hukuksal kurallarla düzenlenen mülkiyet iliþkileri
geliþmekteydi.
Sözlü halk türetmeleri yanýnda, Roma nesir ve þiirinin ilk
anýtlarý da ortaya çýkýyordu.
Cumhuriyetçi Dönem

Sitenin siyasal sisteminin bunalýmý, ayný zamanda, site ideolojisinin de bunalýmý oldu. Romanýn Küçük Asyada Balkan yarýmadasýnda yönettiði savaþlar sonunda, cumhuriyetçi dönemin ideolojisi,
Yunan toplumunun ideolojisinin etkisi altýnda biçimlendi. Romada
da, Yunanistanda olduðu gibi, iki ideolojik ilke arasýnda savaþým
baþlamýþtý. Dinsel [sayfa 141] idealist eðilim, Yunan mitolojisinin etkisi
altýnda oluþmuþtur.
O zamana deðin, devletlerin kuruluþu çaðýnda Romalýlar, birçok tanrýya tapýyorlardý. Onlarýn gözünde, her þey ve her görüngü,
bu tanrýlarýn ruhuna ve tanrýsallýðýna sahipti. Örneðin, çocukluðun
kýrküç tanrýsý vardý: yeni doðan çocuðun ilk çýðlýðýnýn tanrýsý, bebeðin ilk adýmlarýnýn tanrýsý vb.. Penat (ev bark tanrýlarý), lar (aile ocaðý
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tanrýlarý) gibi iyi ruhlar, aile ocaðýnýn ve ailenin koruyucularý idiler.
Birçok rahip kolegyumlarý (kurullarý) vardý. Yüksek rahipler
kolegyumunun üyeleri, dinsel ayinleri düzenliyorlar; baþka bir kolegyumun üyeleri, kâhinler, kendilerini, geleceði haber verme iþlerine
veriyorlardý vb..
Gitgide, Yunan etkisi altýnda, Roma ve Yunan panteonlarý
(tanrýlarýnýn tümü) birbirine karýþtýlar. Roma tanrýlarý, insan biçimleri aldýlar. Daha sonra, Roma imparatorlarý en büyük din adamlarý
sayýldýlar ve Roma kilisesinin baþý oldular.
Materyalist eðilim, Epikürosun öðretisinin etkisi altýnda geliþiyordu. Lukretius (MÖ 98-55) bu öðretinin üstün bir temsilcisi oldu.
Þeylerin Doðasý Üzerine adlý yapýtýnda, doðanýn ve insanlýðýn kökeni
ve evrimi hakkýndaki fikirlerini geliþtirdi. Bölünmez, yaratýlmamýþ
ve yokedüemez atomlardan sözediyordu.
Gerçeðin materyalist bir açýdan yorumlanmasý. Yunanlýlardan öðrenilenlerin ve kendi öz bilimlerindeki ilerlemenin sonucu
olan bilimsel bilgilerin birikimini kolaylaþtýrýyordu. Marcus Terentius Varron (116-28), zamanýnýn bilgi düzeyine uygun, gerçek bir bilimsel ansiklopedi ortaya koydu.
Meta-para iliþkilerindeki geliþme ve özel mülkiyetin evrimi
ile köleci Roma hukukunun yetkinleþmesi, ayný hýzla yürüyordu.
Konuþma sanatý ve güzel söz söyleme sanatý, baþarý ile ilerliyordu.
Çiçeron bu sanatýn en güzel süsü oldu. Toplumsal, siyasal ve tarihsel alanda yazýlý yapýtlar [sayfa 142] çoðalýyordu (Jül Sezarýn notlarý,
Sallusteun yapýtlarý). Özgün ozanlar ortaya çýktý. Bu arada Livius
Andronikus (MÖ 3, yüzyýlýn ilk yarýsý), Catulle (MÖ 87-54), dramaturg Planutus (254-184) ve Terensius (190-159) gibi mimarlarý ve
heykelcileri de sayalým.
Ýmparatorluk

Ýmparatorluðun siyasal kurumlarý, bazý ideolojik olaylar ile
birlikte oluþuyordu. Egemen köleciler sýnýfý, halk yýðýnlarý üzerinde
etki yapmak için, daha büyük bir kararlýlýkla dinden yararlanýyorlardý. Ýmparator, onlarýn iktidarýnýn tanrýsal kökenini belirtmek, güçlendirmek görevini yükleniyordu. Doðu eyaletlerinde, egemen
sýnýftan olanlara, tanrý gibi saygý gösteriliyordu.
Ýmparatorluðun ululaþtýrýlmasý, yayýlmakta olan stoacýlýðýn
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baþlýca amacý oldu. Stoacýlýðýn temsilcileri Seneka, Epiktetos oldular. Stoacýlara göre, insan, tek büyük organizmanýn bir parçasýydý ve
onun bütün eylemi, bu organizmanýn, yani toplumun, devletin iyiliðine adanmalý idi. Stoacýlar, her þeyin durmadan yinelendiðini, hiçbir
zaman yeni hiçbir þey olmadýðýný ve olamayacaðýný söylüyorlardý.
Bu fikirler, imparatorluðun ve kurulu düzenin sonsuzluðuna uygun
düþüyordu.
Yeni pitagorasçýlar, Pitagorasýn, Platonun ve Aristotelesin
felsefî fikirlerini gizemcilikle dopdolu yeni bir öðreti kurmak üzere
birleþtirdiler; bu öðretiye göre tanrýsal ilke iyi, madde ise kötü idi.
Egemen sýnýfýn ideolojisine karþýt olarak halk yýðýnlarý, kendi
öz ideolojilerini kendiliklerinden oluþturuyorlardý. Bu, keyfe baðlý
yönetime karþý bir protestonun ideolojisi, emeðin ve küçük kiþilerin
ululaþtýrýlmasý ideolojisi oldu. Halk arasýnda, yalnýz krallar ve aristokratlarýn deðil, basit emekçilerin de ölümünden sonra tanrýlarla eþit
olabilecekleri düþünülüyordu. [sayfa 143]
Edebiyat ve sanatlar da, egemen sýnýf tarafýndan imparatorluk iktidarýnýn sürdürülmesi ve ululanmasý için kullanýldý. Ýmparator
Ogüstusun hükümdarlýðý zamanýnda Virgilius, Horacius, Properceus,
Tibullus, Ovideus gibi ozanlar, Tite-Live adlý nesir yazarý vb., yapýtlarýný verdiler.
Genç Plinein, tarihçi Plutarkhos Appienin, Suetonesun yazmalarý daha sonraki çaðla ilgilidir. Bize dikkate deðer yapýtlar býrakan mimarlýk, henüz kesin biçimini almakta olan Roma hukuku,
hep imparatoru ululamaya hizmet ediyordu.
Öte yandan, edebî yapýtlar ve siyasal yazmalar özellikle tarihçi Tacitius, ozan Lucain, nesir yazarý Petroneus, imparatorluða
karþý köleci sýnýfýn bir fraksiyonuna baðlý olan öteki satirik yazarlar
Juvenal ve Luciende-, eleþtirici fikirler içeriyorlardý.
Ýmparatorluðun baþlangýcýnda, Romanýn, Yunanistanýn ve
ele geçirilen Doðu eyaletlerinin kültürel gerçekleþtirmelerinin sentezi olan tek bir Roma-Helen kültürü oluþmaya baþlýyor. Bu, her
þeyden önce, doða bilimleri için doðrudur. Yaþlý Plinein Doðal Tarihi, özellikle derleme bir yapýttý. Ama daha ciddî bilimsel yapýtlar
da ortaya çýktý. Bu yapýtlar, eski yazarlar tarafýndan incelenmiþ olan
maddeleri, eleþtirici bir gözle dikkate alýyorlardý. Strabon, önemli
coðrafya yapýtlarý verdi. Ptolemeus, kendi adýný alan bir gökbilim
sistemi ortaya koydu.
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Bergamlý hekim Galienus, büyük bir üne ulaþtý. Hekimlik
üzerindeki etkisi büyük oldu.
Hýristiyanlýk

Hýristiyanlýk, 1. yüzyýlda, Roma Ýmparatorluðunun Doðu eyaletlerinde ortaya çýktý. 2. yüzyýlýn baþlarýnda Yunanistana girdi ve az
sonra Ýtalya yarýmadasýnda yayýldý.
Halk yýðýnlarýnýn her gün daha güç olan durumu, keyfî yönetim, yeryüzündeki varlýðýn geçici niteliði yolundaki [sayfa 144] gizemli
fikirlerin yayýlmasýnýn nedeni oldu ve öteki dünyada daha iyi bir
gelecek umudu uyandýrdý.
Bu fikirlerin yayýlmasý, hýristiyan dininin geliþini hazýrladý. Hýristiyanlýk, Asya ve Afrikanýn birçok dinsel tapýnmalarý; insanlarý
kötücül güçlerden korumak ve ölümsüzlüðe ve aydýnlýða götürmek
uðruna insanlar için kanýný akýtan, öldüren ve dirilten bir tanrýya
tapýnmalarý içeriyordu. Hýristiyanlýk, kurban vermelerden ve her çeþit
ayinlerden vazgeçti. Hýristiyanlýðýn vaizleri, baþka dinlerin
yandaþlarýndan farklý olarak hiçbir etnik ve toplumsal ayrýlýk tanýmýyorlardý. Bu, onlara, bahtsýzlarýn ve horlananlarýn sevgisini kazandýrýyordu.
Baþlangýçta, özellikle yoksullarý içine alan hýristiyan topluluklarda, eþitlik hüküm sürüyordu. Ama rahatý yerinde olmakla birlikte, mevcut düzenden hoþnut olmayan çevrelerin temsilcileri
hýristiyanlara katýlýnca, iliþkilerin yalýnlýðý ve topluluðun demokratik
niteliði yavaþ yavaþ kayboldu.
Din gereksinmeleri, daha karmaþýk hale geldi; ve zengin baðýþlar, ortak mallarý yönetenlerin ve ayinlere baþkanlýk eden diyakoslarýn, papazlarýn, eveklerin etkilerini güçlendirdi. Topluluðun yönetici çevreleri olan din adamlarý kastý, hýristiyanlar sürüsünden ayrýldýlar, hýristiyan kilisesi ortaya çýktý. Böylece, evrim geçirerek, hýristiyanlýk, egemen sýnýfý yanýna çekmekte kendisine yardým eden
özellikleri ve yeni çizgileri aldý.
Eski dinsel tapýnmalar, yýðýnlarý boyuneðme durumunda tutma yeteneðinde deðillerdi. Emekçileri, sömürücülere karþý toplumsal savaþýmdan caydýran hýristiyan öðretisi, kölelerin çýkarlarýna, daha
iyisi düþünülemeyecek þekilde pek güzel karþýlýk veriyordu. Bu sýnýfýn ideologlarý, kýsa zamda anladýlar ki, hýristiyanlarýn itirazlarý, sömür-
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ücüler için yararlý olan bir doðrultuya kolaylýkla çevrilebilir. Hýristiyanlýða özgü tam bir baðýmlýlýk, boyuneðme ve yumuþakbaþlýlýk
vaizi, yerleþmiþ dogmalarýn tanýnmasý, köle sahiplerinin [sayfa 145]
hoþuna gidiyordu. Ensonu, egemen sýnýfýn temsilcileri, hýristiyanlýða
karþý tutumlarýný deðiþtirdiler. 4. yüzyýlda. Ýmparator Konstantin zamanýnda, hýristiyanlýk resmî din ilân edildi. Hýristiyan kilisesi, önemli ayrýcalýklar elde etti. Ezilmiþlerin dini, kölecilerin halk yýðýnlarý
üzerindeki manevî baskýsýnýn aleti haline geldi.
Ýmparatorluðun Evrimi

Ýmparatorluðun, ilkin iktisadî ve toplumsal alanlarda patlak
veren bunalýmý, ideolojiye de uzandý. Egemen sýnýfýn temsilcileri
arasýnda yayýlmýþ olan felsefî ve dinsel sistemler, artan bir kötümserliðin damgasýný taþýr. Örneðin stoacýlarýn görüþleri evrim geçirir. Ýmparatorluðun açýlýp geliþmesi çaðýnda, baþkasýnýn iyiliði için kendim
feda etmek gerekliliðini öneren stoacý öðreti, kölecilerin iktidarýný
güçlendirmeye yardým etmiþtir. Ama bu öðreti, imparatorluðun
çöküþünde kötümserlik ve umutsuzluk fikirlerini vurguluyordu.
3. yüzyýlda, Plotinin gizemli felsefesi, yeni-platonculuk geniþ
bir alana yayýldý. Plotine göre, kötü ile madde birbirine karýþýyorlardý.
Ýnsanýn amacý, zekâ için anlaþýlmaz olan en yüksek iyi ile manevî
bir kaynaþmadýr.
Edebiyat da, ayný þekilde, felsefî-dinsel bir nitelik gösteriyordu; o çaðda en yaygýn tarz olan roman da böyleydi (Apulenin Metamorfozlar ya da Altýn Eþeki, Heliodoresin Edmonikasý).
4. ve 5. yüzyýllarda, imparatorluðun kesin çöküþü sýrasýnda,
hýristiyanlýðýn kabul etmediði payen (puta tapýcý) felsefe öðretileri,
cincilik, büyücülük, müneccimlik (yýldýz falcýlýðý), hýristiyanlýk içinde eridiler. Hýristiyan kilisesini zaferi ile birlikte payen kültürünün
sayýsýz anýtlarýnýn tahrip edildiði görülüyor, ama ayný zamanda halký
incitmemek için hýristiyanlýk paganizmden (puta tapýcýlýktan) çok
þeyler alýyor. Böylece Milât (Ýsanýn doðuþu) bayramý, Noel, [sayfa 146]
zamanla Mithra, Güneþ Tanrýsý bayramý ile karýþýr. Doðu eyaletlerinde çok yaygýn olan bereket tanrýçalarýna Isis, Astarte, Kybele tapýnma, Meryem Anaya tapýnma halinde geliþti. Edebiyat, dar bir
saraylýlar çemberinin beðenilerine uymaya çaba gösteriyordu. Bunlar, özellikle imparatorun onuruna düzülen övgüler oldu. Kültürün

Ýlkel, Köleci
ve Feodal Toplum

125

genel düzeyi hissedilir ölçüde düþtü.
5. ROMA ÝMPARATORLUÐUNUN DÜÞÜÞÜ

Köle emeði, gittikçe, teknik ilerleme ve toplum evrimi için
bir engel haline geliyordu. Üretici güçlerin düzeyi, baþka üretim
iliþkilerini gerekli kýlýyordu. Daha ileri bir ekonomik ve toplumsal
biçimlenmeye, feodal düzene devrimci bir geçiþ, kendini zorla kabul ettiriyordu. Bununla birlikte Batý Ýmparatorluðunun, Roma köleci devletinin bu en yüksek biçiminin düþüþünde, yalnýz iç etkenler
deðil, dýþ etkenler de rol oynadý.
Pek çok komþu kabileler, imparatorluðun topraklarýný durmadan istilâ ediyorlardý. Bu akýnlar, MS 2. yüzyýlda, çok önemli
yakýp yýkmalarla sonuçlanýyordu.
Orta Avrupadaki tam ilkel topluluk düzeninin daðýlma dönemini geçirmekte olan Cermen kabile birlikleri, tehlikeli komþular
oldular. Karpatlarda Karadenizin kuzeyinde de, Got, Dak, Sarmat
ve Slav kabilelerinin güçlü federasyonu kuruluyordu.
Barbar kabileler (Cermenler ve ötekiler) arasýnda paralý
askerler toplanmasý, Roma devletinin gerilemesinin belirtilerinden
biri oldu. Bir yandan aþiretler arasýnda, öte yandan da köleler ile
kolonlar arasýnda bir yakýnlaþma beliriyordu. Ýç çeliþkiler, kölelerin,
yoksullaþmýþ köylülerin ve zanaatçýlarýn baþkaldýrmalarý Cermenlerin, Gotlarýn, Sarmatlarýn ve köleci Roma devletini sarsan öteki halklarýn indirdikleri darbelerin üstüne ekleniyordu.
Batý Ýmparatorluðunun topraklarý durmadan daralýyordu. [sayfa 147] 5. yüzyýlýn ortalarýnda, Roma imparatorlarý yalnýz Ýtalya ve
Galyanýn bir parçasý üzerinde hüküm sürmekteydiler. Romanýn
410da Batý Gotlarý tarafýndan alýnýþýndan sonra imparatorluðun
baþkenti bile Ýtalyanýn kuzeyine, Ravennee nakledildi.
Köleler ve kolonlar, imparatorluða saldýran kabileleri destekliyorlardý. Batý imparatorluðunun tacý, paralý Cermen askerlerinin
þeflerinin elinde bir oyuncak haline geldi. 476 yýlý, þeflerden biri
olan Odoakrýn, son Roma Ýmparatorluðunu devirdiði zaman, Batý
Roma Ýmparatorluðunun kesin yýkýlýþ tarihi olarak kabul edildi. Ýlk
barbar devleti, o zaman, Ýtalyada kuruldu.
Roma Ýmparatorluðunun düþüþü, öte yandan, köleci düzenin de son bulmasý anlamýna geliyordu.
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Köleci düzenin yýkýlmasý ile sonuçlanan bu iç ve dýþ etkenlerin birleþmesi, daha ileri ekonomik ve toplumsal bir biçimlenmeye
doðru, yani feodal düzene doðru devrimci geçiþi oluþturdu. [sayfa 148]
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ÜÇÜNCÜ KISIM
FEODAL TOPLUM

GÝRÝÞ
Köleci Düzenin Baðrýnda Feodal Öðelerin Geliþmesi

Nasýl ki köleci iliþkiler, ilkel topluluðun baðrýnda ortaya çýktýysa, ilk feodal iliþkiler de kölelik düzeninin baðrýnda doðdular. Kolonluðun geliþmesi, köleci üretim biçiminin bunalýmýný haber veren
bir belirtiydi.
Büyük toprak mülkiyeti, küçük köylü iþletmelerinin hemen
hepsini yutmuþtu. Köleler ve kolonlar tarafýndan iþlenen geniþ malikâneler (domaines) daha þimdiden, gelecekteki yurtluklarýn (fiefs)
önbiçimlerini gösteriyordu. 4. ve 5. yüzyýlda, Roma Ýmparatorluðunun son döneminde, bu imparatorluðun çeþitli bölgeleri arasýndaki
ekonomik iliþkiler yavaþ yavaþ zayýflýyor, siyasal bunalým
yoðunlaþýyordu. Daha önce gördüðümüz gibi bu bunalýmýn en önemli belirtilerinden [sayfa 149] biri, Roma Ýmparatorluðunun Doðu ve Batý
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imparatorluklarý olarak bölünmesi oldu.
Büyük toprak sahipleri, onlarýn topraklarý üzerinde çalýþan
kolonlar ve köleler, bulunduklarý yerde üretilen zahire ile yetiniyorlardý. Bu, kapalý ve doðal bir ekonomiydi.
Ama yeni üretim biçiminin öðeleri, serbestçe
geliþememekteydi; çünkü köleci iliþkiler, bunlarýn ilerlemesini engelliyordu.
Roma Ýmparatorluðunda Devrimci Altüst Oluþ

Yeni üretim iliþkilerinin öðeleri, kendi baþlarýna, kendilerini
engelleyen üretim biçiminin zincirlerini kýrabilecek güçte deðillerdi. Feodal biçimlenmeye giden yolu týkayan devlet ve üstyapýnýn
öteki öðeleri gibi, köleci biçimlenmeyi, yalnýz devrimci bir altüst
oluþ yýkabilirdi.
Halk ayaklanmalarý, Roma devletini sürekli olarak sarsýyordu. Halk yýðýnlarýnýn ve boyunduruk altýna alýnan halklarýn devrimci
eylemleri, Roma Ýmparatorluðunu adamakýllý sarsýyor; ama imparatorluðu kesin olarak devirmeye yetmiyordu. Ancak Cermenlerin
ve Slavlarýn istilâsý üzerine gelen ve onun etkisini artýran Roma toplumunun kendi baðrýndaki sýnýf savaþýmý, Roma Ýmparatorluðunun düþüþü, köleci düzenin yýkýlýþý ve feodal iliþkilerin saðlamlaþmasý
sonucuna vardý.
Feodalitenin Dönemlere Bölünüþü

Feodalitenin baþlangýçtaki biçimlenme dönemi, marksist tarihçiler tarafýndan ortaçað kavramý ile özdeþ tutulur. Bu döneme,
ayný zamanda, yukarý-ortaçað da denir.
Avrupada, bu dönem, aþaðýyukarý, 5. yüzyýlda baþladý ve 11.
yüzyýlýn baþýna deðin sürdü; Asyada, 3. yüzyýlda (Çinde), 4. ve 5.
yüzyýllarda (Hindistanda), 7. yüzyýlda (Arabistanda) baþladý; 8. yüzyýlda (Çinde) son buldu, ama Asya kýtasýnýn öteki ülkelerinin çoðunda 11. ve 12. yüzyýllara [sayfa 150] deðin sürdü.
Feodal iliþkiler tarihinde ikinci dönem, feodalitenin açýlýp
geliþmesi dönemidir. Bu, ayný zamanda, zanaatlarla tarýmýn ikinci
kez birbirinden ayrýlmalarý dönemi; kentlerin, ticaret ve zanaatçýlýðýn ocaðý olarak kuruluþu dönemidir. Avrupada, bu dönem, 11.
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yüzyýldan 15. yüzyýla deðin sürer; Asya ve Kuzey Afrikada ise, 9.
yüzyýldan 15. yüzyýla uzanýr.
Feodalitenin üçüncü dönemi, feodal iliþkilerin gittikçe açýlýp
parçalanmasý ve kapitalist iliþkilerin ortaya çýkýþý ile kendini gösterir. Bu döneme aþaðý-ortaçað denir. Avrupadaki bu dönem, 15. yüzyýldan, 17. yüzyýla deðin uzanmýþtýr.
Avrupa sömürgeciliðinin geniþlemesi, feodal iliþkilerin a ve
Afrikada çok uzun zaman daha yaþamlarýný saðladý. Ama, bütünü
ile, 17. yüzyýlýn ilk yarýsý, feodalitenin sonu ve kapitalizmin baþlangýcý
sayýldý. [sayfa 151]
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BÝRÝNCÝ BÖLÜM
FEODAL ÝLÝÞKÝLERÝN KURULUÞ DÖNEMÝ
(YUKARI-ORTAÇAÐ)

1. BATI AVRUPANIN FEODALLEÞMESÝ

Feodal iliþkilerin olgunlaþmasý ile, köylülerin ve zanaatçýlarýn
emeðinin ürünlerini kendine maletmenin aracý olarak, toprak rantýnýn özel koþullarý gibi, üretim biçiminin kendine özgü olan ana çizgileri, özellikle toprak mülkiyetinin karakteristik biçimleri belginlik
kazanýyor.
Eski Cermenler Ve Slavlar

Parçalanmýþ Roma Ýmparatorluðunda cereyan etmekte olan
ve eski Cermenlerde ve Slavlarda ortaya çýkan süreçlerin sentezi,
Batý Avrupada, feodal iliþkilerin biçimlenmesinin temelini oluþturur.
Köleci Roma Ýmparatorluðu ile olan iliþkileri sonucunda [sayfa
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Cermenlerde ve Slavlarda, feodal iliþkiler, doðrudan doðruya
ilkel topluluktan doðmuþtur. Bu halklardan birinde olduðu gibi ötekinde de, sýnýflara bölünme, daha Roma Ýmparatorluðunun gerileme döneminde baþlamýþtý. Ama sýnýflar, ancak en ilkel, ataerkil biçimleri ile vardýlar.
Eski Cermenlerde ve Slavlarda kölelerin ve savaþ tutsaklarýnýn durumu, Roma kolonlarýnýnkine yaklaþýyordu. Bir parça toprak alabiliyorlar ve senyöre, aynî olarak hayvan, buðday vb. ödeyerek,
kendi küçük iþletmelerini kendileri yönetiyorlardý.
Milâttan sonra ilk yüzyýllarda, Cermenlerin ve Slavlarýn daðýlýp parçalanan ilkel topluluklarý yerine, gitgide topraða dayanan bir
ilkel topluluk (Cermenlerde) mark geçiyordu. Toprak, ailenin özel
mülkiyeti olmuþtu. Daha sonralarý topraða dayanan topluluk daðýlýp
parçalandýkça, bireysel emeðin daha üretken olmasýndan ötürü,
toprak da, gittikçe özel mülkiyet biçimine dönüþüyordu. Köleliðin
egemen olduðu koþullarda, aðýr sabanlar kullanýlamýyordu. Kabile
aristokrasisi, büyük malikâne ve hayvanlarý, kendi elinde tutuyordu.
5. ve 6. yüzyýllara doðru, özel mülkiyetin geliþmesi, büyük ölçülere
vardý.
Roma toplumu ile sýký iliþkiler kurulmasý, Cermenlerde ve
Slavlarda sýnýflarýn biçimlenmesi sürecinin hýzlanmasýna yardýmcý
oldu. Güney ve Batý Slavlarýnýn çýkarlarý, her þeyden önce, Roma
Ýmparatorluðunun çýkarlarý ile çatýþýyordu Roma devleti ile olan
iliþkilerinin tehlikeye düþmesi, kabilelerde, devletin gücünü yýkmak
isteðini uyandýrýyordu. Büyük baskýnlar, istilâlar, Cermen ve Slav ve
baþka kabilelerin, Roma Ýmparatorluðu topraklarýna göçü, imparatorluðun düþüþünde kesin bir rol oynadý.
152]

Feodalleþme Süreci

Cermen kabileleri ve Slavlarý, Batý Ýmparatorluðuna ve Bizansa akýn yaptýklarý zaman, köleler ve kolonlar kendilerini [sayfa 153]
destekliyorlardý, çünkü fatihler, ezilen tabakalarýn koþullarýný iyileþtiren bir düzen kuruyorlardý. Cermenler en baþta Romalý büyük toprak sahiplerinin topraklarýna ve kölelerine elkoyarlardý. Kölelerin
sömürülmesi, Cermenlerde, Romalýlarda olduðundan çok daha az
acýmasýzdý. Öte yandan, ilkel topluluðun törelerini ve yasalarýný, kendileriyle birlikte getiriyorlar; ve bunlarý gittikleri yerlerdeki özgür köy-
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lülere de yayýyorlardý, ki ilkin onlarýn durumu hafiflemiþ oluyordu.
Bu töreler ve yasalar, çürümekte olan köleci düzenin baðrýnda doðan ve yeni feodal iliþkilerin kurulmasýna yardým eden feodal
öðelerle birleþiyordu; bu da, yeni feodal iliþkilerin kurulmasýný
çabuklaþtýrýyordu. Cermen fatihleri, Roma Ýmparatorluðuna özgü
üretici güçlerin daha yüksek olan geliþme düzeyini kabul ettiler.
Sayý bakýmýndan (eski Roma topraklarýndaki nüfusa oranla) zayýf
olduklarýna göre, derin bir biçimde kök salmýþ olan toprak mülkiyeti statüsüne dokunmamak zorundaydýlar. Ama, ayný zamanda,
yaþlanýp takattan düþmüþ bir Roma toplumuna yeni güçler aþýladýlar
ve üretime yeni bir atýlým ve hýzlanýþ damgasý vurdular. Romalý
büyük mülk sahipleri, gitgide Cermen aristokrasisi ile karýþýyor, böylece türdeþ bir egemen sýnýf oluþturuyordu.
Slavlar da, Bizans topraklarýnýn bir parçasý üzerinde, feodal
öðeleri içinde taþýyan bir dizi devlet kurdular, bununla feodal
iliþkilerin geliþmesine yardýmcý oldular.
Frank Devletinde Özel Toprak Mülkiyetinin Geliþmesi

Frank krallýðý, yukarý-ortaçaðýn feodal toplumunun en klasik
bir örneðidir.
4. yüzyýlda, Franklar toplumunun baþlýca, ama türdeþ yýðýnýný,
özgür köylüler oluþturuyordu. Zengin köylüler, küçük ve orta feodaller haline dönüþerek, topluluktan ayrýlýyorlardý. [sayfa 154]
6. ve 7. yüzyýllar arasýnda, Frank topluluðunda, toplumsal
eþitsizliðin derinleþmesi sonucunda, önce özel mülkiyet olan toprak, serbest ferað (alým-satým vb.) konusu oluyordu. Toprak mülkiyetinin bu serbest feraðýna alleu denirdi. Alleunün, yani meta haline gelmiþ toprak mülkiyetinin ortaya çýkýþý, toprak mülkiyetinde
eþitsizliðin nedeni oldu, bu da, büyük mülklerin geliþmesine ortam
hazýrladý.
Köylüler ve Köleler

Köleler, kral ailesinin ve büyük toprak sahiplerinin topraklarýný iþliyorlardý. Ama bu köleler, Roma Ýmparatorluðunun köleleri
gibi deðillerdi. Bunlarýn önemli bir bölümü bir parça topraða sahip
olabiliyor ve iþletmeyi tam baðýmsýz olarak, yalnýzca belirli bir yü-
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kümlülük ödemek suretiyle kendisi yönetiyordu. Ama bu kölelerin
hiçbir hakký yoktu. Bir kölenin öldürülmesi, para cezasý ile cezalandýrýlýyordu. Savaþ ve ödenmeyen borçlar, köle saðlayan büyük
kaynaklardý.
Kölelerin yanýnda yarý-özgür insanlar, litler (eski kolonlar bunlar arasýndaydý) ve azat edilmiþ köleler de çalýþtýrýlýyordu. Litlerin
de, azat edilmiþ kölelerin de, birer parça topraðý vardý, haraç ödüyorlardý ve geleneksel yükümlülüklerini yerine getiriyorlardý. Kökeni
bakýmýndan Frank olmayan bütün özgür insanlar (Romalýlar ve ötekiler) gibi, litler de, haklardan yoksundular. Bir litin, ya da bir Romalýnýn öldürülmesi halinde, kurtulmalýk (wergeld) (100 solid), özgür
bir Frankýn öldürülmesinde ödenmesi gerekenden (200 solid) iki
kez daha azdý. Yavaþ yavaþ, baðýmlý köylüler sýnýfý oluþuyordu.
Preces Sistemi

Bazý toprak sahipleri, özellikle de büyük toprak sahipleri, 5.
ve 6. yüzyýllarda, topraklarýnýn bir bölümünü küçük tarlalar halinde,
yoksul köylülere vermeye baþladýlar. Eline [sayfa 155] geçen bir tarla
için köylü, bu topraðýn sahibine, ürünün bir kýsmýný veriyor ve onun
hesabýna belirli bir iþ görüyordu. Bu tarla, bazan belirsiz bir süre için
veriliyordu; ama zamanla bu, belirli bir süre ile, özellikle elinde
bulunduranýn yaþam süresi ile sýnýrlandýrýldý. Bazan da topraðýn tasarruf hakký, babadan oðula geçebiliyordu: iþte bu preces idi.
8. ve 9. yüzyýllara doðru preces biçimleri çoðaldý. Yoksul düþmüþ olan ve büyük mülk sahipleri tarafýndan ezilen köylü, kendi
tarlasýný, bu büyük mülk sahiplerinden birine vermek zorunda kalýyor ve bu toprak, senyörün mülkü oluyordu. Sonra, senyör, topraðý
köylüye veriyordu, ama mülkiyetini deðil, ya yaþamý boyunca ya da
babadan oðula geçmek üzere tasarruf hakkýný. Köylü, buna karþýlýk,
ürünün bir kýsmýný senyöre veriyor, bazý angaryalarý yerine getiriyordu ve senyör de karþýlýk olarak köylüyü öteki büyük toprak sahiplerine karþý korumayý üzerine alýyordu. Böylece, köylü, daha önce
mülkü olan topraktan daha büyük bir topraðý da iþleyebiliyordu. Bu
yolla, büyük toprak sahipleri ve bunlar arasýndaki kilise (5. yüzyýlýn
sonunda Franklar hýristiyanlýðý kabul etmiþlerdi) el emeðini, henüz
iþlenmemiþ topraklar üzerine çekiyorlardý.
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Gedik (Bénéfice)

Feodal düzenin ilerlemesi, daha sonra, 8. yüzyýlda, topraða
ait iliþkilerdeki özgün bir altüst oluþ ile koþullandýrýlmýþtýr.
Toprak, artýk özel mülk olarak verilmiyordu; egemen sýnýfýn
temsilcileri, ancak kendi topraklarýnda silah altýna alýnan birliklerin
baþýnda kralýn ordusunda hizmet etmeleri koþuluyla, malikâne ya
da yurtluk denilen topraklara sahip olabiliyorlardý. Mülkiyetin bu
koþullu biçimine, gedik (ayrýcalýk olarak verilen toprak, bénéfice)
deniliyordu. Gedikler, miras konusu (kalýtsal) olmuyor, ancak yaþam
boyunca veriliyordu. [sayfa 156] Eðer kendisine gedik verilen kimse,
askerî görevlerini yerine getirmezse, toprak her an için elinden alýnabiliyordu. Gedikten yararlanan kimsenin ölümünden sonra, yararlandýðý yurtluk, krala ya da onun vârislerine geçiyordu.
Feodal Sistemin (Franc-Alleu) Kuruluþu
Vasallýk

Bu sistem, 9. ve 10. yüzyýllar boyunca yeni deðiþikliklere uðradý. Askerî gedik, kalýtsal bir nitelik kazandý ve franc-alleu denilen
biçime dönüþtü,
Bu franc-alleu sistemi, ayrýlmaz bir þekilde vasallýða baðlý idi:
bütün toprak sahipleri, daha güçlü bir senyör, yani metbu karþýsýnda
baðýmlýlýðýný kabul etmek ve kendisini, onun vasalý ilân etmek zorundaydý. Vasal, senyöründen bir yurtluk alýyor ve silahlarýný onun hizmetine koymak zorunda bulunuyordu.
Baþlangýçta, vasallýk iliþkilerinin kuruluþu, bir özel hukukla
ilgili bir sözleþmeyi oluþturuyordu, ama 9. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan
baþlayarak, kral fermanlarý, zorunlu vasallýðý ilân ettiler.
Böylece, feodalitenin siyasal yapýsýnýn çok karakteristik olan
hiyerarþik düzeni çiziliyor. En yukarda kraldan baþka bir metbu tanýmayan feodaller bulunuyordu. Sonra daha az önemli olan senyörler geliyorlardý, ve ensonu bu sömürü zincirlerinin en son halkalarýnýn, daha sonra þövalyeler adýný alan küçük soylularýn temsilcileri
oluþturuyordu.
Feodal Toplumun Üretici Güçleri

Ele aldýðýmýz bu dönemde, yeni üretim iliþkileri, feodalitenin
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belirleyici çizgilerinden sözetmeye izin verecek bir düzeye ulaþtýlar.
Sabanlar (aðýr ve hafif sabanlar) gibi bazý baþka tarým aletlerinin de yayýlmasý, demir iþlerinin yetkinleþmesinin gerekli sonucuydu. Bu olgu, tarýmda üretkenliðin artmasýna [sayfa 157] yardým etti:
üç yýl süreli almaþýk ekim giderek yayýlýyordu, baðlar geniþliyordu.
Baðlarýn geniþlemesi, üzüm sýkmacýnýn yetkinleþmesine yolaçtý.
Baþka yeni tesisler, özellikle yel deðirmenleri ortaya çýktý. Kölelik
zamanýndan kalan su deðirmeni, kanatlý çark eklenerek yetkinleþtirildi.
Ama, yadsýnamayan bu ilerlemelere karþýn, bu dönemde,
feodal üretimin ayýrýcý özelliði, görenek ve teknikte durgunluktu. Bu
durum, aslýnda, evriminin bütün aþamalarýnda, feodal ekonomi için,
azçok doðrudur.
Yukarý-ortaçaðda, üretici güçler çok yavaþ geliþiyordu. Topraðý dinlendirme ve iki yýllýk almaþýk ekim sistemi, giderek üç
yýllýk almaþýk ekim sistemi ile deðiþtiriliyordu. Çift sürmek için demirli sabandan yararlanýlýyordu, ama topraðý tapanlama ve sürgü
çekme için, köylüler, genellikle toprak üzerinde sürüklenen tahta
bir merdane kullanýyorlardý. Harman, tahtadan bir harman döveci
ya da yalnýzca sopa yardýmýyla yapýlýyordu. Topraðýn verimini artýrmak için gübre kullanýlmýyordu. Bu yüzden verim çok düþüktü.
Bu teknik durum, küçük köylü üretiminin (daha sonra zanaat üretiminin) aðýr basmasýndan ileri geliyordu.
Feodalitede Üretim Ýliþkileri ve Mülkiyet

Üretici güçlerin geliþme düzeyi, feodal üretim iliþkilerinin niteliðini belirliyordu.
Bu iliþkileri tahlil edebilmek için, üretim araçlarý mülkiyetinin egemen biçimini, bu mülkiyetin gerçekleþmesinin özel koþullarýný, (yani ürünlerin üleþtirilmesi yöntemlerini) ve ensonu farklý toplumsal gruplarýn ve sýnýflarýn durumunu (ki bu, üretim iliþkileri etkenine baðlýdýr), bu sýnýf ve gruplarýn üretimdeki karþýlýklý iliþkilerini
saptamak gerekir.
Bu çaðýn en baþta gelen üretim aracý, toprak, yalnýz senyörlerin elindeydi. Özgür köylüler tarafýndan iþlenen parçalar ancak
seyrek raslanan bir istisna oluþturuyorlardý. [sayfa 158]
Senyörler, mülk sahipliði haklarýný iki biçimde gerçekleþ-tiri-
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yorlardý. Baþlangýçta topraklar üç kategoriye ayrýlmýþtý: ev ve eklentileri ile sebze yetiþtirilen küçük bahçe, köylüye aitti. Ekilebilir topraklar, topluluða ait mülk sayýlýyordu, ama onlarý durmadan bölüþtürüp
duruyorlardý. Ormanlar, otlaklar vb. topluluða aitti ve topluluðun
bölünmez mülkü idi.
Bu alt bölünme, bir ölçüde, feodal düzenin billurlaþmasýna
kadar sürdü. Ama o zaman, ekilebilir topraklarýn çoðu, senyörün
adamlarýnýn doðrudan doðruya denetimi altýndaydý. Bu topraklar,
malikâne denen þeyi oluþturuyordu. Bu, sendirler için toprak üzerindeki tekellerini deðerlendirmelerinin ilk biçimiydi; öteki biçim,
azçok baðýmsýz olarak yararlandýklarý tarlalarý (manses), köylülere,
pay olarak daðýtmaktan ibaretti. Ormanlar, otlaklar ve sular senyöre
ait mallardý. Ama köylülerin de, topluluðun üyeleri olarak, bunlar
üzerinde hayvanlarý otlatmak, balýk avlamak vb. haklarý vardý.
Yüzyýllar boyunca, köylüler, kendi çýkarlarýný savunan özgün
bir kamu örgütlenmesi biçiminde, topluluk kalýntýlarýný korudular.
Toprak, üretim konusu olduðuna göre, topraðý iþlemek, sonra da ürünü kaldýrmak zorunlu idi. O halde, topraktan baþka tarým
aletlerine ve ayný þekilde atlara ve baþka hayvanlara sahip olmak
gerekiyordu. Bütün bunlar, aletleri ve hayvanlarý bazý koþullarla
köylüye ödünç veren senyöre aitti. Üretim araçlarýnýn bir bölümü,
köylülerin özel mülkü olmuþtu.
Sömürünün Doðal Niteliði

Köylü emeðinin iki sömürü tarzý küçük üretimin yaygýnlýðýný
belirliyordu. Dolayýsýyla, üretici güçlerin bölünüp parçalanmýþ olmasý ekonominin ilerlemesine engel oluyordu. Tarým iþletmesi, doðal bir nitelikteydi.
Bu genel çizgi, belirli bir ölçüde, bütün feodal çaða damgasýný [sayfa 159] vurdu, ama yukarý-ortaçað için özellikle belirleyiciydi.
Yurtlukta üretim, yalnýz nesnel bir amaç güdüyordu: kiliseye baðlý
ya da kiliseden baðýmsýz senyörün ve çevresinin gereksinmelerini
karþýlamak; tahta ait topraklarda ise kralýn ve maiyetinin gereksinmelerini karþýlamak. Kölelik çaðýnda ekonomik çöküþün sonunda,
tarýmdan ayrýlan zanaatlar, Roma Ýmparatorluðunun düþüþü sýrasýnda, yeniden tarýmla kaynaþtýlar. Senyörün ve köylülerin zanaat mallarýna olan gereksinmeleri, yerel üretimle karþýlanýyordu. Feodal
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iþletmede, üretilen her þey, birkaç istisna dýþýnda, kendi yöresinde
tüketiliyordu.
Gerekli Ürün ve Artý-Ürün

Feodal iþletmede, üretilen her þey, köylü emeðinin sonucu
idi. Bu ürün, üç kýsma ayrýlabilir:
a) Senyörün kendine maledindiði kýsým;
b) Köylünün ve ailesinin geçimi için gerekli olan kýsým;
c) Emek üretkenliðinin yükselmesi sonucunda, beslenmek
için gerekli asgarî miktardan fazla olarak, köylünün elde edebildiði
ortak ürünün bir kýsmý.
Son iki kýsým, gerekli-ürünü, birinci kýsým ise artý-ürünü
oluþturuyordu. Þu halde köylü emeði de, gerekli-emek ve artý-emek
olarak ikiye bölünebilir.
Ek-emek hacminin gerekli-emek hacmine oraný, sömürünün derecesini oluþturur. Emeði ile, köylü, yalnýz kendi gücünü deðil,
ayný zamanda ailesinin gücünü de yeniler. Sömürünün yeniden üretilmesinin giderleri de doðrudan üreticilerin üzerine biner; yani bu
giderler, gerekli-ürünün zararýna olarak karþýlanýr. Bu giderlerin ancak bir bölümü artý-üründen saðlanýr. Köylülerin (daha sonra zanaatçýlarýn) yaþam koþullan öyleydi ki, genel kural, olarak, yeniden
ekmek ve senyöre olan yükümlülüklerini ödemek için, kendileri
gerekli zahireden yoksun kalýyorlardý. [sayfa 160]
Toprak Mülkiyetinin Uygulama Biçimi Olarak Feodal Rant

Senyörün kendine maledindiði artý-ürün, feodal rantý oluþturuyordu. Bu, feodallerin toprak mülkiyeti üzerindeki tekellerinin
uygulama biçimiydi.
Feodal çaðda, tüm üretimin nesnel amacý, senyörlere rant
ödenmesi idi. Bu istek, senyörün, ailesinin ve hizmetçilerinin kiþisel
gereksinmeleriyle sýnýrlýydý. Köylülerin (ve zanaatçýlarýn) gereksinmelerinin karþýlanmasý, senyör bakýmýndan, üretimi sürdürmek ve
iþletmeyi yaþatabilmek için erekliydi.
Ana-babadan kalma feodal mal, rantýn, egemen sýnýf tarafýndan toplanmasýna uyarlanmýþ bir düzenleme idi.
Feodallerin ve köylünün salt fizik gereksinmeleri, rantýn ölçü-
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sünü belirlemiyordu. Feodaller, sýk sýk, köylülerden en zorunlu þeyleri
çekip alýyorlar ve onlarý yoksulluða sürüklüyorlardý. Rantýn büyüklüðü,
belirli tarihsel nedenlere ve her þeyden önce feodaller ile köylüler
arasýndaki sýnýf iliþkilerine baðlý bulunuyordu. Rant, coðrafî bölgelere ve çaðlara göre deðiþiyordu.
Feodal Rantýn Geliþmesi

Feodal rant biçimleri, olduklarý gibi kalmýyorlardý. Baþlangýçta,
köylü, zamanýnýn en büyük bölümünü senyöre ait topraðýn iþlenmesine ayýrmaya zorlanýyordu. Yükümlülüðün bu ödeme biçimi, angarya adýný alýyordu. Köylüye yüklenen öteki angaryalar, müstahkem
mevkilerin yapýmý, ürünlerin taþýnmasý, bazý zanaat iþlerine katýlma
vb. idi.
Köylü emeðinin üretkenliði arttýkça ve tarým tekniðinin geliþme düzeyi yükseldikçe, senyörler, üretimin aðýrlýk merkezini, doðrudan doðruya köylü iþletmelerine kaydýrmayý daha kârlý buluyorlardý.
Aynî olarak ödenen rant, aynî-rant, feodal rantýn ikinci biçimi oldu.
Rantta, köylünün, kendisine kullanmak üzere toprak ve [sayfa
161] aletler veren senyöre ödediði bir çeþit ücret anlamý vardý. Bu
ödemeye toprak yükümlülüðü (redevance  belli taksitlere baðlanan bir çeþit yükümlülük) deniyordu. Baþka yükümlülükler arasýnda, otlak, balýk avlama haklarý vb. yer alýyordu, çünkü eskiden topluluða ait olan çayýrlar ve sular da, þimdi artýk senyörlerin mülkleriydi.
Bu olaylarý incelediðimiz Fransada, bu taksite baðlý yükümlülükler,
sonralarý, cens (senyörün kendisine verilen senyörlük vergisi) adýný
aldýlar.
Yukarý-ortaçaðda angarya, yükümlülük ödemenin en yaygýn
biçimi idi, aynî-rant ödeme bir istisna oluþturuyordu.
Kentlerin geliþmesi sonucu, rantýn para olarak ödenmesi,
birinci derecede önem kazandý. Þimdi artýk senyör, kendi yurtluðunda üretilmeyen nesnelerle ilgileniyordu ve onlarý satýnalmak için de
serflerinden para saðlamasý gerekiyordu.
Ekonomi-Dýþý Baský (Cebir)
Kiþisel, Hukuksal ve Yönetsel Baðýmlýlýk

Aynî ödenen rant çaðýnda olduðu gibi, para ile ödenen rant
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çaðýnda da, feodal rantýn en büyük bölümü, toprak mülkiyetinden
saðlanýyordu. Artý-ürün, henüz hukuksal ve yönetsel para cezalarý
gibi, soylu olmayan kimselerin senyöre olan baðýmlýlýðýnýn ifadesi
olarak sürekli ödedikleri çeþitli vergilerden oluþuyordu. Kiþisel baðýmlýlýktan gelme vergiler, (özellikle Fransada) baþ vergisi biçimini alabiliyordu. Bazý ülkelerde, köylü evlendiði zaman, ilk gece hakký
senyörün oluyordu. Sonralarý bu hakkýn yerini, para ya da zahire
olarak ödenen bir yükümlülük aldý. Köylü, kiþisel baðýmlýlýðýnýn sonucu olarak, senyöre, miras hakký üzerinden dolaysýz bir vergi ödüyordu. Bazan, senyöre, en güzel hayvanýný, bayramlýk giysilerini ya da
herhangi bir taþýnýr mal vermek zorundaydý. Ve ensonu, senyör,
köylüye (evlenmesine, oturduðu evi deðiþtirmesine, kendi malýndan baþkasýna baðýþta bulunmasýna vb. izin vermek için), caný istediði gibi baþka [sayfa 162] angaryalar ve para yükümlülükleri kabul
ettirebiliyordu. Köylülerin kiþisel, hukuksal ve yönetsel alanda katlan-11 idari bu baðýmlýlýk durumu, senyörler için, yalnýzca bir ek
gelir kaynaðý oluþturmuyordu. Bu kulluk-kölelik biçiminin derin fikri baþka bir þeydi.
Toprak yükümlülükleri, köylülüðün ekonomik baðýmlýlýk öðelerini kendi içinde taþýyordu. Ama köylüler, bir miktar topraða ve
kendi öz mallarý olan üretim aletlerine sahip olduklarý zaman, ekonomi-dýþý herhangi bir baskýya baþvurmaksýzýn, emeklerinin en iyi
meyvelerini onlarýn elinden almak olanaðý yoktu; baþka bir deyiþle,
senyörün, köylünün þahsý üzerinde doðrudan doðruya bir yetkiye
sahip olmasý gerekiyordu. Bu baðýmlýlýk durumu, serflikten, haklarýn sýnýrlanmasýna kadar giden çok deðiþik biçimler alabiliyordu.
Köylünün baðýmlýlýðý, senyörün hukuksal ve yönetsel gücüne sýký sýkýya baðlýydý.
Ekonomi-dýþý baský biçimleri, feodal üretim tarzýnýn karakteristik yönlerinden birini oluþturuyordu.
Franklarda, köylünün kiþisel baðýmlýlýðý, köylü topraklarýnýn
ve topluluða ait topraklarýn büyük mülk sahipleri tarafýndan kendi
tekellerine geçiriliþi ile birlikte geliþiyordu, Geçmiþte özgür olan,
yoksul düþmüþ köylüler, güçlü komþularýnýn himayesine girmek
zorunda kalýyorlardý: yoksa, bu senyör savaþlarý ve akýnlarý çaðýnda,
canlarýný ve geri kalan mallarýný korumayý umamazlardý. Bu himaye
biçimi (ki onun ilk biçimleri daha Roma Ýmparatorluðunda ortaya
çýkmýþtý), patronat adýný alýyordu, ve büyük toprak sahibinin himay-
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esine girmeye ise kayýrýlma (recommandation) deniliyordu.
Yukarý-Ortaçaðda Devlet

Köylülerin baðýmlýlýk (özellikle kiþisel, hukuksal ve yönetsel
baðýmlýlýk) biçimlerinin geliþmesi, feodal toplumun üstyapýsýnýn evrimine sýkýca baðlý bulunuyordu. Baþlangýçta, yukarý-ortaçaðýn feodal
hükümetlerinin (örneðin Frank [sayfa 163] devletinin ve öteki barbar
krallýklarýn) ilk görevi, ele geçirilmiþ topraklar üzerindeki köle ve
kolonlarýn hareketlerini bastýrmak, Ýtalya ve öteki Roma eyaletleri
halklarýndan haraç toplamaktý. Daha sonra, devlet, ayný zamanda,
geçmiþte özgür olan köylüleri elde tutmak ve uysallaþtýrmak görevini de üzerine aldý. Feodal devlet, büyük toprak sahiplerinin egemenliðini güçlendirmek olan baþlýca görevini, gayretkeþlikle yerine
getiriyordu.
Yukarý-Ortaçaðda Franklarýn Devleti

Özellikle Franklar toplumunda ortaya çýkan siyasal düzen
deðiþiklikleri, toplumsal ve ekonomik iliþkilerdeki deðiþikliklerle
belirlenmiþti. 5. yüzyýlýn sonlarýna doðru, kabilelerin askerî þeflerinden
seçilmiþ olan iktidar, babadan oðula geçen krallýk iktidarý biçimine
dönüþtü. Roma eyaletlerinin fethi, egemen sýnýfýn ve onun siyasal
örgütü olan devletin güçlenmesini çabuklaþtýrdý. Halk arasýndan toplanan milislerin yerini, ilke olarak, büyük feodallerin saðladýðý birliklerden oluþmuþ ordu aldý.
Yüzer yüzer ya da birkaç yüzlüðü biraraya getiren kontluklar
halindeki eski bölünme, toprak birimleri halindeki bölünmeyi içine
aldý. Kontluk içindeki hukuksal ve yönetsel iktidar, kralýn görevlisine, yani konta ait bulunuyordu; kont, kontluk sýnýrlarý içinde, mahkemenin verdiði her çeþit para cezasýnýn üçte-birini kral adýna topluyordu.
Ama ilk Frank krallarý hanedaný Merovenjyenler zamanýnda,
devlet yönetiminin bu oldukça esnek merkeziyetçiliði, büyük toprak sahiplerinin giderek artan gücü karþýsýnda yýpranmaktaydý. Kral,
belirli toprak alanlarý üzerinde baðýþýklýklar tanýdý. Bu baðýþýklýklarý
elde eden senyör, ayrýcalýklý bir durum saðlýyordu. Baðýþýklýk tanýnan topraklar üzerinde (baþlangýçta cinayet istisna olmak üzere)
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bütün hukuksal ve yönetsel yetki, senyöre geçti. Senyör, vergileri
alýyor ve kendi topraðý üzerinde kurulan askerî birliklere komuta
ediyordu. [sayfa 164]
Franklar devleti, kesin olarak, 8. ve 9. yüzyýllarda kuruldu.
Devlet, parçalara ayrýlma ve bazý büyük toprak sahiplerinin baðýmsýzlýðý ile karakterize oluyordu. Bu özellikler, bütün Þarlman Ýmparatorluðu boyunca da (768-814) egemendi. Ýmparatorluk, Þarlmanýn
ölümünden sonra gerilemeye baþladý.
Feodal Toplumun Temel Uzlaþmaz-Karþýtlýðý

Senyörlerin gelir kaynaðý, doðrudan üreticilerin, yani köylülerin, daha sonra da zanaatçýlarýn aþýrý ölçüde sömürülmesiydi.
Sömürü düzeyi durmadan yükselmeye doðru eðilim gösteriyordu.
Nüfusun büyük çoðunluðunun yazgýsý, tamamýyla azýnlýk olan büyük
toprak sahiplerinin elinde bulunuyordu. Bu, feodal toplumun temel
uzlaþmaz-karþýtlýðýný belirliyordu.
Feodal toplumda, baþlýca uzlaþmaz-karþýt sýnýflar yanýnda,
baþka gruplar, örneðin zanaatçýlar da vardý.
Týpký kölelik çaðýnda olduðu gibi, feodalitenin çeþitli toplumsal sýnýf ve gruplarýnýn koþullarý, çeþitli tabakalarýn ve belirli bir hukuksal duruma sahip olan kimselerden oluþan gruplaþmalarýn varlýðý
ile belirleniyordu. Bazý durumlarda, sýnýf, kendi içinde, birçok katmanlara bölünüyordu (özellikle egemen sýnýfta layik senyörlerle kiliseye baðlý senyörler birbirlerinden ayýrdediliyordu). Bunun dýþýnda,
bir tek katman (örneðin soylular ve papazlar dýþýnda kalan Fransýz
halk tabakasý), daha sonra, sýnýf halinde, ya da köylüler, zanaatçýlar,
tacirler, tefeciler gibi toplumsal tabakalar halinde billurlaþan birçok
toplumsal tabakalarý kucaklayabiliyordu.
Yukarý-Ortaçað Döneminde Köylülerin Anti-Feodal Savaþýmý

Frank köylü yýðýnlarýnýn serfleþtirilmesi yanýnda, amansýz bir
sýnýf savaþýmý da kendini gösterir. Bu sýnýf savaþýmý, firardan silahlý
ayaklanmaya deðin giden pek çeþitli biçimler alýyordu. [sayfa 165]
Bu kendiliðinden gelme ve birbirinden kopuk ayaklanmalar,
kaçýnýlmaz olarak, baþarýsýzlýða mahkûmdu. Ama halk yýðýnlarýnýn
sýnýf savaþýmý, senyörleri, yükümlülüklerini belirli düzeyde tutmaya
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zorluyordu; bu da, maddî mallarýn doðrudan üreticilerini, sömürenlerin keyfî yönetimine karþý, biraz koruyordu.
Daha sonralarý, yükümlülükler, daima, bu iki rakip sýnýf arasýndaki güçler oranýna baðlý kaldý.
Feodal Frank toplumunun bütün siyasal düzenleniþi, bir tek
amaca hizmet ediyordu; halk yýðýnlarýný baðýmlý durumda tutmak.
Bazý durumlarda, büyük senyörler, isyan eden köylüleri kendi güçleri
ile yenebiliyorlardý. Ama, kesin bastýrma rolü, feodal soyluluðu tümüyle kendi þahsýnda cisimleþtiren krallýk iktidarýna aitti.
Batý Avrupada Feodal Ýliþkilerin Biçimlenmesinin
Karakteristik Çizgileri

Sonuç olarak, Batý Avrupada, feodalizmin kuruluþunu izleyen þu özellikleri belirtmek gereklidir: topraðýn feodal mülkiyeti temeli
üzerinde büyük feodal toprak mülklerinin yaratýlmasý ve özgür köylüler çoðunluðunun serfleþtirilmesi; serf-köylülerin, kölelik çaðýndan
artakalan köleler ve kolonlarla kaynaþmalarý. Ýþte feodaller sýnýfý ve
maddî mallarýn baþlýca üreticileri olan serf-köylüler sýnýfý, özetlediðimiz bu durum içinde kendilerini gösterirler. Feodal toprak sahibi, belirli bir siyasal iktidarý kendi ellerinde topluyordu. Cermen kabilelerinin özgür topluluðunun kalýntýlarý, feodal toplum içinde, özgün bir serf-köylüler örgütü biçiminde, varlýðýný sürdürüyordu.
2. DOÐU AVRUPADA FEODAL ÝLÝÞKÝLERÝN BÝÇÝMLENMESÝ
Doðu Slavlarýnda Feodal Evrimin Özellikleri

6. ve 9. yüzyýllarýn Doðu Slavlarýnda, sýnýflarýn ve devletin [sayfa
oluþmasý, köleci Roma Ýmparatorluðu, iktidarýný, Doðu Slav topraklarýna deðin geniþletmemiþ olduðu için, özel biçimler alýyordu.
Bu yüzden köleci iliþkiler, Slavlarýn toplumsal düzeni üzerinde doðrudan bir etki yapmýyordu. Slavlarda, ilkel topluluðun daðýlýp parçalanmasý, onlarýn temas halinde bulunduklarý bölgelerde köleliðin çoktan
daðýlýp parçalanma durumuna geldiði bir zamanda ortaya çýktý. Doðu
Slavlarý, feodaliteye, doðrudan, yani kölelik döneminden geçmeden geldiler. Baþlýca feodal sýnýflar, Slavlarda, 9. ve 10. yüzyýllarda
cisimleþti. Topluluðun özgür bireyleri, feodal topak sahipleri tarafýn166]
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dan sömürülen baðýmlý köylüler haline dönüþtüler.
Kiev Rusyasý

9. yüzyýlda, baþkenti Kiev olan bir yukarý-ortaçað devletinin
kurulduðu görüldü. Prensliklerin temelinde Polanlar (Polanes) ya
da Ruslar (Rouss) kabilesi bulunuyordu (devletin Kiev Rusyasý adý
da buradan gelmektedir). Doðu Slav kabilelerinin çoðu, 9. ve 10.
yüzyýllarda bunlarýn çevresinde toplandýlar.
9. yüzyýlýn baþlarýnda, Kiev Rusyasý, Dinyeper ve Oka havzasýndan Don havzasýna kadar olan topraklarý, Kafkasyayý, Dinyesterin
ve Karpatlarýn ötesindeki topraklarý (Karpatlar Rusyasýný) içine alýyordu. Novgorod ve Ýlmen gölüne komþu topraklar, Kiev devletinin
egemenliði altýndaydý.
En yüksek yetke, büyük Kiev prensine aitti. Prensler takýmý
(drujina), üstler (boyar) ve küçükler (gridi) olmak üzere bölünüyordu. Drujina üyeleri, kamu iþlerinin tartýþýlýp karar altýna alýnmasýna
katýlýyorlardý.
11. ve 12. yüzyýllarda, nüfusun büyük prense haraç ödediði
topraklarda hâlâ klan iliþkilerinin kalýntýlarý mevcuttu. Öteki topraklar, feodal senyörlere ait bulunuyordu. Bu beylik arazilerinin bir
kýsmý miras konusu oluyordu, sonradan bunlara patrimoine dendi;
ötekiler büyük prense hizmet edecek [sayfa 167] olan senyörlere, geçici olarak yararlanmak üzere veriliyordu. Verdikleri haraçlarla prenslik hazinesini besleyen özgür köylülerin sayýsý gittikçe azalýyordu.
Topraklarý feodal senyörler tarafýndan alman köylüler,
serfleþmiþlerdi.
Kiev Rusyasýnda, köleci iliþkiler, güdük kaldýlar ve bir evrim
göstermediler.
Serfleþmiþ olan köylüler, ya senyöre ait topraklarý iþliyorlar
ya da yükümlülüklerini aynî olarak ödüyorlardý. Baþka bir deyiþle, o
çaðda, emek-rant ya da angarya, aynî olarak ödenen rantla, yani
aynî-rantla birarada bulunuyordu.
Üretici güçlerin geliþmesi, Rusyada, feodal iliþkilerin geliþmesinde temel öðe oldu. Topraðýn iþlenmesi, kýr ekonomisinin baþlýca
dalý haline geldi. Güney bölgelerinde demirli saban kullanýlýyordu.
Topraðýn dinlendirilmesi ve otlak olarak býrakýlmasý yaygýndý; ama
iki yýllýk, hatta üç yýllýk almaþýk ekim de ortaya çýkmýþtý.
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Zanaatlar, derece derece tarýmdan ayrýlarak geliþiyordu. Köylerde kalmýþ olan zanaatçýlar, feodal senyörlerin egemenliði altýna
giriyorlardý. Berkitilmiþ þatolarýn çevresinde yerleþen zanaatçýlar ise,
zanaatçý mahallelerini oluþturuyorlardý. Giderek kentler, zanaat ocaklarý doðuyordu. Bu iliþkiler altýnda, Kiev Rusyasý, bu olayýn, daha
sonra, feodalitenin açýlýp geliþmesi çaðýnda ortaya çýktýðý Batý
Avrupanýn önünde gidiyordu. Kayýtlar, Rusyada, 9. yüzyýlda, 89 sitenin varlýðýný gösteriyor.
12. yüzyýlda, Rus kentli nüfusu 60tan fazla zanaat kolunu
yürütüyordu; demirden ve çelikten yapýlan mallarýn sayýsý 150yi
buluyordu. Rus zanaatçýlarý, iþ aletlerinin, silahlarýnýn yapýmýnda ve
kuyumculukta ustaydý. Ama toplumsal iþbölümünün yeterince
geliþmemiþ olmasý ve doðal ekonomi, iç ticaretin geniþlemesini
engelliyordu.
Novgorodda yapýlmýþ arkeolojik kazýlarla günýþýðýna çýkarýlmýþ
olan o çaðýn yazýlý belgeleri, Güney Rusyada kent [sayfa 168] uygarlýðýnýn yüksek bir düzeye eriþtiðini tanýtlamaktadýr.
Dýþ ticaret daha dörtbaþý bayýndýrdý. Rus tacirleri, Hilâfet topraklarýnda, Bizansta, Bohemyada, Polonyada, Almanyada,
Ýskandinavyada, birbirleri ile karþýlaþýyorlardý. Kürk, balmumu, bal,
katran, keten kumaþlar, süsler, silahlar satýyorlar ve dýþardan lüks
eþya, þarap, meyve ve baharat satýnalýyorlardý.
11. yüzyýlda ve 12. yüzyýlýn baþlarýnda, Kiev Rusyasý, ilerlemekte olan ekonomisi ile gerçek bir devletti. Devlet, gücünü, köylülerin ve zanaatçýlarýn amansýz bir biçimde sömürülmesinden
alýyordu; bununla birlikte, köylü ve zanaatçýlar, sýk sýk kendilerini
ezenlere karþý baþkaldýrýyorlardý.
Kievde en büyük ayaklanma, 1113te oldu. Yýðýnlarýn baskýsý
ile prenslik iktidarý, bazý ödünler vermek zorunda kaldý.
Uluslararasý Arenada Kiev Devletinin Rolü

Yukarý-ortaçað Rus devleti, feodal senyörlerin egemenliðinin
pekiþmesine büyük katkýda bulundu. Vladimir (980-1015), Bilge adý
takýlan oðlu Yaroslav (1019-1054), Yaroslavýn küçük oðlu Monomah (1113-1125) gibi Kievli büyük prensler, feodaller sýnýfýnýn en
göze çarpan temsilcileri ve habercileri oldular. Prenslik iktidarýnýn
saygýnlýðýný saðlamlaþtýrmak için, Prens Vladimir, 10. yüzyýlýn son-
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unda, hýristiyanlýðý resmî din olarak ilân etti. Hýristiyanlýk, Rusyaya
Bizanstan gelmiþtir. Bu çaðda, Bizans Ýmparatorluðu ile Batý Avrupa
arasýndaki siyasal ve toplumsal anlaþmazlýklar, Doðu ve Batý hýristiyan kilisesinin temsilcileri arasýnda açýk bir savaþýma neden oldu.
Kesin kopuþ, 1054 tarihini taþýr. Ýki kiliseden herbiri, kendini, biricik
evrensel kilise olarak öne sürdü. Böylece, Roma Kilisesi (katolik)
ve Yunan Kilisesi (ortodoks) ortaya çýktý.
11. ve 12. yüzyýllarda, ortaçað Rus devleti, büyük bir [sayfa 169]
uluslararasý saygýnlýða eriþti. Ticarî iliþkilerine paralel olarak, Doðu
Avrupa ve Bizans ile siyasal ve kültürel alýþveriþini artýrdý. Çok sayýda Doðu Avrupa hükümdarý Kievli prenslerin iþlerine karýþmýyordu.
Birçok tarihsel ve edebî metinler, Rus topraðýna ve bu topraklar üzerinde yaþayanlara deðinmektedir: Arap ihracatçýlarýnýn ve
Bizanslý tarihçilerin yazýlarý, Ýskandinav sagalarý, Fransýz ulusal destaný Chanson de Roland, (Rolan Þarkýsý) Cermenlerin Chant des
Nibelungeni (Nibelungen Ezgisi), vb..
Kiev devletinin iktisadî ve siyasal ilerlemesi, 13. yüzyýlda,
Moðol akýný ile barbarca durdurulmuþtur. Ülkede feodal bölünmenin artmasý, merkezî iktidarýn parçalanmasý ile, fatihlerin görevi fazlasýyla yerine getirilmiþ oldu.
3. ASYA VE AFRÝKA ÜLKELERÝNDE FEODALÝTENÝN YAPISI

Asya ve Afrika ülkelerinde feodal iliþkiler, özel bir biçimde
oluþtu. Asyada, feodalite, her ülkede baþka bir biçimde kurumlaþtý.
Köleci Toplumun Baðrýnda Feodalitenin Doðuþu
Çin

Çinde, feodal yapýlar, 3. yüzyýlla birlikte, hatta (bazý kaynaklara göre) daha erken ortaya çýktý. Siyasal planda bu olay, eski
imparatorluðun (Hanlar imparatorluðunun) daðýlýp parçalanmasý ve
ülkenin Tsinler tarafýndan birleþtirilmesi ile ayný zamana raslar. Çin
feodalitesinin þu özelliði oldu ki, egemen sýnýfýn topraklar ve sular
üzerindeki tekeli özel mülkiyet biçimini almadý, týpký köleci çaðda
olduðu gibi, kamu hizmetlerinin ve büyük tahkim iþlerinin merkezileþmesi nedeniyle, devlet mülkiyeti biçimini aldý. Büyük Çin Þeddi,
bu çaðda yapýlmýþtýr.
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Ýlk Tsin Ýmparatorluðu, Ssu-ma Yen (265-290) zamanýnda,
devlet paylarý üzerine bir ferman yayýnladý. Bu yasaya [sayfa 170] göre,
köylü, iki bölüme ayrýlan bir tarla alýyordu. Birinci bölümün geliri,
kendisine ait oluyordu; ikincinin ürünü ise, tüm olarak devlete gidiyordu. Bundan baþka, köylüler, sulama tesislerinin bakýmýný yapmak, topraðýn drenajý iþlerinde, askerî istihkâm iþlerinde çalýþmak
zorundaydýlar. Hepsi, özgün bir angarya biçimini oluþturuyordu. Ama
Avrupada çok yaygýn olan senyörlerin topraklarýný iþleme biçimindeki angarya, Çinde, hemen hemen hiç yapýlmamaktaydý. Büyük
senyör yurtluklarý çok azdý, topraklarý köylüler tarafýndan iþlenecek
olan devlete ait yurtluklar yaratma çabalan bir sonuç vermedi.
Feodal devlet, köylüleri, derebeylik topraðýna baðlamaya ve
ayný zamanda, onlara, belli bir ekonomik giriþkenlik saðlamaya çaba
gösteriyordu. Aynî olarak ödenen rantýn yaygýnlýðý buradan geliyor.
Japonyada Ve Hindi-Çin Yarýmadasýnda Feodalitenin Geliþmesi

Çindeki feodal iliþkilerin ilerleyiþi, Koreye ve Japonyaya
uzandý. Bu iki ülke ilkel topluluk sisteminden hemen sonra, kölelik
aþamasýndan geçmeden, feodaliteye girdiler. Japonyada, feodal
iliþkiler, 4. yüzyýldan beri cisimleþmeye baþladý. Uzun bir dönem
boyunca, kölelik, hâlâ devam etmekleydi. Ama köleler, üretimde,
önemli bir yer tutmuyorlardý.
Japonyada, topraklarýn ve sulama tesislerinin büyük çoðunluðu, feodal devletin mülkü haline geliyordu. 646 imparatorluk bildirgesi, topraðýn özel yararlanma (intifa) hakkýný kaldýrýyordu.
Köylüler, devlet topraðýnýn zilyedleri haline geliyorlardý. Tarým ürünlerinden aynî bir rant ödüyorlar, ayný zamanda kamu hizmetlerine
katýlýyorlardý.
Feodal senyörler, sýk sýk egemen feodaller sýnýfýnýn ortak
çýkarlarýnýn sözcüsü olan devlet ile köylüler arasýnda aracý rolü oynuyorlardý. Bunlar, askerî hizmete karþýlýk olarak, köylülerin iþlemekle
yükümlü olduklarý paylara sahiptiler. [sayfa 171] (Avrupadaki gedik bénéfice biçiminde). Japonyada, toprak mülkiyetinin bütün hiyerarþisi
kurulmuþtu. Feodalitenin geliþmekte olduðu bütün Asya ülkelerinde, þu ya da bu biçim altýnda, ayný olay oluþuyordu.
5. yüzyýlda, feodal iliþkiler, daha önceden de iki devletin mevcut olduðu Hindi-Çin yarýmadasýnda zafer kazanmaya baþladý. Bu
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devletlerden biri, Lin-Yi ya da Þampa, bugünkü Vietnamýn merkez
bölgesini ve güney bölgesinin bir bölümünü kapsýyordu. Öteki devlet, Fu-nan, Hindi-Çin-in güneyinde kurulmuþtu. Buranýn baþlýca
halký, Khmerlerdi.
5. yüzyýlda, feodal bölünme döneminde, Fu-nan devletinin
kuzey bölümünde, (bugünkü Kamboç topraklarý üzerinde), bir topluluk oluþtu. 6. yüzyýlda, bütün Fu-nan topraklarýný içine aldý. Çinlilerin
Çenia dedikleri yeni bir feodal krallýk ortaya çýkýverdi. Bu devlet,
ancak 16. yüzyýlýn sonunda ya da 17. yüzyýlýn baþýnda, Kamboç
adýný aldý.
Hint Feodal Toplumunda Ýlkel Kölelik Kalýntýlarý

Ýlkel köleliði de içinde sürdüren klasik bir feodal toplum örneðini, bize, evrimi bütün yabancý etkilerden uzak ve temiz kalan
Hindistan sunmaktadýr. Orada, ataerkil bir kölelik hüküm sürüyordu, ilkel topluluk kalýntýlarý da çok güçlüydü.
Ýlk feodal yapýlar, Hindistanda, 5-6. yüzyýllarda biçimlendiler. Orada, kýrsal topluluk ekonomisinin, eskisi gibi, kendi kendine
yeten ve doðal bir niteliði vardý. Kentlerdeki zanaat üretimi, özellikle köleci soyluluðun gereksinmelerini karþýlýyordu. Zanaat eþyasýnýn
alým-satýmý, daha çok büyük kentler arasýnda yapýlýyordu.
Hindistanda, üretici güçlerin evrimi, her ne kadar yavaþ olsa
da, demirli tarým aletlerinin daha geniþ bir biçimde kullanýlmasý ile
baþlar. Köleci iliþkiler üretici güçlerin ilerleyiþini engelliyordu. Köle
emeði, gittikçe daha az kâr getiren [sayfa 172] bir iþ oluyordu. Bunun
üzerine, büyük toprak sahipleri, her çeþit yükümlülüklerini yerine
getirmek zorunda olan kölelerine topraklarýndan küçük tarlalar verdiler. Bazý senyörler, özgür köylülere, tarla kiralýyorlardý. Bu köylüler
de, toprak sahibine, ürünün bir bölümünü vermek zorundaydý.
Hindistanda, feodal mülkiyete dayanan sömürünün yeni
biçimlerinin geliþmesine uygun olarak, kýr ekonomisi deðiþiyordu.
Klan topluluðu, herbiri kendi öz iþletmesine sahip olan ailelere bölündü. Köylülerin toprak paylarýnýn bölünüp küçülmesi, servet
eþitsizliðinin ve çiftçilerin büyük bir kýsmýnýn yoksullaþmasýnýn
kaynaðý oldu. Toplumsal çeliþkiler keskinleþti. Egemen sýnýfýn kendi içinde de, devlet aygýtýný ellerinde tutan büyük köleci soylular ile
feodal senyörler arasýnda, bir çatýþma ortaya çýkýyordu.
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Bütün bunlar, birkaç yüzyýllýk köleci Gupta imparatorluðunu
zayýflattý ve, 5. yüzyýldan 6. yüzyýla geçerken, göçebe bir halk olan
Heftalitlerin baskýsý altýnda çöküþünü hýzlandýrdý.
Heftalitlerin Hindistandaki egemenlikleri kýsa ömürlü oldu
ve 540 yýlýnda imparatorluklarý parçalanýp daðýldý. Bütün bu imparatorluðun yerini almýþ olan birçok baðýmsýz devlette feodalite kurumlaþmaya baþladý.
Göçebelerin Ýlkel Topluluk Düzeninin Daðýlmasý Temeli Üzerinde
Feodal Ýliþkilerin Geliþmesi

Feodal iliþkilerin biçimlenme tipi bakýmýndan üçüncü grup
ülkeleri, Arabistan yarýmadasýndaki devletler oluþturmuþtur. Köleci
Arap imparatorluklarý burada doðmuþ, daðýlýp parçalanmýþ, sonra,
MÖ 2. ve 1. binyýllarýnda yeniden canlanmýþlardýr. Yalnýz Himyaritler
Krallýðý, bugünkü Yemen topraklarý üzerinde, MS 6. yüzyýlýn baþlarýna
kadar sürmüþtür. Daha uzun zaman varlýðýný sürdürenler, Mekke,
Medine (Yesrib) gibi köleci site-devletlerdir. Ama Arap [sayfa 173] yarýmadasýnda, köleci iliþkiler, hiçbir zaman yüksek bir düzeye ulaþmamýþtýr. Feodal iliþkilere gelince, bunlar, göçebe kabilelerin ilkel
topluluðuna özgü iliþkilerin daðýlýp parçalanmýþ olduðu bir temel
üzerinde, 7. yüzyýlda kurulmaya baþlamýþlardýr.
Yarýmadada yaþayan kabileler, etnik kökenlerine göre, Güney Araplarý ya da Yemen Araplarý ve Kuzey Araplarý olarak ayrýlýyorlardý. Himyar Krallýðýnýn topraklarý üzerinde, baþlýca ekonomi
dalý tarýmdý, ama Araplarýn büyük bölümü göçebe, Bedevi (Arapça
anlamýyla çölde yaþayanlar) olarak kalýyorlardý, çünkü, Arabistan,
göçebe hayvancýlýða tarýmdan daha elveriþliydi.
Hayvancýlýðýn geliþmesi ve kabileler arasýnda ticaretin geniþlemesi, klan þeflerinin, önemli zenginlikleri, özellikle hayvan ve otlaklarý ele geçirmelerini saðladý. Bu temel üzerinde varlýklý aileler,
ötekilerden ayrýldýlar. Kabilelerin büyük yýðýnlarý yoksullaþýyor, zenginlerin ekonomik egemenliði altýna giriyordu. Þef, bütün kabile tarafýndan, ama genel kural olarak bîr klanýn ya da zengin bir ailenin
temsilcileri arasýndan seçiliyordu.
Böylece, kabilelerin ve klanlarýn baðrýnda, iktidarý ve etkisi
en baþta sahip olduðu hayvanlarýn ve otlaklarýn miktarýyla belirlenen yeni bir toplumsal tabaka ortaya çýkýyordu. Bu, feodal sýnýfýn
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kuruluþunun baþlangýcý oldu. Ayný zamanda, sömürülen halk yýðýnlarý üzerinde baský organý olan devletin yaratýlmasý eðilimlerini de
ortaya çýkardý.
Arabistan yarýmadasýnýn kuzeyinde, iki feodal krallýk kuruldu. Lakmidler Krallýðý ve Kassanidler Krallýðý. Saðlam olmayan bu
kuruluþlar, MS 2. yüzyýldan 7. yüzyýla deðin varlýklarýný sürdürdüler.
Bütün Asya ülkelerinde, feodal iliþkiler, halk yýðýnlarýnýn,
sömürücülerin egemenliðine karþý açtýklarý amansýz savaþým içinde
ortaya çýkýyordu. [sayfa 174]
Afrika Kýtasýnda Feodal Ýliþkilerin Biçimlenmesi

Sahranýn güneyindeki ülkelerde olduðu gibi, Afrikanýn kuzeyinde de feodal iliþkilerin kuruluþu ve geliþmesi, Avrupa ve
Asyadaki feodalite tarihi ile birçok benzerlikler gösterir.
Bu kýta üzerinde, feodal tipte ortaya çýkmýþ olan en eski
egemen devletlerden biri, Gana Ýmparatorluðu oldu. Bu imparatorluk, yaklaþýk olarak, 7. yüzyýla doðru, Senegal ve Nijerya topraklarý
arasýnda kuruldu. O zamanlar, buralarýmý oturan halklar, egemen
olan ailenin (Bambara vb.) dilini konuþuyorlardý. Ýmparatorluðun
ekonomik ve toplumsal yapýsý, henüz ayrýntýlý olarak
aydýnlatýlmamýþtýr. Bilinen tek þey, devletin baþýnda feodal, mutlak
hükümdarlarýn bulunduðudur. 8. yüzyýlýn sonunda, Sisse Tunkaralar hanedaný iktidara geçti. Tahta geçme hakkýnýn ana yoluyla oluþu
olgusu (kralýn kýzkardeþinin oðlu, dayýsýnýn yerine geçiyordu), ilkel
klana deðgin iliþkilerin bazý kalýntýlarýnýn varlýðýný tanýtlýyordu. Köleliðin bazý öðeleri de devam etmekteydi. Ganalý hükümdarlar, köle
el emeði ele geçirmek üzere, komþu ülkelere, sýk sýk silahlý seferler
yapýyorlardý.
Toplumsal iþbölümü pek ilerlememiþti, çünkü daha çok aðýr
basan iç ticaret deðil, dýþ ticaretti. Özellikle tuz ve alim ihraç ediliyordu. Esas olarak, ticaret, Maðrip ülkeleri (kuzey Afrika) ile yapýlýyordu.
Gana ve Cene gibi kentlerde, birçok ticaret merkezi kuruldu.
Kentlerin ilerlemesi, kültürün yayýlmasýna ve özellikle okullarýn kurulmasýna yardým etti.
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Feodal Üretim Tarzýnýn Niteleyici Çizgileri

Özet olarak diyebiliriz ki, feodal senyörlerin baþlýca üretim
araçlarý olan toprak ve iþ aletleri üzerindeki tekelci mülkiyetleri,
feodal üretim tarzýnýn belirleyici özelliði oldu. Bu araçlarýn, feodal
mülkiyet biçiminin niteliðinden doðan, doðrudan üreticiye teslim
edilmesi, köylülerin serfleþmesini, [sayfa 175] onlarýn ekonomik baskýsýný ve ekonomik baðýmlýlýðýný artýrdý. Ayný zamanda, köylüler, kiþisel
olarak senyöre baðlý bulunuyorlardý. Böyle ekonomi-dýþý bir baský
olmasa, senyör, köylüyü, kendi hesabýna çalýþmaya zorlayamayacaktý. Bu baskýnýn biçim ve dereceleri, kölelikten köylülerin haklardan yoksun oluþuna kadar giden çeþitlilikler gösterdi.
Feodal ekonominin, doðal, kapalý ve hemen hemen yalýtýlmýþ
bir niteliði vardý. Tekniðin çok düþük ve görenekçi düzeyi, feodal
ekonomi sistemini koþullandýrýyor ve ayrýca onun sonucu oluyordu.
Niteliði gereði, feodal üretim tarzý, her ne kadar köleci üretim tarzý gibi çalýþan çoðunluðun egemen azýnlýk tarafýndan sömürülmesine dayanýyorsa da, ondan daha ilerici oldu. Serfin, kölenin
tersine, ailesi ve kendi küçük bir ekonomisi vardý ve bunun için de
emeðinin sonucuna karþý ilgi duyuyordu; ki, bu da, feodal toplumun üretici güçlerinin geliþmesinin temelini oluþturuyordu.
Burjuva Tarihçilerine Göre Feodalitenin Özü

Ortaçað toplumunun tarihinin idealist yorumu, feodalitenin
evrimi konusundaki materyalist anlayýþa ve feodalitenin dönemlere
ayrýlýþýna aykýrýdýr.
Ortaçað terimi, burjuva biliminde de vardýr. Bu terimi, burjuva bilimine, Yunan ve Romanýn eski uygarlýðý ile bu uygarlýðýn 15.
ve 16. yüzyýldaki Ýtalya ve baþka Avrupa ülkelerindeki rönesansý
arasýndaki geçiþ dönemini ayýrdetmek için, Ýtalyan hümanistleri
sokmuþtur.
Daha sonra, tarihin, ilkçað, ortaçað ve modern tarih olarak
bölünmesi, burjuva yazarlarýn yapýtlarýyla da onaylandý. Ama, Batýlý
bilginlerin çoðu, bu dönemleri, þu ya da bu toplumsal ve ekonomik
süreçlere baðlamazlar; bu dönemleri, kendiliðinden olma þeyler
sayarlar. Bazý burjuva tarihçileri, ortaçaðýn baþlangýcýný, hýristiyan
takviminin ilk [sayfa 176] yýllarýna, baþkalarý 5. yüzyýla, Batý Roma impa-
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ratorluðunun çöküþü çaðýna deðin uzatýrlar. Burjuva yazarlar, 14. ve
16. yüzyýllar arasýna yerleþtirdikleri ortaçaðýn bitiþ tarihi konusunda
da, görüþ birliðinde deðildirler. Burjuva tarihçiliðinin baþlýca amacý,
tarihin antikçaðdan ortaçaða geçiþ ýrasýnda, hiçbir devrime tanýk
olmadýðýný göstermektedir.
Burjuva yazarlar, bu sorunu, daima kendi siyasal anlayýþlarýndan hareket ederek ele aldýlar ve almaktadýrlar. Özellikle iki sorun
üzerinde duruyorlar: Eski Roma Ýmparatorluðunun topraklarý üzerinde beliren devletlerin sonraki tarihleri bakýmýndan Alman topluluðunun (markýn) rolü ve Alman kabilelerinin akýmýnýn anlam ve
önemi. Waitz, Sohm, Brunner ve baþkalarý gibi 19. yüzyýlýn þoven
eðilimli tarihçileri, Roma imparatorluðunun düþüþünü, Alman ulusal ruhunun daðýlýp parçalanmýþ Roma toplumu üzerindeki bir zaferi
gibi sunmaya çalýþýyorlardý. Ve bunu yaparken, yeni toplumsal
iliþkilerin kuruluþunda, topluluðun rolünü gizliyorlardý. Fransýz tarihçisi Fustel de Coulanges (19. yüzyýlýn üçüncü çeyreðinde), kýrsal
tarým topluluðunun varlýðýný bile kabul etmiyordu. Büyük mülk sahipliðinin ve halk yýðýnlarýnýn aristokrasi tarafýndan sömürülüþünün
sonsuzluðunu kanýtlamak için babadan kalma (miras-irat) denilen
teoriyi övüyordu. Pek inandýrýcý olmayan bir biçimde, serbest topluluðun, markýn hiçbir zaman varolmadýðýný, oysa Aþaðý Roma imparatorluðundan, olduðu gibi ortaçaða geçen büyük yurtluðun (patrimoine-babadan kalma miras-irat), ortaçað ekonomik yaþamýnýn
temeli olduðunu kabul ediyordu.
Fustel de Coulanges, bir baþka Fransýz tarihçisi Du Bos ve
Ýngiliz tarihçisi Seebohom, Roma Ýmparatorluðunun Cermen kabileleri tarafýndan fethini yadsýyorlardý. Onlara göre, ancak, bu kabilelerin birbirlerini izleyen dalgalar halinde Roma toplumuna nüfuzu,
bu toplumun niteliðinde hiçbir þeyi deðiþtirmeyen nüfuzu sözkonusu idi. [sayfa 177]
Fustel de Coulanges, komünal denen teori karþýsýna, kendi
anlayýþýný koyuyordu. Ama, bu teorinin yandaþý olan burjuva tarihçileri (Alman bilgini Maurer ve baþkalarý), feodalitenin kuruluþu ve
evrimi sýrasýnda, Cermen kabilelerinin ilkel topluluk düzeninin, özellikle mark düzeninin gerçek rolünü, yanlýþ bir biçimde sunuyorlardý. Maurer, komünü tüm ortaçað yaþamýnýn, tümüyle eski Cermenlerden alýnmýþ deðiþmez temeli olarak kabul ediyordu.
Gerici tarihçi Dopsch da, ortaçaða geçiþ sýrasýnda, bir patla-
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ma olmadýðýný kanýtlamak çabasýndaydý. Ona göre, Cermen kabileleri, Roma uygarlýðýna zarar vermek þöyle dursun, bu uygarlýðýn
mirasçýlarý ve koruyucularý olmalýydýlar, onlarýn toplumsal düzeni,
Roma toplumunun toplumsal düzeninden hiçbir bakýmdan farklý
olmamalýydý. Bütün bunlar, Dopscha göre, ortaçaða geçiþte, kesin
olarak bir devrim olmadýðým göstermektedir. Dopsch, her iki toplumun da, öncesiz ve sonrasýz olan büyük özel mülkiyete dayanmýþ
toplumlar olmalarý gerektiðini de ileri sürüyordu. Bu bakýmdan, onun
fikirleri, modern burjuva yazarlarýnýn anlayýþlarýnda yankýlanmaktadýr.
Burjuva tarihçileri feodalite kavramýný da kullanmaktadýrlar; ama onlar, bu terime bizim açýkladýðýmýzdan baþka bir anlam
vermektedirler. Bununla birlikte, onlarýn görüþünde de belirli bir
geliþme görülebilir.
François-Pierre Guizot, ve 19. yüzyýl ortalarýnda yaþamýþ olan
öteki tarihçiler, feodaliteyi, baþlýca belirtisi siyasal bölüme olan bir
vasallýða dayanan iliþkiler sistemi olarak ele alýyorlardý. Ýnsan toplumunun geliþmesi fikrini kabul etmiyorlar ve bir toplumsal ve ekonomik biçimlenmenin yerini bir baþkasýnýn alýþýný yadsýyorlardý.
Vasallýðý, eski toprak iliþkilerine ve miras-irat sisteminin egemenliðine baðlýyorlardý.
20. yüzyýlýn ilk yarýsýnýn en tanýnmýþ burjuva tarihçilerinden
biri olan Henri Sée de, feodaliteyi, bir siyasal bölünme [sayfa 178] olarak kabul ediyordu. Sée, Roma latifundiasý ile ortaçað yurtluðu arasýnda hiçbir ayrýlýk görmüyordu. Séeye feodal mülkiyet, tümüyle
sahibine ait olan bir mülktü.
Modern burjuva tarihçileri, feodalite teriminin bilimsel anlamýndan daha da uzaklaþmaktadýrlar. Örneðin, Amerikalý Strayer
ve Colburn, feodalitenin, belirli bir toplumsal iliþkiler sistemi olmadýðýný, yorumu çaðlara göre deðiþen, aslýnda saymaca bir terim
olduðunu kabul ediyorlar. Onlara göre, feodalite, her þeyden önce,
bir yönetim yöntemidir, ekonomik ve toplumsal bir yöntem deðildir, zaten durmaksýzýn da deðiþmektedir; feodalite, ancak terminoloji bakýmýndan feodum (fief  feodal yurtluðu) sözcüðüne baðlýdýr. Bu tarihçiler, feodal senyörün siyasal iktidarýný, ekonomik ve
toplumsal süreçlerle olan bütün baðýntýlarýn dýþýnda ele alýyorlardý.
Bunun içindir ki, feodaliteyi, ayný kolaylýkla MÖ 1. binyýllarda (Mezopotamya ve Eski Mýsýrda), ve MÖ 1. binyýllarýnda (Çinde,
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Arabistanda, Batý Avrupada ve Doðu Avrupada) buluyorlar. Strayer
ve Colburna göre, Hindistan ve Rusya feodaliteden sakýnabilmiþ
olsalar gerekti.
Strayer ve Colburnnun anlayýþlarý, toplum tarihinin dönemler halinde bilimsel bölünmesini kabul etmeyen, geçmiþin ve içinde bulunduðumuz zamanýn gerçek olgularýný, eðer bunlar kendi
siyasal anlayýþlarýna aykýrý ise görmezlikten gelen burjuva tarihçilerinin bu kesiminin tipik anlayýþlarýdýr. [sayfa 179]
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM
FEODALÝTENÝN AÇILIP GELÝÞME ÇAÐI

1. ZANAATÇILIÐIN VE TÝCARETÝN ÝLERLEMESÝ

Kesin olarak kurulmuþ feodalitenin niteleyici bir yönü, kentlerin zanaat ve ticaret yýðýnaklarý, ticarî üretim merkezleri olarak
hýzla ilerleyiþidir. Ýlkel zamanlarda baþlayýp kölelikte derinleþen zanaat ile tarým arasýndaki ayrýlýk, duraksamýþ bulunuyordu. Köleci imparatorluklarýn daðýlýp parçalanmasý, ekonomik durgunluða sýký
sýkýya baðlýydý. Birkaç Asya ve Kuzey Afrika sitesi bir yana, kentler,
ticaret ve zanaat merkezi olmaktan çýktýlar.
Feodalite koþullarý içinde, zanaatçýlýkla tarýmýn birbirlerinden
ayrýlmalarýnýn yeni aþamasý, birdenbire gelmedi. Feodal toplumda,
üretici güçlerdeki ilerlemenin dürtüp hýzlandýrdýðý karmaþýk bir sürecin sonucu oldu. [sayfa 180]
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Zanaatlarda Uzmanlaþma

Uzmanlaþma, Batý Avrupada, özellikle bu ayrýlmanýn en belirgin olduðu Fransada oldu. Birçok köylü, senyöre rantý, yalnýz tarým ürünü olarak deðil, ayný zamanda zanaat eþyasý olarak, en çok
da dokuma (çuha ve yünlü kumaþlar) olarak ödüyorlardý. Tarým
aletleri zamanla yetkinleþiyordu: özellikle demirli saban çok yaygýnlaþtý. Bitki örtüsü yakýlan alanlar ve meralar üzerindeki tarýmýn
yerini, kesinlikle, iki ya da üç yýllýk almaþýk ekim alýyordu; baðlar,
meyve bahçeleri, sebze ekimi yaygýndý. Artýk köylü ailesi, zanaat
imalâtýna daha fazla zaman ayýrabilirdi. Aile üyelerinin bazýsý ise,
zamanlarýný tümüyle tek bir tarým-dýþý uðraþa ayýrmaya baþladýlar.
Ýlkin demircilik ve çömlekçilik dallarý oluþtu. Yapý tekniði ilerliyordu. Su deðirmenlerinin yayýlmasý, üretimin gelinmesinde önemli
bir rol oynadý. Ýnsanlar, zaman zaman büyük taþ yapýlar yapmaya
giriþtiler. Egemen sýnýfýn temsilcileri, artýk, yünlü kumaþlarý, keten
kumaþa üstün tutuyorlardý; böylece yünlü kumaþlarýn üretimi arttý.
Her gün daha çok sayýda köylü, uzman zanaatçý haline geliyordu.
Bazý köylüler rantýn tümünü, senyörlere, zanaat eþyasý olarak ödüyorlardý. Zaten çoðu kez, kendi köylerinin bütün gereksinmesini saðlýyorlardý, bu da, onlara, bir miktar para biriktirmek olanaðý
veriyordu. Kendileri gene köylü olarak kalýyorlardý; ama artýk tarým,
onlar için tek geçim aracý deðildi.
Zanaatçý Ýle Pazar Arasýnda Ýliþkilerin Kurulmasý

Uðraþlar, zanaatçý ile pazar arasýnda iliþkilerin kurulmasý ile
yeni bir aþamaya girmiþtir. Feodalitenin oluþumu çaðýndan beri yardýmcý bir uðraþa da sahip olan köylüler, senyörlerinin izni ile, yaptýklarý eþyayý satmak üzere, bayram günlerinde, büyük þatolarýn ve
manastýrlarýn duvarý dibinde [sayfa 181] kurulan en yakýn panayýra gidebiliyorlardý. Ama bu ticaret, sürekli bir niteliðe sahip deðildi ve
zanaatçýlýk ile tarým arasýnda, tüm toplum ölçüsünde bir kopma
meydana getirmiyordu: zanaat eþyasý, ancak raslantý sonucu meta
haline geliyordu.
Baþlangýçta, zanaatçýlar ile çiftçiler arasýndaki ayrýlma, yurtluðun dar çerçevesi içinde gerçekleþti. Ama uzmanlaþmanýn ilerlemesiyle, zanaatçý, gittikçe daha sýk olarak ürününü sürmek ve
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gereksinmesi olan her þeyi satýnalmak üzere pazara gitmeye baþladý.
Zanaatçý, meta üreticisi haline geliyordu.
Kent ile Kýr Arasýnda Toplumsal Ýþbölümü

Usta zanaatçý, köyde yeterli bir pazar bulamýyordu. Üstelik
feodal sömürü, ona aðýr geliyordu. Köylü-zanaatçý1ar, yurtluktan
ayrýlmak, ürettiði eþyayý daha rahatlýkla satýþa sunabileceði ve senyörlük boyunduruðundan kurtulabileceði yerlere gitmek eðilimindeydiler.
Bazýlarý, bunu, gizlice kaçarak yapýyorlardý; baþkalarý, senyöre, bir miktar para ödemeyi kabul ederek, senyörün izni ile köyden
ayrýlýyorlardý. Her zaman paraya gereksinmesi olan senyörler, serflerinin bu koþulla köyden ayrýlmasýna izin veriyorlardý. Önceleri,
köyden ayrýlma izinleri kýsa süreli idi; örneðin panayýra gitmek için
ya da kýþ süresince, yani derebeylik topraklarý üzerinde kolgücü
pek gerekli olmadýðý zaman, köyden ayrýlabiliyorlardý. Ama sonradan, bu izinler, daha uzun süreli oldu.
Usta zanaatçýlarýn dýþýnda, ancak bazý fýrsatlarda, kendi özel
gereksinmelerini saðlamak için zanaatçýlýk yapan basit çiftçiler de
köyden ayrýlýyorlardý. Demek ki, bu olgu, giderek yurtluðun ve komünün sýnýrlarýný aþtý, toplumun bütününü kapsadý. Bu toplumsal
iþbölümü, daha sonra kent ile köy arasýndaki çeliþkileri doðuracaktýr. [sayfa 182]
Kasabalarýn Kuruluþu

Köylerden kaçan ya da senyörlerinin izni ile ayrýlan köylüler,
zanaat eþyasýnýn daha kolay satýlabildiði, hammadde kaynaklarýna
yakýn, ayný zamanda, kendilerine güvenlik saðlayan yerler arýyorlardý. Bu yerleri, krallarýn, preslerin ve piskoposlarýn konutlarýnýn duvarlarý altýnda, büyük yönetsel merkezlerin yakýnlarýnda buluyorlardý.
Kaçak serfler, gönüllü olarak, çoðunlukla berkitilmiþ olan büyük
manastýrlarýn ve abbeliklerin yakýnlarýnda da yerleþiyorlardý.
Köylerden ayrýlýp giden köylüler, kervanlarýn mola verdikleri
yerlerde, kara yollarý ya da nehir yollarý kavþaklarýnda, ürünlerin sýk
sýk trampa edildiði yerlerde yerleþmeye çalýþýyorlardý; öte yandan,
zanaatçýlar da, kendi ürettikleri metalarý, buralarda, kolaylýkla satýþa
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sunabiliyorlardý. Bunun bir baþka nedeni de serflerin bu gibi yerlerde yük boþaltýcýlýðý, kayýkçýlýk, mavnacýlýk vb. gibi geçim kapýlarý
bulabilmeleriydi.
Köylülerin Kiþisel Baðýmlýlýktan Kurtulmalarý

Böylece, köylüler (genel kural olarak serfler) yavaþ yavaþ
feodal boyunduruktan kuruluyorlardý, çünkü, raslantý olarak, kral ve
yerel senyör, el emeðine karþý ayný ölçüde ilgi duyuyorlardý.
Bir miktar para biriktirebilen köylüler, kendi kiþisel baðýmlýlýklarýndan doðan angaryalarýn karþýlýðýný ödüyorlardý. Bazan, rant vermeyi düpedüz reddediyorlar ve köye geri dönmüyorlardý. Senyörlere
gelince, onlar, serfleri zorla geri getiremiyorlardý. Böylece de bu
köylüler özgür oluyorlardý.
Ýtalyanýn ve Güney Fransanýn Kentleri

Ýtalyanýn ve Güney Fransanýn Bizansla ve Doðu ülkeleri ile
ticaret baðlarý, (Ýtalyada) Venedik, Cenova, Piza, Napoli (Fransada)
Marsilya, Arles, Narbonne ve Montpeller [sayfa 183] gibi kentlerin hýzla
ilerlemesine yardýmcý oldu. Bu iki ülkede, ticaret ve zanaat ocaklarý
olarak kentler, daha 8. yüzyýlda doðuyorlar; Tuna ve Ren nehirleri
vadilerinde ve Ýngilterede ise, kentler, 10. ve 11. yüzyýllarda ortaya
çýkacaklardýr.
Rus Kentleri

Yukarda belirttiðimiz gibi, Kiev, daha 10. ve 11. yüzyýllarda,
büyük bir kentti. O çaðda bile, Novgorod, önemli bir ticaret ve zanaat merkeziydi. Ensonu, Çernigov, Smolensk ve Polotsk da ortaçað
Rus ekonomisinde büyük bir rol oynuyordu.
9. ve 11. yüzyýllarda, Moskova, ticaret merkezlerinin yol
kavþaðý oldu. Kent, 12. yüzyýlýn ortalarýndan baþlayarak, daha hýzlý
ilerledi. 13. yüzyýlýn baþýnda, bir prenslik olan Moskovinin baþkenti
oldu.
Rus kentlerinin çoðu, þu plana göre kuruldu: Kentin ortasýnda bir hendekle ve kalýn surlarla çevrili bir ordugâh, kremlin, bulunuyor, prens ya da voyvoda, askerî birliði (drujina) ve nedimleriyle
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burada yaþýyordu. Ordugâh çevresinde, tacir ve zanaatçýlarýn oturduðu kasabalar kuruluyordu.
Rus kentleri, Volga, Kokaz, Bizans, Orta Asya, Iran, Arap devletleri ve Akdeniz ülkeleriyle ticaret yapýyorlardý. Rusya da, Slavlar,
Ýskandinavya, Bohemya, Moravya, Polonya, Macaristan, Almanya
vb. aracýlýðýyla Baltýk Denizi bölgelerinde yayýlýyordu.
Ticarî Üretim
Tacirler

Feodaller, gittikçe daha kalabalýk olmak üzere, zanaat ürünlerini satýnalmak ve tarým ürünlerini satmak için pazarlara
koþuyorlardý. Köylüler de, sonunda feodaller gibi, bazý ürünleri pazardan satýnalmaya baþladýlar.
Feodaller tarafýndan gittikçe daha çok ezilen köylüler, [sayfa
184] kýrý terkediyorlar, ve böylece, giderek zanaatçýlýðýn ve ticaretin
merkezi haline gelen kasabalarý büyütüyorlardý. Bu kasabalarda
yaþayanlarýn buðdaya ve baþka tahýllara gereksinmesi vardý ve bu
da, kent ile kýr arasýndaki deðiþimlerin geliþmesinin nedeni idi. Kýrdan göç ile baþlayan toplumsal iþbölümü, yeni bir hýz kazandý.
Toplumsal üretimin bir tek alaný, bir yanda tarýmsal üretim,
bir yanda da sýnaî üretim olarak çiftleþti. Ýmal edilen ürünler, meta
haline geldi. Yeni bir toplumsal tabaka, kendilerini yalnýzca ticarete
veren tacirler tabakasý ortaya çýktý. Tacirler, zanaatçýlardan, ürettikleri eþyayý satýnalýyor, pazarda yeniden satýyorlardý. Eskiden, zanaatçý, imal ettiðini kendisi satarken, þimdi bu iþi, onun yerine, tacir
yapýyordu.
Loncanýn Doðuþu

Toplumsal iþbölümü, yalnýzca (sonradan kentleri oluþturacak
olan) zanaat kasabalarýnýn (bourgades) kuruluþu ve bir iç pazarýn
yaratýlmasý sonucunu doðurmakla kalmadý, toplumsal ve siyasal
iliþkilerde de deðiþikliklerin nedeni oldu.
Kýrsal bölgelerden kaçan köylüler, kendi topluluk iliþkilerine
ait töre ve âdetleri her yana yayýyorlardý. Yeni belediyelerden
(communelerden), geleceðin kentlerinin ilk çekirdekleri ortaya çýký
veriyordu. Belediyeler, etkinliklerine giren en önemli iþleri: zanaatçý-
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lýðý, ticareti, hâlâ nüfusun bir bölümünün çalýþtýðý tarýmý, komþu
feodallere karþý savunmayý vb. düzenliyorlardý. Belediyeler, kentlerde yerleþmiþ olan eski-köylü serflere etkin bir yardým saðlýyorlardý.
Onlara, senyörün baskýsýný sarsmak ve özgür bir insanýn kiþisel ve
maddî haklarýný elde etmek için yardým ediyorlardý. Belediyelerin
yönetimi altýnda, yavaþ yavaþ meslek loncalarýnýn temelleri atýlýyordu. Bunlar, henüz az geliþmiþ olan bir meta üretimi toplumunun
iktisadî niteliðine uygun düþüyordu. [sayfa 185]
Ticaretin Geliþmesi ve Feodal Düzende Paranýn Rolü

Geliþmekte olan ticaret, paranýn, özellikle ticaret sermayesinin önemini artýrýyordu. Bu, henüz kapitalist iliþkilerin doðmasý demek deðildi, bunun için emek-gücünün de meta haline gelmesi
gerekecekti. Yavaþ yavaþ, feodal düzende, para, kölelik çaðýnda
yerine getirdiði ve kapitalizmde de yürürlükte olan bütün görevlerine yeniden baþlýyordu.
Ortaçaðýn baþlarýnda, dýþ ticaret, iç ticarete üstün geliyordu.
Onun için, ilkin evrensel paranýn (bu terimin saymaca anlamýyla)
iþlevi ortaya çýktý. Ticaretin geliþmesi sayesinde tacirler, paraya, artýk, satýnalmýþ olduðu metaý daha yüksek fiyatla satarak ek bir para
elde etmenin aracý olarak bakýyorlardý. P-M-P (para-meta-para) formülü ile Pnün, Pden daha büyük olduðu bir sözleþme temsil edilmektedir. Çeþitli yerlerdeki fiyatlarý bilen tacirlerin pazar üzerindeki
tekeli, bu iþlemleri hazýrlýyordu. Burada, para, para-sermaye rolünü
yerine getiriyordu.
O sýrada, para, dýþardan, baþka bölgelerden gelme bir unsurdu, ama daha o zamandan feodaller tarafýndan servet biriktirilmesine yardýmcý oluyordu. Para, servet biriktirme aracý iþlevini görmeye
baþladý.
Özellikle yükümlülüklerin ve para cezalarýnýn artmasý yüzünden emekçilerin aþýrý ölçüde sömürülmesi, alým-satým iliþkilerinin
az geliþmiþ koþullarý altýnda, parayý bir ödeme aracý yapmakta yardýmcý oluyordu.
Geniþleyen toplumsal iþbölümü, meta-para iliþkilerinin
geliþmesi sonucunu doðurdu. Paranýn kendisinin daha önemli olan
iþlevleri, bu evrimi kolaylaþtýrýyordu. Para, giderek daha çok dolaþým
aracý rolünü oynuyordu. Para basmak yaygýnlaþtý.
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Ensonu, meta-para iliþkilerinin geniþlemesiyle, köylülerin ve
zanaatçýlarýn alým-satým iliþkilerine gittikçe daha çok katýlýmlarýyla,
para, yavaþ yavaþ, deðer ölçüsü iþlevini görmeye [sayfa 186] baþladý.
Karþýlýklý ödeþmeler sýrasýnda, köylü ve zanaatçýlar, emek giderlerini hesaba katmak gerektiðini anlýyorlardý. Ama bu durumda, para,
her zaman deðerli maden aðýrlýðýnýn deðerini bulmuyordu. Bundan
böyle, köleci çaðda olduðu gibi, meta-para iliþkileri M-P-M (metapara meta) formülü ile nitelenebiliyordu.
Feodal Senyörlere Karþý Kentlerin Savaþýmý

Ortaçað kentleri, feodallerin topraklarý üzerinde kurulmuþtu
ve kaçýnýlmaz olarak, baþlangýçta, kent içinde bütün iktidarý elinde
tutan senyörlere boyuneðmek zorundaydýlar. Feodaller, kentlerden
en büyük yararý, kazancý saðlamak istiyorlardý. Onun içindir ki,
kuruluþ yolundaki kentin yönetimi, feodal senyörlere karþý savaþýma
giriþmek zorunda kaldý.
Belediye haklarý için savaþýrken, bütün halk, senyöre karþý
oluyordu. Bu savaþýn sonucu, siyasal yapýyý ve senyöre karþý kentin
baðýmlýlýk derecesini vergilerin bizzat kentlerce toplanmasý gibi
burjuva haklarýndan tam yönetim özerkliðine deðin belirtiyordu.
Özerk siyasal birimler haline gelen baðýmsýz kentlerin (Fransadaki
belediyeler gibi) kendi özel adliye aygýtlarý, milis kuvvetleri, maliyeleri vb. vardý. Belediye sakinleri, öteden beri, varolagelen senyöre
karþý yükümlülüklerden baðýþýktýlar.
Batý Avrupada, kendi kendilerini yöneten kent-cumhuriyetler, önce Ýtalya, Fransa, Hollanda ve daha sonra Batý Avrupada,
Almanyada kuruldu (11. ve 12. yüzyýllar). Rusyada, Büyük-Novgorod, 11. yüzyýlda, özel tipte bir cumhuriyet oldu.
Özellikle krallýða ait topraklar üzerinde kurulan bazý kentler,
özerk belediyelere sahip olmak haklarýný elde edemediler, ama
yine de, bazý ayrýcalýklardan ve baðýþýklýklardan yararlanýyorlardý.
Belediye yönetiminde, seçilmiþ organlar, senyörün delegeleri ve
kralýn görevlileriyle birlikte çalýþýyorlardý. [sayfa 187]
Kentte, en yüksek organ, seçimle gelen meclisti; ki, bu meclis, milis kuvvetlerini seferber ediyor, zanaatý denetliyor, gerekli
kararlarý yayýnlýyordu. Meclise, seçimle gelen bir yüksek görevli,
Fransa ve Ýngilterede belediye reisi {le maire), Almanyada kent-
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baþkaný {bourgmestre) vb. baþkanlýk ediyordu. Senyöre karþý koymaya yetecek gücü de, kaynaklarý da olmayan küçük kentler ise,
senyörlerin yargýlama yetkisi alanýnda kalýyorlardý.
Bununla birlikte, bütün kentlerin ortak bir yaný vardý ki, kentlerde oturanlar, kiþisel kölelikten kurtulmuþlardý. Kentte bir yýl bir
gün yaþamýþ olan her köylü, özgür oluyordu.
Asya ülkelerinde de, ayný þekilde, kentler, feodallere karþý
savaþým veriyorlardý; ama genel olarak, amansýz savaþým, özerklik
kazanmaya yetenekli olmayan kentlilerin yenilgisi ile sonuçlanýyordu.
Patrisyenlerle Zanaatçýlar Arasýnda Savaþým

Kentlilerle feodallerin savaþýmý sonuçlanýp, kentlerde herhangi bir statü bir kez yerleþtikten sonra toplumsal çeliþkiler, kent
nüfusunun baðrýnda kendilerini gösterdiler.
Kentlerde, iktidar, daha sonra antikçaðdan gelme adýyla patriciat  patrisyenler (yani aristokrasi) denen kent halkýnýn en zengin bölümünün elindeydi. Patrisyenler, belediye topraklarýndaki
mülk sahiplerini, büyük tacirleri, tefecileri ve kentte oturan küçük
feodalleri içine alýyordu. Halk kitlesi, zanaatçýlardan ve ailelerinden
oluþuyordu.
Kentlerde zanaatçýlýk geliþtikçe, siyasal yaþamda loncalarýn
önemi artýyordu. Loncalar, iktidarý, patrisyenlerden almaya uðraþýyorlardý. Kolonya, Floransa kentlerinde, savaþým, kentin kilit noktalarýný ele geçiren loncalarýn tam baþarýsýyla sonuçlandý. Baþka yerlerde,
örneðin, Kuzey Almanyanýn büyük-ticaret kentlerinden üstün gelenler, patrisyenler oldu. Bazan, savaþým bir uzlaþma ile sonuçlanýyor, en zengin ve en güçlü loncalarýn temsilcileri, aristokratlarla
ayný [sayfa 188] ölçüde olmak üzere belediye yönetimine katýlýyorlardý.
Ýktidara gelen zanaat ustalarý (maître), kendilerini, belediyelerin daha
ileri bir biçimde demokratlaþtýrýlmasýna karþý olan ayrýcalýklý gruplarla bir tutmaya çalýþýyorlar ve patrisyenlere karýþýp gidiyorlardý.
Loncalar

Zanaat, ortaçað kentinin sýnaî temelini oluþturuyordu. Feodalitede küçük sanayi, kýrýn olduðu kadar, kentin de ayrýca özelliði-
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ydi. Köylü gibi zanaatçý da, bir küçük üretici idi. Kendi üretim aletlerine sahipti, kendi iþletmesinde kendisi çalýþýyordu ve kâr elde etmek deðil, yaþamýný kazanmak istiyordu.
Ortaçað zanaatçýlarý, ayný meslekte çalýþan zanaatçýlarý biraraya toplayan loncalarý oluþturuyorlardý. Her lonca, üretimi ve üretimin oylumunu düzenlemeye çalýþýyordu, örneðin bir kumaþýn
ölçülerini, hammaddelerin niteliðini belirliyordu. Ýlke olarak, her zanaatçý, en çok iki kalfa ve iki çýrak kullanabilirdi.
Özel bir tüzük, kalfalarýn ücretini, zanaat eþyasýnýn satýmýný,
imal edilen metaýn fiyatýný düzenliyordu.
Loncalar, karþýlýklý yardýmlaþma amacýyla kurulan meslek
birlikleriydi; ayný zamanda, dinsel görevleri de yerine getiriyorlardý.
Loncalarýn kendi küçük kiliseleri, kendi azizleri, koruyucularý, kendi dinsel bayramlarý vb. vardý. Öte yandan, her meslek, askerî bir
birimdi. Savaþ sýrasýnda lonca üyeleri, þeflerinin komutasý altýnda
silahlanýyorlardý.
Kentlerin çoðunda, zanaatçýlar, loncalar kurmak zorundaydýlar. Kentte, bir kimse, eðer bir lonca üyesi deðilse, þu ya da bu
mesleðe giremezdi. Kenti kuþatan köyler dahil olmak üzere, kentte
baþka yerde imal edilen eþyayý satmak yasaktý.
Loncalarýn içinde iyice belirlenmiþ bir iþbölümü yoktu. Teknik ilerleme ve uzmanlaþma, küçük zanaat niteliðini deðiþtirmiyor,
[sayfa 189] ancak yeni bir meslek loncasýnýn oluþmasý ile sonuçlanýyordu. Her kentte onlarca, büyük kentlerde yüzlerce meslek vardý.
Örneðin Pariste, 14. yüzyýlýn baþýnda 300 meslek loncasý vardý.
Loncalar ve uyguladýklarý önlemler, baþlangýçta, zanaatçýlara, üretim sürecini yoluna koymakta ve haklarýný elde etmek için
savaþýmda yardým ederek, olumlu bir rol oynadýlar. Ama lonca örgütü, zamanla, iktisadî ilerlemeyi durduran bir engel haline geldi.
Meslek sahipleri, her tür yeniliðe, her tür teknik yetkinliðe karþý
koyuyordu. Örneðin, 13. ve 14. yüzyýllarda, çýkrýk kullanmak yasaktý. 11. yüzyýlda icat edilen keçeleme makinesi, 15. yüzyýla deðin
yasaklandý. Öte yandan, her zanaat, kendi meslek gizlerini sýmsýký
saklýyordu.
Kalfalar ve Çýraklar

Bir tür feodal hiyerarþi, zanaat örgütünü düzenliyordu: usta,
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kalfa, çýrak. Ustalar, yavaþ yavaþ, ayrýcalýklý bir grup oluþturdular.
Her kalfaya, ustalýða geçme yetkisi verilmiyordu. Loncaya kabul
edilmek için üstün nitelikte bir nesne, bir þaheser yapmak gerekiyordu. Eðer özel bir kurul, bu nesnenin kurallara tümüyle uygun
olduðuna karar verirse, ancak bundan sonra iþçi, ustalýða kabul
edilebiliyordu. Öte yandan kalfa, ustalýða kabul ediliþinin onuruna
bir þölen vermek için büyük bir para harcamak zorundaydý. Zamanla,
þaheserler ortaya koymak, giderek daha karmaþýk bir iþ oluyor ve
pratik olarak, yalnýzca ustanýn oðullarý ve yakýn akrabalarý ustalýða
kabul ediliyor.
Kýsacasý, artýk ustalýða geçmek iddiasýnda bulunamayan sürekli bir kalfalar sýnýfý vardý; bunlar, birlikler, kardeþlik dernekleri kuruyor ve ortaklaþa haklarýný savunuyorlardý. Böylece meslekler
arasýnda ve bir mesleðin içinde, maddî bir farklýlaþma kendiliðinden ortaya çýktý: Ticaret sermayesi, giderek, zanaatçýlarý sömürüyordu. Büyük ticaret merkezlerinde, bazý kiþiler, aracýlar, imal
edilmiþ [sayfa 190] eþyayý satýnalýyorlar, hammaddeleri daðýtýyorlardý.
Öyle oldu ki, bunlardan hammadde alan zanaatçý, kendi imal ettiði
mallarý da onlara satýyordu. Az varlýklý usta-zanaatçý1ar, hammaddeleri kredi ile alýyor, yapýlmýþ eþya ile borcunu ödüyordu; giderek
meslekten tacirler haline gelmiþ olan aracýnýn boyunduruðu altýna
düþüyorlardý.
Tefeci Sermaye

Paranýn önemi arttýkça, emekçiler ve feodaller gittikçe daha
çok borç almak gereksinmesi duyuyorlardý. Önemli miktarda paralarý elinde biriktirerek çok yüksek bir kâr yüzdesi ile borç veren bir
sýnýfýn ortaya çýkýþý, bundan ileri gelmekteydi. Burada da, para, gene
sermayeye, ama bu kez tefeci sermayesine dönüþüyordu. Onun
hareketinin formülü, doðal olarak, ikincisinin tutan birincisinden
daha büyük olmak üzere, P-P (para para) oluyor.
Tacirler de ödünç almalardan (istikrazdan) vazgeçemiyorlardý, kredi ve kambiyo iþlemleri geniþlemiþti. Bankalar doðdu. Ýlk
bankalar, Kuzey Ýtalya kentlerinde kuruldu; çünkü orada meta-para
iliþkilerinin geliþmesi 13. ve 14. yüzyýllarda büyük bir hýz kazanmýþtý.
Banka terimi bile, Ýtalyanca banca, yani sarraf masasý sözcüðünden gelir. Ýflâs, banqueroute terimi de, banka rotta, yani ký-
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rýk sarraf masasý deyiminden türetilmiþtir. Bir faizci iflâs ettiði zaman, onun masasýný kýrmak âdetti. Öte yandan tefeci-bankacýlar,
muhtaç durumdaki zanaatçýlara yardýmlarda bulunuyordu; böylelikle, onlarýn daha da, yoksullaþ-masýna yolaçýyordu.
Sömürücülere Karþý Savaþým

Kalfalar, iflâs etmiþ zanaatçýlar ve öteki yoksul kentli gruplarý, yavaþ yavaþ, tacirler, tefeciler, varlýklý zanaatçýlar, feodal aristokrasi gibi zenginlere karþý duran kentlerin yoksullar sýnýfýný oluþturdular. [sayfa 191]
Mülksüzler, sömürücülere karþý kendiliklerinden isyan ediyorlardý. Ama o dönemde, bu ayaklanmalar, kurulu düzeni sarsamýyordu.
2. META-PARA ÝLÝÞKÝLERÝ VE KIR
RANTTA DEÐÝÞÝKLÝKLER

Pazarda satmak üzere yapýlan üretimin geniþlemesi, tarým
iliþkilerinin geliþmesini de etkiledi, angarya-rant (emek-rant) önemini
yitirdi. 13. yüzyýlýn ortalarýnda, Avrupa ülkelerinin çoðunda, aynîrant (ürün-rant), ve özellikle para ile ödenen rant, yani para-rant,
yaygýn durumdaydý.
Ortaçaðýn baþlangýcýnda, aynî olarak ödenen yükümlülüklerin yerini malî yükümlülüklerin almasý, raslantýya baðlý ve ikincil
nitelikte bir þeyken, artýk para toplama ve onu çoðaltýp yýðma, feodal senyörlerin, esas amacý haline geliyordu. Emek-rant ve aynîrantýn yerine, para-rantýn geçmesi (rantta deðiþiklik) yaygýnlaþtý.
Gittikçe daha sýk olmak üzere, köylüler, emeklerinin ürünlerini pazarda satmak zorunda kalýyorlardý.
Para-rantý artýrmak isteðinde olan feodaller, köylülere bir ölçüde iktisadî bir özerklik tanýyorlardý. Bu, yüzden, köylünün kiþisel baðýmlýlýðý, feodalin gözünde önemini yitiriyordu. Feodalin, köylünün
kiþisel köleliðinden gelme ödemelerin yerine, büyük bir para almakta kazancý vardý. Özgürlüklerin satýnalýnmasý için çok yüksek, çoðu
kez köylünün gücünün üstünde bir fiyat konuluyordu. Köylüler, böyle
bir azat olmaya itiraz ediyorlardý. Feodaller, sýk sýk köylüleri azat
olmaya zorla razý edebilmek için silahla tehdit etmek zorunda ka-
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lýyordu.
Köylüler Arasýnda Artan Eþitsizlik

Köylülerin ticarî iþlemlere katýlmalarý, servet eþitsizliklerinin
artmasýna yardýmcý oldu. Buna, tarým iliþkilerindeki deðiþikliklerin
de katkýsý oldu. Topraktan yararlanma (tasarruf [sayfa 192] hakký), 12.
ve 13. yüzyýllarda kesin olarak kalýtsal bir nitelik aldý. Mirasçýlarýn
sayýsýnýn çokluðu, köylü topraklarýnýn parçalanmasýnýn nedeni
oluyordu. Bir köylü, kendi tarlasýndan istediði biçimde yararlanabilirdi: satabilir, toprak satýnalabilir, rehine koyabilir vb.. Bununla birlikte, sözcük anlamýyla, toprak satmak sözkonusu deðildi, ancak
yararlanýlmakta olan topraðýn tasarruf hakký satýlabilirdi. Feodaller
arasýnda da, topraða ait anlaþmalar, benzer niteliklere bürünüyordu. Feodaller, toprak yükümlülüklerinin kaldýrýlmasý hakkýný satýnalýyor ya da satýyorlardý.
Köylülerin hepsi para yükümlülüklerini ödeyecek durumda
deðillerdi. En yoksullarý, kendi toprak paylarýnýn tamamýný ya da bir
bölümünü yitiriyorlardý. Birçok köylü iþletmesi, tefecilere yem oldu.
Tefeci sermayesi, topraða ait iliþkiler alanýna da girmeye baþladý.
Muhtaç köylüler, toprak paylarýný rehine koyuyorlar ve çoðu durumda, faiz yüzdeleri çok yüksek olduðu için, topraklarýný geri alamýyorlardý. Daha varlýklý köylüler, yoksullaþmýþ komþularýnýn
topraklarýný satýnalýyorlardý. Zengin köylülerin tarlalarý, çoðu kez,
alýþýlagelmiþ parsellerden birkaç kat daha büyüktü.
Topraðýn Küçük Köylüler Tarafýndan Kiralanmasý

Feodal toprak sahipleri, köylülerin emek ürününün büyük
bir kýsmýný kendilerine malediyor, ayný zamanda köylülerin yükümlülüklerinin daha da aðýrlaþtýrýlmasý için baský yapýyorlardý. Bununla
birlikte, her zamanki ödemelerin artmasý, büyük toplumsal çalkantýlarýn nedeni olabiliyordu.
Egemen feodal sýnýf, en baþta Fransada ve Güney Hollandada, kendisini tatmin edecek olan para-rant sistemini birdenbire
hazýrlayýp kotaramadý. Birçok laik ve kiliseye baðlý feodaller, malî
güçlüklerine çare bulmak için, daha büyük feodallerden ya da tefecilerden ödünç para alýyorlar, bunun sonucu olarak onlarýn baðým-
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lýlýðý altýna giriyorlardý.
Feodaller, köylülere (ve tacirlere) birçok yerel vergi, [sayfa 193]
ayakbastý parasý ödemeyi kabul ettiriyorlardý. Bu ödemeler, feodaller için yalnýzca önemli bir gelir kaynaðý deðil, ayný zamanda, köylüler üzerinde bir baský aracýydý. Bir köylü, sürüsü için geçiþ parasý,
ayakbastý hakký ödüyordu (elbette ki çoðu kez bu hayvanlarý satmak sözkonusu deðildi). Pazar vergisi de ödüyorlardý; ticaret iþlemleri bir hukuka tâbiydi.
Ama bu ödemeler, feodal mal sahiplerinin açlýðýný doyurmuyordu. Birçok toprak sahibi, kendi yurtluklarýnýn topraklarýný, intifa hakkýna sahip köylülerin ötedenberi ödediklerinden çok daha
yüksek bir fiyatla, üç aylýk vade ile, kiraya veriyordu. Feodaller için
kârlý olan bu küçük köylü kira sistemi, yavaþ yavaþ geniþliyordu.
Kira, çoðu kez ürünün bir bölümü, bazan da yarýsý ile (Fransada
olduðu gibi) ödeniyordu.
Varlýklý köylüler, önemli topraklarý, tekrar küçük tarlalar halinde yoksul köylülere kiraya vermek üzere kiralýyorlardý.
Köylü kiralamalarýnýn geniþlemesi, feodal üretim iliþkilerinin
evrimine tanýklýk ediyor. Senyörlere ait iþletmelerin önemi azalýyordu. Ortaçað köyünün iktisadî yaþamýnda köylü iþletmesinin önemi
artýyordu.
Köylülerin feodal senyörler tarafýndan aþýrý ölçüde sömürülmeleri, köylüleri kendi ürünlerinden yoksun býrakan baþlýca araçtý,
ama tek araç deðildi. Ticarî iþlemlere katýlmak zorunda olan köylüler, varlýklý köylüler bunun dýþýnda olmak üzere, tacirler tarafýndan
konulan tekel fiyatlarý ve loncalarýn tekel fiyatlarý yüzünden kayba
uðruyorlardý.
Sonuç olarak, meta-para iliþkileri içinde yeralan köylüler, özellikle yoksul köylüler, gittikçe daha acýmasýzca sömürülmekteydiler.
Kentlerin Ýktisadî Büyümesi ve Yerel Pazarlarýn Geliþmesi

Ticaretin geliþmesi, sürekli pazarlarýn yaratýlmasý kentlerin
durumunu saðlamlaþtýrýyor ve feodal devletin iktisadî yaþamýnda kentlerin önemini artýrýyordu. 13. ve 14. yüzyýllarda, Avrupada
ulusal pazarlar henüz oluþmamýþtý. Bununla birlikte, bütün kentlerin ve kasabalarýn bir pazarý vardý.
Dýþ ticaret iliþkilerinin geniþlemesi, meta-para iliþkilerinin
[sayfa 194]
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geliþmesine sýký sýkýya baðlý oldu. En çok aranan metalarýn toptan
alýþveriþinin yapýldýðý panayýrlar, dýþ ticaret iliþkilerinin geniþlemesinde önemli rol oynuyorlardý. Avrupanýn çeþitli ülkelerinin tacirlerinin karþýlaþtýklarý Fransanýn Champagne kenti, Avrupanýn önde
gelen ticaret, merkezlerinden biri oldu. Baltýk Denizi ve Akdeniz
bölgeleri de canlý birer ticaret merkezi oldular. Wolin, Arkona, Szczecin, Gdansk vb. gibi Slav kentleri, Baltýk Denizinde, ticaret iliþkilerinin geliþmesinde önemli rol oynadýlar. Akdeniz ticareti, Avrupa
ülkeleri ile Kuzey Afrika ülkelerini birbirine baðlýyordu.
Burjuva Tarihçiliðinde Kent Sorunu

Burjuva tarihçileri, kentin evrimi ve onun kökeni sorununun
özünü tahrif ederler. Burjuva yazarlar, zanaatçýlýkta tarýmýn ayrýlmasýna ve daha sonra pazar aracýlýðý ile tarýmla birleþen zanaatýn,
toplumsal üretimin baðýmsýz bir kolu haþine dönüþümüne, gereken
önemi vermezler. Burjuva yazarlar, ortaçað kentinin ortaya çýkýþý ve
geliþmesi ile feodal toplumda meta üretiminin ve iç pazarýn geliþmesi arasýndaki iliþkiyi görmüyorlar. Sorunun biçimsel hukuksal
yönü üzerinde duruyorlar. En çok, çevresinde bir kentin oluþtuðu
evler kümesi (kasaba ve köy) tipini aydýnlatmaya, bu kümenin eski
kurumlarýnýn nasýl bir ortaçað kenti haline döktüklerini bilmeye
çalýþýyorlar. Burjuva tarihçiliði, iktisadî sorunlarla ilgilendiði zaman,
bu sorunlarý, kentin ve feodal toplumun genel iktisadî yaþamý dýþýnda
çözümler.
Baþka tarihçiler yanýnda, 19. yüzyýlýn birinci yarýsýnda, [sayfa 195]
Fransýz tarihçisi Reynouardýn da paylaþtýðý bir teori gereðince,
ortaçað kenti, düz bir çizgi halinde son dönem Roma kentinden
geliyordu. Bu teorinin yandaþlarý, kentlerin, Roma Ýmparatorluðundan günümüze deðin kesiksiz olarak geliþtiði fikrini savunuyorlardý.
Almanyada 19. yüzyýlýn ortasýnda yaygýnlýk kazanan patrimuan teorisinin yandaþlarýna göre, kent, ancak feodal miras-irattan bu yana geniþledi. Bunlar, kent nüfusunun baþlýca tabakalarýnýn
yurtluktan geldiðini, kent kurumlarýnýn ise bu nüfusun yönetim organizmalarýnýn geliþmesinin bir sonucundan baþka bir þey olmadýðýný söylüyorlardý.
Almanyada burg (kent) teorisi doðdu (Wilde, Gierke, Keitgen); bu teori gereðince, kent belediyesinin (komününün) temelin-
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de Cermenlerin, kentin duvarlarý dibinde yerleþmiþ üyelerini korumak üzere yapýlmýþ askerî ittifaklarý vardý.
Bu arada, Ýngiliz tarihçisi Matland tarafýndan, geçen yüzyýlýn
sonlarýnda formüle edilen garnizon teorisinden sözedelim.
Matlande göre büyük toprak sahibi Ýngilizler, kendi adamlarýný,
berkitilmiþ yerler kurmaya ve garnizonlarý koruyup bakmaya gönderiyorlardý. Bu berkitilmiþ yerler, kent haline geldiler. Matlande
göre, bir kenti köyden ayýran, kent evlerinin ve kentteki toprak paylarýnýn köydekinden farklý olarak kendiliðinden birçok mülk sahibine
ait olmasýdýr
Maurer, kendi mark teorisini, kentin kökeni sorununu içine alacak biçimde geniþletmiþtir. Maurere göre, bir ortaçað kentinin nüfusu ve organizasyonu, Alman kabile topluluðu mark ile
doðrudan doðruya ilgilidir.
Pazar teorisinin temsilcileri (herkesten önce Alman tarihçi
Sohm) bütün dikkatleri, sorunun hukuksal yaný üzerinde topluyorlardý. Kentin niteleyici özellikleri, kent hukukunda yansýmaktadýr.
Bu kent hukuku ise, pazarýn yarattýðý ayrýcalýklara dayanmaktaydý.
Pazar teorisi, H. Pirenne tarafýndan daha çok geliþtirildi.
[sayfa 196] H. Pirennein görüþleri, burjuva tarihçiliði üzerinde büyük bir
etki yaptý ve yapmaktadýr. Pirenne, ticaretin önemini abartýr. Ona
göre, ticaret, ortaçað kentinin baþlýca kökeni, tüm feodal toplumun
iktisadî ilerlemesinin baþlýca etkenidir. Kenti yaratanlar, tacirlerdir.
Dünya ticaretinin geliþmesi, ona göre, antikçað ile ortaçaðý bir tek
bütün halinde birleþtiren etkendir. Pek çok çaðdaþ burjuva tarihçisi, gerçekten bilimsel bir tahlille pek de ortak yanlarý olmayan kendi görüþ açýlarýný kurmak için, Pirennein teorisini kullanýrlar.
Görüyoruz ki, burjuva tarihçileri ve iktisatçýlarý, ancak temel
süreçlere eþlik eden dýþ etkenleri dikkate almaktadýrlar. Ýktisadî ve
toplumsal olaylarýn maddî özü, onlar için anlaþýlmaz bir kitap gibidir.
3. EGEMEN FEODAL SINIFIN SÝYASETÝ
YENÝ DEVLET BÝÇÝMLERÝ
Merkezileþmenin Ýlerlemesi

Meta-para iliþkilerinin geliþmesinin sonucu olan toplumsal
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koþullardaki deðiþme, egemen sýnýflarý, siyasal iktidar biçimlerini
de deðiþtirmek zorunda býrakýyordu.
Yeni feodal devlet, büyük topraklarýn iktisadî birliðine dayanan, merkezileþme eðiliminden ileri geliyordu. Siyasal birleþtirme
ve merkezî devletlerin kuruluþu, ilerlemiþ feodalite çaðýnýn önemli
olgularýndan biri oldu.
Merkezî siyasal örgütlenme biçimlerindeki daha sonraki
deðiþiklik, en tamamlanmýþ biçimlerini, Ýngiltere ve Fansada aldý.
20. yüzyýla deðin, sýnýf savaþýmýnýn, her seferinde kesin bir sonuca
varmasý, baþka ülkelerden çok Fransada görüldü. Savaþýmda kapalý alan görevi yapan deðiþik siyasal biçimler, en belirgin olarak,
bu ülkede görülebilmekteydi. Fransada merkezileþme, 12. yüzyýlda Kapetyenler zamanýnda [sayfa 197] baþlayýp 15. yüzyýlýn sonunda,
Valvalar zamanýnda tamamlanmak üzere, krallýk iktidarýnýn derece
derece güçlenmesinden ileri geliyordu. Fransa krallarý, büyük feodalleri birer birer yendiler. Büyük senyörler tarafýndan ezilmekte
olan küçük ve orta feodallerden destek görüyorlardý.
Kent ve kentliler, Fransanýn siyasal bakýmdan birleþtirilmesinde ve krallýk iktidarýnýn güçlenmesinde, belirleyici bir rol oynadý.
Zanaatçýlarýn ve tacirlerin, ticaret yollarýnýn güvenlik altýnda olmasýnda ve içerde saðlam ticaret baðlarýnýn yaratýlmasýnda, çýkarlarý vardý. Aralarýndaki savaþým yüzünden ülkede savaþlar ve yaðma gibi
kargaþalýklar çýkmasýna neden olan bazý feodallere karþý, krallýk
iktidarýný desteklemek için anlaþýyorlardý.
Krallýk iktidarý, yani feodal sýnýfýn ortak çýkarlarýnýn sözcüsü,
ticareti ve kentlerde zanaat imalâtýný koruyup gözetmekte yarar
görüyordu ve bunun için de bu çaðda ilerici bir rol oynadý.
Toplum Katlarýnda Feodal Monarþinin Kuruluþu

Merkezî iktidar güçlenirken, Fransýz krallarý, gene de, uzun
bir süre içinde kurumlaþmýþ olan bir feodal konseyi, zaman zaman
toplantýya çaðýrýyorlardý. Bunu, önemli kararlar vermek için, laik ve
dindar büyük feodallerin rýzasýný almak gereðini duyduklarý zaman
yapýyorlardý.
12, yüzyýldan bu yana, krallar, büyük kentlerin varlýklý çevrelerinin temsilcilerini bu konseye çaðýrdýlar. 14. yüzyýlýn baþlangýcýndan, Philippe IV zamanýndan bu yana da, bu meclisler, sürekli
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meclisler haline geldiler ve Kuzey ve Güney eyaletleri için ayrýca
toplanmakta olan eyalet meclislerinden farklý olarak Genel Meclisler (Etats Generaux) adýný aldýlar.
Çeþitli toplum katlarýnýn rahipler, soylular ve kentliler temsilcileri, krallýk iktidarý tarafýndan alýnan önlemleri kabul ediyor,
karþýlýðýnda, bazý ödünler istiyorlardý. [sayfa 198] Böylece, hükümet üzerinde dolaysýz bir etki kuruyorlardý.
Meclisteki delegeler, ayrý ayrý yerlerde oturuyorlardý, Genel
olarak, üst toplum katlarýnýn, rahiplerin (birinci kat) ve laik feodallerin görüþleri, kent temsilcilerinin görüþ ve fikirlerinden ayrýlýyordu.
O çaðda, baþka ülkelerde görülen, meclislerde temsil olunma, örneðin Ýngilteredeki parlamento, feodal devletin yeni bir
aþamasý idi. Temsilî feodal devlet, toplum katlarý monarþisi (monarchie des ordres), feodaller sýnýfýnýn egemenliðinin siyasal biçimi
oldu. Bu, feodal toplumda üretici güçlerin ve üretim iliþkilerinin
evriminde, yeni bir aþamaya uygun düþüyordu. Feodal devletin bu
yeni biçimi de, egemen sýnýfýn, halk yýðýnlarýnýn sömürüsünü aðýrlaþtýrma eðilimini karþýlýyordu.
4. MERKEZÎ RUS DEVLETÝ
Rus Topraklarýnýn Birleþtirilmesi

Merkezî Rus devleti, 15. yüzyýlýn sonunda kuruldu. Rus topraklarýnýn iç birliði, 13. yüzyýldan beri Rusya üzerine çöken TatarMoðol boyunduruðunun devrilmesiyle ayný zamana raslar. Moskova,
devletin merkeziydi. Feodal bölünmenin kaldýrýlmasý, yeni bir iktisadî ve kültürel ilerlemenin öncüllerini yaratýyordu.
Rus topraklarýnýn birleþtirilmesi iþinin bitirilmesi ile devlet organizmalarýnýn yapýsýnda deðiþiklikler ortaya çýktý. Artýk, prense, Boyarlar (büyük feodaller) Konseyi, Boyarlar Dumasý yardým ediyordu.
Dumada, ayný zamanda, belediye milislerinin þefleri, prens hazinesinin muhafýzlarý, veznedarlar da yer alýyordu. Kentlere ve kantonlara (genel olarak bir yýl için) boyarlar ya da daha alt feodaller,
arasýndan seçilen valiler gönderiliyordu. Ücret olarak, yükümlülükleri
toplamak hakkýna, ya da o zamanlar denildiði gibi iaþe hakkýna
sahiptiler. Bu sistem, yönetsel görevlerle prensin kiþisel yurtluðu-
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nun yönetilmesi arasýnda [sayfa 199] çok açýk bir sýnýrlama yapmýyordu. Rus topraklarýnýn birleþtirilmesi, baþýnda bir büyük-prens ile bir
Rus feodal monarþisinin yaratýlmasý sonucunu doðurdu. Boyarlar
Dumasý, giderek sürekli bir kurum haline geldi. Yönetim organlarý
ortaya çýktý; bunlar, 16. yüzyýlda, prikazlar haline, bir tür bakanlýklar haline geldiler. Büyük feodallerin ayrýcalýklarý azaldý. Yurtluk
sahiplerinin, artýk en önemli sorunlarý çözümlemek haklarý yoktu;
bu sorunlar, büyük-prens tarafýndan atanan ve prikaz tarafýndan
denetlenen valinin yetkisi altýnda çözümleniyordu.
Feodal bölünme çaðýnda, boyarlar ve kendi askerî birliklerine sahip olan öteki feodaller, prense hizmet etmeyi reddedebilirlerdi. Merkezî devlet bir kez kurulduktan sonra, büyük-prensler,
boyarlarý, kendi uygun gördükleri biçimde mülklerini yönetme ve
sadakat taahhüdünde bulunmaya zorladýlar. Bu, yurtluklar, sistemiydi. Orta ya da küçük feodaller, prensin hizmetinde, yurtluklar,
yani pomeste ya da dvorlar alýyorlardý. Pomeþçik (büyük toprak sahipleri) ve dvoryane (soylular) terimleri buradan gelir. Kentlerde ve köylerde, silah altýna alýnan milislerin sayýsý artmýþtý.
Tisyatskinin (belediye milislerinin þefi) görevleri kaldýrýldý ve milisler büyük-prense baðlandýlar. Devlet hazinesine ve maliyeye ait kurumlar güçlendirildi, kendi yurtluklarýnda vergileri tahsil eden ve
bunun önemli bir kýsmýný kendine ayýran büyük feodallerin ayrýcalýklarý azaltýldý.
Ama büyük feodallere karþý olan bu önlemler, köylülerin durumunda hiçbir deðiþiklik yapmýyordu. Tersine, senyörler, köylüleri
sýkýþtýrmaya, onlarý ezmeye bakýyorlardý: sömürü artmýþtý.
Rus devleti, özellikle, 16. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda, Korkunç
sýfatýyla anýlan Ývan IV zamanýnda güçlendi. Tahta geçer geçmez,
kendisine Bütün Rusyalýlarýn Çarý unvanýný verdi. [sayfa 200]
Pazar Baðlarýnýn Geliþmesi

Merkezî Rus devleti, meta-para iliþkilerinin geliþmesiyle güçlendi. Tek ulusal pazar, 18. yüzyýlda oluþtu. Ama bunun kökenleri,
16. yüzyýla deðin uzanýr. Zanaat sanayiinin kentlerde hýzla geliþmesi
ve yerel pazarlarýn geliþmesi, bu devirde olmuþtur. 16. yüzyýlýn 80
yýllarýnda, Novgorod, yaklaþýk olarak, 200 meslek ve çeþitli sanayie
sahipti; Kazanda 100 kadar meslek ve çeþitli sanayi vardý. Zanaat
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üretimi, farklýlaþmanýn büyüklüðü ile belirleniyordu. Demiri iþleyenler
arasýnda iðne yapýmcýlarý, düðmeciler vb.; silah yapýmcýlarý arasýnda, yay, kýlýç, balta vb. yapýmcýlarý bulunuyordu. Giyside, ulusal kýlýk
uzmanlarý vb. bulunuyordu. Artmýþ olan toplumsal iþbölümü, ticareti kolaylaþtýrýyordu. 16. yüzyýl kentlerinin birçoðu büyük ticaret
merkezleri haline gelmiþlerdi. Bu yüzyýlýn 60 ve 70 yýllarýnda Psikovda iþlerin çoðunluðunun görüldüðü tacirler çarþýsýnýn dýþýnda,
çeþitli büyüklüklerde daha 1.300 ticaret yeri vardý. Bunlar, Kazanda
644, Moskova yakýnlarýnda Kolomnada 450 idi.
Köylüler, pazarda, kendi iþletmelerinin ürünlerini satýyorlardý.
Yerel pazarlar arasýnda, yavaþ yavaþ, pazarlar arasý iliþkiler
kuruluyordu. Örneðin Novgorodda, 16. yüzyýlda, özel tacirler çarþýsý
vardý: Tver çarþýsý, Psikov çarþýsý. Bazý kentlerde panayýrlar kuruluyordu. Moskova, kentler arasýnda bað görevi görüyordu. 15. yüzyýldan beri büyük bir ticaret ve zanaat merkeziydi. Ýngilizler,
Moskovayý Londradan da büyük bir kent sayýyorlardý.
Öte yandan dýþ ticaret de ilerlemekteydi. Rus tacirleri, Baltýk
Denizi bölgesinde her yana gidiyorlardý. Volga, Avrupa pazarlarýný,
Hazar Denizi ve Orta Asya pazarlarý ile birleþtiriyordu.
Meta-para iliþkilerinin geliþmesi, toplumsal yapýyý daha [sayfa
201] karmaþýk bir hale getiriyor, zanaatçýlarla köylüler arasýnda
farklýlaþmayý saðlýyordu. Büyük tacirler özel bir lonca, bir alýþveriþçiler grubu ve ayrýcalýklý sotniyayý, tacirler sotniyasý ve kumaþçýlar
sotniyasýný kurdular. O çaða ait belgeler orta kiþilerden, ticaretle
uðraþanlar ve kentlilerden (yani zanaatçýlardan) ve halkýn en yoksul kýsmýndan sözederler. Kýrda daha varlýklý hale gelmiþ olan bazý
serf-köylüler, özerkliklerini satýnalýyorlar, zanaatçý ya da tacir oluyorlardý.
Hiyerarþik Feodal Monarþi

16. yüzyýlýn ortasýnda, Rusyada hiyerarþik feodal monarþi
kurulmaktaydý. 1549da ilk kez, bir Devletler Meclisi, toplantýya çaðrýlmýþtý. Egemen sýnýfýn üst tabakalarýnýn: boyarlarýn, rahiplerin, Moskova soylularýnýn temsilcilerini içine alýyordu. Temsilî meclisin 1566
toplantýlarýna, tacirlerin ve zanaatçýlarýn delegeleri de katýldýlar.
Durumunu güçlendirmek ve eski aristokrat ailelerin etkisini
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zayýflatmak amacýyla, çar hükümeti, 16. yüzyýlýn ortalarýnda, devletin yönetiminde ve yapýsýnda reformlar yapýlmasýný emretti.
16. yüzyýlýn sonunda, Rus hukukunda yasalarýn derlenmesi,
yargýlama usullerinin düzene konmasý, özel bir yasa kitabýnýn doðmasýnýn nedeni oldu, 1550de yeni bir yasa kitabý çýktý. Yasalar,
iktidar aygýtýnýn güçlendirilmiþ merkeziyetçiliðini onaylýyordu. Merkezî yönetim organizmalarýnýn yargýlama usulündeki rolü, daha hissedilir hale geliyordu. Yöneticilerin adlî görevleri sýnýrlandýrýlmýþtý,
zengin burjuvalar, özgür çiftçiler, devlete ait topraklar üzerinde oturan, kiþisel bakýmdan özgür köylüler, mahkemede oy sahibi oldular. Malî sistemdeki deðiþiklikler, köylüler ve kentliler üzerine binen
daha aðýr yeni yükümlülüklerle sonuçlandý.
Merkezî yönetim kurumlarý, yeniden düzene kondu. Her [sayfa
202] prikaz, hükümetin bir kolunu yönetiyordu. Örneðin, razriadlar
prikazý, askerî iþlerle yükümlüydü; elçiler prikazý, dýþ politika ile
uðraþýyordu.
Adlî ve yönetsel reformlar önemli bir rol oynadý. Bölgelerde,
suç iþleyenler, yöneticiler tarafýndan deðil, yerel soylular arasýndan
atanan özel görevliler tarafýndan yargýlanýyordu. Bazý bölgelerde,
özellikle köylülerin çoðunluðunun özgür olduklarý kuzeyde, valilerin
yerini, yerel yönetsel organizmalar aldý. Bu organizmalarýn üyeleri,
kent halký ve varlýklý köylüler arasýndan seçiliyordu.
Yerel yönetimde yapýlan reformlar, feodal bölünmenin izlerini kaldýrmaktaydý.
Birliklerin savaþ gücünü yükseltmek için, ordu, bir tek komutanlýðýn emrine verildi. Merkezî iktidar tarafýndan komuta edilen sürekli bir ordu kurulmaya baþlandý.
Büyük senyörlerin ayrýcalýklarýný kaldýrmak amacýyla, bütün
soylular, askerî hizmet bakýmýndan eþit kýlýndý. 1556 yönetmeliði
gereðince her laik feodal, sahip olduklarý topraklar üzerinde, belirli
sayýda tam silahlý þövalye bulundurmak, beslemek zorundaydýlar.
Buna karþý gelenler, para cezasý ödüyorlardý. 60 yýllarýnda, opriçninanýn yaratýlmasý, eski aristokrasiye büyük bir darbe indirdi.
Devlet ikiye bölündü: ulusal topraklar (zemþçina), ve çarýn kendine ait olan özel araziler (opriçnina) (opriç  özel).
Ulusal topraklar (zemþçina), baþlýca çevre topraklarýný içine alýyordu; çar topraklarý (opriçnina) ise özellikle geliþmiþ ticaret
ve sanayi bölgelerini, merkezî iktidarýn desteði olan soylular mülki-
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yetindeki genelleþmiþ topraklarý, eski boyarlar ve prens ailelerinin
tasarrufundaki bölgeleri içine alýyordu.
Özel topraklar opriçnina, Rus devlet topraklarý yüzeyinin
hemen hemen yarýsýný oluþturuyordu. Ödün adý allýnda, çar, bazý
prens ve boyarlara fazladan topraklar veriyordu. Elkonulmuþ topraklarýn bir bölümünü, kendi opriçninasýnýn [sayfa 203] hizmetkârlarýna
daðýttý. Bunlar da, opriçnikler alayýný oluþturuyorlardý. Opriçninanýn
yaratýlmasý, feodal prenslerin ve boyarlarýn ekonomik gücünü baltaladý ve siyasal etkilerini hissedilir ölçüde zayýflattý. Opriçnikler daha
çok dürüstlük ve doðruluklarý kuþku götürmeyen küçük soylular
tarafýndan toplanýyordu.
Daha sonra, opriçnina yeniden örgütlendirildi. Bütünüyle, bir
sistem olarak sürdürüldü. Ama opriçnina resmî adýnýn yerini, hükümdar sarayý terimi aldý.
Daha sonra, 1576da, opriçnina kesin olarak kaldýrýldý. Baþlýca
amaca varýlmýþtý; büyük toprak mülkiyeti bölünmüþ, en güçlü feodallerin kökü kazýnmýþ ya da güçsüz hale getirilmiþti. Opriçninanýn
olumsuz etkileri görüldüyse de, ilkesi içinde, merkezileþmiþ feodal
Rus devletini güçlendirmeye yardým etti.
Rus Devletinin Uluslararasý Etkisi

Rus devletinin Korkunç Ývan zamanýnda saðlamlaþmasý,
Rusyanýn uluslararasý saygýnlýðýnýn artmasýný saðladý. Pek çok ülkenin hükümetleri, Rusya ile diplomatik ve ticarî iliþki kurup geliþtirmeye giriþtiler. Ýngiltere, Hollanda, Ýspanya, Danimarka, Ýsveç, Macaristan, Osmanlý Ýmparatorluðu (Türkiye) ve Ýraný sayalým.
16. yüzyýlýn ortasýna doðru, Rus kültürü, gerçek bir açýlýp
geliþme gösterdi. 16. yüzyýlýn birinci yarýsý, matbaacýlýðýn Rusyada
ortaya çýkýþýný haber verir. Rus bilim ve edebiyatý filizleniyordu. Mimaride yüksek bir olgunluðu ve oturmuþluðu temsil eden Rus ulusal üslubu ortaya çýktý. Kültürün filizlenmesi, Rus devletine karþý
öteki ülkelerin ilgisini artýrmaya yardým etti.
Akraba halklarla siyasal, kültürel ve ekonomik iliþkiler
geliþiyordu. Ukraynalýlar ve Biyeloruslara göre, Rus devleti, yabancý
baskýya karþý savaþýmda kendilerine yardým eden elveriþli bir güçtü.
Öte yandan, Rus devleti, Bulgarlarýn [sayfa 204] garlarýn, Sýrplarýn, Yunanlýlarýn ve öteki halklarýn savunuculuðunu yapýyordu.
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5. ASYA VE AFRÝKA ÜLKELERÝNDE FEODALÝTENÝN
GELÝÞMESÝ
Ýleri Feodalite Çaðýnda Çin

Çin için ileri feodalite çaðý tarihi, Tang Ýmparatorluðu çaðý
olan 8. yüzyýldýr. Bir feodal mülkiyet biçimi, yerini, bir baþkasýna
býrakýyordu. Devlet tarafýndan düzenlenen pay sistemi, yavaþ yavaþ
feodal tasarrufa yer veriyordu. Büyük feodaller, daha sonra, orta ve
küçük feodaller, durmadan köylülerin iþledikleri topraklarý kendilerine malediyorlardý.
Topraðý paylaþtýrma sisteminin ayýrdedici özelliði olan doðal
ekonomi, tarýmla zanaatçýlýðýn kaynaþmasý, tehlikeye girmiþti. Ticarî üretim kendi atýlýmýný yapýyordu; eski kentler, zanaat ve ticaret
merkezleri haline geliyordu. Köylü topluluðunun baðrýnda servet
farklýlaþmasý derinleþmiþti, ayrýca bu da topraðý paylaþtýrma sistemini
tehlikeye sokuyordu. 8. yüzyýlýn sonunda, feodallerin elkoyduklarý
topraklar, resmen onlarýn mülkü olarak tanýndý.
Senyörün evi ve eve iliþkin hizmetler, feodal yurtluðun merkezinde bulunuyordu. Köylü evleri, senyörün þatosunu çevreliyordu. Köylüler, iki kategori oluþturuyorlardý: bütün haklara sahip olan
komün üyeleri, patronlar ve dýþardan gelme konuklar. Bu ikinciler çoðunluðu oluþturuyordu: bunlarýn ne üretim aletleri, ne tohumlarý, ne hayvanlarý vardý, hepsini senyörden alýyorlardý. Köylüler,
topraðý kendileri iþliyorlar, senyöre ürünün bir bölümünü, genel olarak en az yarýsýný veriyorlardý.
Buda Tapýnaðý, Çinin en büyük toprak sahibiydi. 9. yüzyýlýn
ortalarýnda, Buda manastýrlarý, 60 milyon hektar topraða tasarruf
ediyorlardý.
Yeni feodal tasarruf biçimlerine geçiþ, ülkenin siyasal [sayfa 205]
bölünmesini belirginleþtirmeye baþladý. Geniþ bölgelerin valileri, tzedu-þiler, imparatorluk iktidarýna ancak görünüþte boyuneðiyorlardý, ama kendi siyasetlerini yürütüyorlardý. Feodal bölünmenin ve
köylülerin artan mülksüzleþmesinin ortasýnda, anti-feodal savaþým,
köylülerin sýnýf savaþýmý, güçleniyordu.
Feodal bölgelere ayrýlma, 10. yüzyýlýn baþýnda, Tanglarýn
düþüþü ile daha belirginleþti. Bununla birlikte, merkeziyetçiliðin öðeleri, Çinin siyasal düzeninde varlýklarýný sürdürdüler. Çinin siyasal
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düzenini, ayný çaðýn Avrupa devletler ininkinden daha sürekli kýlan
bu öðelerdi. Kölelik çaðýnda da benzer roller oynamýþ olan bentlerin ve barajlarýn, bütünüyle sulama sisteminin onarýlmasý ve
geniþletilmesi için kamu hizmetlerine baþvurulmasý zorunluluðu,
merkeziyetçiliðe yardýmcý oluyordu. Bu kamu iþlerini küçük bölgeler kademesinde yürütmek olanaksýzdý.
Bölgeler arasýnda meta dolaþýmýnýn ve iktisadî baðlarýn,
merkezleþmenin saðlamlaþmasýnda büyük paylarý oldu. Feodaller
de, halk hareketlerinden ve göçebelerin istilâsýndan korktuklarý için,
merkezî iktidarýn devamýnda çýkar gördüler.
10. yüzyýlýn baþýnda, göçebelerin güçlü kabilesi Ki-tan1ar,
Kuzey Çinin büyük bir kýsmýný ele geçirdiler. Ýmparatorluðun siyasal iktidarý zayýfladý, ama 10. yüzyýlýn ortalarýnda, Ki-tanlarý geri
püskürttükten sonra, 13. yüzyýlýn sonuna, Çinde ileri gitmiþ feodalite döneminin sonuna deðin hüküm sürmüþ olan Song hanedanýnýn
iktidara geliþi sayesinde, yeniden güçlendi.
Hindistan

Hindistanda da, Çinde olduðu gibi, geliþmiþ feodal iliþkiler
oldukça erken (7. yüzyýldan baþlayarak) oluþtu.
Feodal tasarruflar ikiye bölünmüþtü. Bir yandan, topraklar,
prensler (mihraceler) hesabýna askerî hizmet görmek zorunda olan
feodallere aitti. Ýlke olarak bu topraklar, [sayfa 206] kalýtsal mülklerdi.
Öteki topraklar, kayýtsýz ve þartsýz, feodallere aitti. Zaten, mihracelerin kendileri, muazzam yurtluklara sahiptiler.
Mihraceler tarafýndan feodallere verilen topraklar, kýr komünlerinin topraklarý henüz özel mülkiyet deðilken, çoðu kez köy komünlerinden koparýlýp alýnýyordu.
Komünler, kendilerine verilen toprak parçalarýný iþleyen
küçük ya da büyük ataerkil ailelerden oluþuyordu. Toprak, dönem
dönem yeniden paylaþtýrýlýyordu. Komünün baðrýnda servet eþitsizliði
artýyordu, ama, bireysel aileler bir kez kurulduktan sonra, topraðýn
bu yeniden bölünmeleri seyrekleþti.
Bütün bu köy ortaklýðýnýn (komünün), kendi zanaatçýlarý ve
komün hizmetlileri vardý. Bunlar, ürünün bir bölümünü alýyorlardý,
öte yandan kendi küçük iþletmelerine de tasarruf ediyorlardý. Zanaatçýlar, komünün çok önemli olmayan gereksinmelerini kolaylýkla
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karþýlayacak güçteydiler. Bu yüzden, onlarý, çalýþmalarýnda kamçýlayan bir þey yoktu, ürünü artýrmakta hiçbir çýkarlarý yoktu.
Komünün baþýnda, yaþlý bir kiþi (doyen) bulunuyordu, ona
baðlý bir grup kendisine yardým ediyordu. Durumlarý sayesinde, bu
komün baþkanlarýnýn çok zengin olmak için geniþ olanaklarý vardý.
Çoðu kez küçük feodaller haline geliyorlardý. Hint komününün kapalý niteliði, feodal sömürünün güçlenmesine yardým ediyordu. Aynîrant, bu sömürünün temel biçimlerinden biriydi. Öte yandan,
köylüler, feodaller ve tapýnaklar hesabýna angarya yapmak zorundaydýlar; kamu iþlerinde, sulama sistemlerinin yapýmýnda ve bakýmýnda kullanýlýyorlardý. Köylüler, yönetim aygýtýnýn yürütülmesi ve
dinsel bayramlar için bir sürü vergiler ödüyorlardý.
Büyük bölgeler kademesinde, taslak halinde belirmeye
baþlayan toplumsal iþbölümü, meta-para iliþkilerinin geliþmesine
yardým ediyordu. Rantýn para olarak ödenmesi, verdilerin para olarak alýnmasý olanaðýný doðuruyordu, bu da [sayfa 207] feodallerin köylüleri sömürmesini aðýrlaþtýrýyordu.
Kölelik çaðýndan süregelen kentler, ticaret ve zanaat merkezleri oldular. Çok usta olan Hint zanaatçýlarý, çok ince ipek ve
pamuklu kumaþlar, halýlar, mücevherat, sanat eþyasý ve silahlar yapýyorlardý. Ama kesin olarak tarýmdan kopmuyorlardý. Feodal rejim
altýnda, Hint kentinin geliþmesi, kendini duyuruyordu.
Hint toplumunun, kölelik çaðýna deðin uzanan ve günümüze
deðin varlýðýný sürdüren bir özelliði, cati halinde bölünmedir. Bu
terim, genel olarak, klan, kabile, köken anlamlarýna gelen Portekizce casta sözcüðü ile karþýlanýr. Kastlar, halk tabakalarýný, kökenlerine ve mesleklerine göre biraraya topluyordu; bu, bir tür
toplumsal iþbölümüydü. Kastlar rejimi, emekçi yýðýnlarýn sömürülmesini sonsuzlaþtýrmaya yaradý ve yaramaktadýr.
Hiç kimse bu sýnýflandýrmanýn dýþýnda kalamazdý. Bir kasttan bir baþkasýna geçiþ yasaktý. Kastlarýn hiyerarþisi þöyleydi: brahmanlar ve kþatrýyalar, dinsel ya da laik feodalleri içine alýyordu.
Sonra tefeciler ve tacirler geliyordu. Nüfusun geri kalanýnýn çoðunluðu da, sudra kastlarýný oluþturuyordu. Bir iç hiyerarþi de, bu kastlarý bölümlere ayýrýyordu; bu bölümler, bölgeye ve milliyete göre,
ayrýntýlarda birbirlerinden farklýydýlar, ama üst katlarda daima ayrýcalýklý bir tabaka vardý. Bu hiyerarþi basamaklarýnýn tabanýnda en
yoksul kastlar, en pis iþleri yapmak zorunda olan kimseler yer
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alýyordu.
Kastlara bölünme, çalýþma bakýmýndan uyumsuzluk yaratýyor, sömürücülere, feodal devlete karþý onlarýn ortak savaþýmlarýný
engelliyordu.
Ortaçað boyunca, devlet biçimleri, Hindistanda, olduðu gibi
kalmadý.
4. yüzyýlýn baþýnda, Hindistanýn kuzeyinde kurulan Guptalar
Ýmparatorluðu, 5. yüzyýlýn sonunda Heftalit Hunlarýnýn saldýrýlarý altýnda daðýlýp parçalandý. Kuzey Hindistan, küçük [sayfa 208] çapta birçok prensliklere bölünmüþtü. Hindistan topraklarýnýn geri kalaný da,
bölünmüþ durumdaydý. 12. ve 13. yüzyýllarda, Doðu Ýranda yaþayan
ve özellikle Türklerden oluþan kabileler, Kuzey Hindistaný ele geçirdiler. Fatihler, Hindistanda feodal bir devlet olan Delhi Sultanlýðýný
kurdular ve egemen feodal tabakayý oluþturdular. Onlarýn müslüman olmalarý, yerli halkla aralarýndaki çeliþkileri keskinleþtiriyordu.
Köylülerin anti-feodal ayaklanmalarýna kargý kendilerini güvenlik altýna almak ve Moðol kabilelerinin saldýrýlarýný püskürtebilmek üzere müslüman feodaller, merkezî feodal devleti
saðlamlaþtýrmak için önlemler aldýlar.
Arabistanda Feodalitenin Evrimi

Bir özellik: siyasal birliðin çekirdeði, dinsel topluluk oldu. Mekkenin Kureyþ kabilesinin Haþimî ailesinden bir tacir olan Muhammet Mustafa, islâmlýðýn, müslüman dininin kurucusu oldu (570-632).
Mekkenin ileri gelenleri, Kabeye tapýnma dininin yýkýlmasýnýn
nedeni olan yeni dinin, Mekkenin siyasal etkisini azaltmasýndan ve
Arap kabileleriyle olan ticaret baðlarýný baltalamasýndan korkuyorlardý. Onun için Muhammet ve müritlerinin, Medineye gidip yerleþmek üzere, 622de, Mekkeden ayrýlmalarýný saðladýlar. Bu tarih,
ay yýlýna dayanan yeni bir müslüman takviminin baþlangýcý sayýldý.
Medinede müslümanlar, Eyuk ve Hazdarj Arap kabilelerinin
reisleriyle ittifak kurdular. Muhammet, sekiz yýl Mekke ile savaþtý.
Savaþ, o zamana deðin Mekkenin müttefiki olan Hicazýn bedevi
kabileleri kendilerinden yana geçince, Muhammetin müritlerinin
zaferi ile sonuçlandý, 630 yýlýnda, Mekke teslim oldu. Kureyþliler
müslüman oldular, ve ayný zamanda, Kabe ile birlikte Mekke, islâmiyetin merkezi ve müslüman müminlerin yýllýk hac yeri oldu. Mu-
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hammet, Allah tarafýndan gönderilmiþ peygamber olarak kabul ediliyordu. [sayfa 209]
Mekke, Muhammet tarafýndan ele geçirildikten sonra, Arabistanýn büyük bir parçasý üzerinde iktidar, müslüman cemaatine
geçti. Bu cemaatin baþý Muhammet, en yüksek manevî, idarî, adlî
ve askerî otoriteyi elinde bulunduruyordu.
Muhammetin ölümünden sonra, ilk halife, (peygamberin ardýlý) kayýnbabasý Ebubekir oldu. Müslüman cemaatinin baþý, imamlýk görevlerini (manevî liderliði) ve emirlik görevlerini (laik yönetimi)
kendisinde topluyordu. Ebubekir (632-634) ve ikinci halife Ömer
(634-644), Arabistanýn birleþtirilmesini tamamladýlar ve bütün Araplarý müslüman yaptýlar.
Ayný zamanda, Araplar, Küçük Asyanýn Akdeniz ülkelerinin
ve Orta Asya ülkelerinin fethine giriþtiler. 636da Araplar, Bizans
ordusunu ezdiler, Suriye ve Filistini ele geçirdiler. Öte yandan Iraký
istilâ ettiler ve Perslere karþý birçok zaferler kazandýlar. 641 ve 645
arasýnda Mýsýrý ele geçirdiler, ve 7. yüzyýlýn ilk yarýsýnýn baþlarýnda
Ýrana hükmettiler. 7. yüzyýlýn sonunda ve 8. yüzyýlýn baþlarýnda,
Araplar, Kuzey Afrikayý ve Ýberik yarýmadasýnýn yarýsýndan çoðunu
fethettiler. Ele geçirilen ülkeler, baþlarýnda Emeviler hanedaný olmak üzere, hilâfeti oluþturdular (661-750). Baþkent, Mekkeden
Þama (Suriyeye) nakledildi. Arap hilâfeti, güçlü köleci iliþkilerin
kalýntýlarýnýn sürdürüldüðü feodal bir devlet oldu. Ele geçirilen ülkelerde, Araplar, kural olarak, toplumsal üretime katýlmýyorlardý.
Halk, halifenin hazinesine aynî ya da nakit olarak bir toprak vergisi,
haraç ve bir de baþ vergisi, cizye ödüyordu.
Fatihler, ele geçirdikleri ülkelerin ekonomisinin, daha üstün
olan kültürlerin ve daha çok geliþmiþ olan toplumsal iliþkilerin etkisi altýnda kaldýlar. Araplarýn baðýmlý kýldýklarý ülkelerdeki feodal
iliþkiler, en yetkin ifadesini, Abbasî hanedaný zamanýnda Baðdat
hilâfetinde (750-1258) buldu. Hilâfet merkezi, Halife Mansur tarafýndan, 762de, Dicle [sayfa 210] üzerinde kurulmuþ olan Baðdat kentine
nakledilmiþti. Arap aristokrasisi, Baðdatta, tekelci durumunu yitirdi. Artýk egemen rol oynayanlar, Ýranlý feodallerdi ve onlarýn yardýmý ileridir ki, Abbasîler iktidara geldiler.
Hilâfet ülkelerinin çoðunluðunda, daha eski çaðlarda olduðu
gibi, devlete ait feodal mülkiyet aðýr basýyordu. Topraklarýn bir bölümü, halife ailesine aitti. Bazý yurtluklar özel mülkiyetti (mülk deni-
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len topraklar, Batý Avrupadaki alleu denilen yurtluklara uygun
düþüyordu).
Feodal toprak mülkiyetinin bir biçimi ikta (toprak payý fief)
oldu. Topraklar, ömür boyunca ya da belirli bir zaman için, görülen
hizmet karþýlýðý olarak veriliyordu. Burada, zilyedliði baþkasýna devredilmeyen dinsel kurumlara ait vakýflarý da belirtelim.
Batý Avrupadan farklý olarak, 9. yüzyýlda, Baðdat hilelinde,
meta-para iliþkileri daha ileri gitmiþti. Bu durum, deðiþimin geniþ
ölçüde geliþmesiyle, zanaat sanayiinin yoðunlaþtýðý kentlerin de
büyüyüp geniþlemesine yardým eden canlý bir iç ve dýþ ticaretle
açýklanabilir.
Kölelik, Baðdatta, büyük rol oynuyordu. Köleler aðýr sulama
iþlerinde, pamuk tarlalarýnda, madenlerde kullanýlýyorlardý. Köleler,
çoðunlukla zencilerdi, yani Afrika kökenliydiler.
Feodal baský, ayaklanmalarýn nedeni oluyordu. 9. yüzyýlda,
Baðdat Hilâfeti, Babek tarafýndan yönetilen bir köylü isyaný (815837) ve zenci kölelerin ayaklanmasý (869-883) ile önemli ölçüde
sarsýldý.
Arap egemenliðine karþý baðýmlý halklarýn savaþýmý, feodal
iliþkilerin geliþmesi, yerel senyörlerin güçlenmesi, 9. ve 10. yüzyýllarda hilâfetin daðýlýp parçalanmasý sonucunu verdi. Birçok baðýmsýz devlet kuruldu. Tasarruflarýný ve siyasal iktidarýný yitirmiþ olan
Abbasî halifeleri, artýk yalnýzca müslümanlarýn baþý (imam) idiler.
Mýsýr, Tulunidler daha sonra da Fatimiler hanedaný tarafýndan yönetilen baðýmsýz [sayfa 211] bir devlet oldu. Kuzey Suriye, antikçaðda
olduðu gibi Doðu Akdenizin baþlýca kentlerinden biri olmakta devam eden Antakya ile birlikte, 969da, Bizanslýlar tarafýndan ele geçirildi. Suriyenin geri kalan bölümleri, Lübnan, Filistin, Hamdaniler
baðýmsýz devletini kurdular (929-1003); buralar, daha sonra. Mýsýrlý
Fatimiler tarafýndan ele geçirildi.
Ýranda, Orta Asyada ve baþka yerlerde de baðýmsýz devletler kuruldu. Müslüman ülkelerin yöneticileri Baðdat halifesini, ancak kendilerine berat eden dinsel lider olarak tanýyorlardý.
Afrika Kýtasýndaki Devletler

Bu dönemde, gözkamaþtýrýcý uygarlýklar, Afrika kýtasýnda Sahranýn güneyinde de geliþiyor. Feodal devletler ortaya çýkýyor.
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13. yüzyýlýn baþýnda, Gana devleti, Soso kabilelerinin akýnlarý
sonunda, geçmiþteki önemini yitirdi. Yavaþ yavaþ, Malinkelerin
yaþadýklarý devlet, Mali, Gananýn yerini aldý. Küçük bir prenslik olarak Mali, Nijerya ile Bakkon arasýnda 11. yüzyýldan beri vardý. Tarýmýn, özellikle pamukçuluðun ilerlemesi, altýn madenlerinin iþletilmesi, zanaatçýlýðýn büyümesi ve ticaretin geniþlemesi, Malinin gücünü
saðlamlaþtýrmasýna katkýda bulundu. 1240ta, Mali reislerinden biri
Sundiata (Mari-Diata) Gana birliklerini ezdi ve baþkentini yýktý.
13. yüzyýlýn sonunda, Mali devletinin baþkenti Mali, büyük bir
ticaret merkezi oldu. Mali, Güney Akdeniz ülkeleriyle geniþ ticaret
ve kültür iliþkileri sürdürüyordu. Komþu kabilelerin akýnlarýna ve bu
devleti zayýflatan hanedan geçimsizliklerine karþýn, Mali 17. yüzyýla
deðin varlýðýný sürdürdü. Bu yüzyýlýn ilk yarýsýnda Songayi, Fulbe ve
Bambara kabilelerinin saldýrýlarý, Malinin çöküþünün nedeni oldu.
Bu çaðda, Songayi kabilesi tarafýndan kurulan. Batý Sudanýn doðu
kesiminde yerleþmiþ feodal bir devlet geliþti. [sayfa 212] Songayi dili,
çok özgün bir dildir ve bütün öteki Afrika dillerinden temelden ayrýlýr.
Ýlk Songayi devletleri, 14. yüzyýlýn sonlarý ve 15. yüzyýlýn baþlarý
tarihlerini taþýrlar. 16. yüzyýlda, Songayinin ellerinde bulunan topraklar, Nijer suyunun kaynaklarýndan Bussa çaðlayanlarýna, kuzeyde
Sahradan, güneyde Bobo ve Mossi ülkelerine deðin yayýlýyordu.
Songayi ülkesinde, öteki Sudan devletlerinde olduðu gibi, köle
emeði, önemli bir rol oynuyordu. Bununla birlikte, çoðu kez, kölelere de bir toprak payý veriliyor ve sayýlarý pek çok olan serf-köylüler
örneðine uygun olarak, aynî-rant ödemekle yükümlü tutuyorlardý.
Kölelerin çocuklarý, diogoraniler, her ne kadar gene köle adýný
taþýyorlarsa da, ikinci ya da ondan sonraki kuþaktan baþlayarak
bazý haklar elde ediyorlardý. Örneðin baþkasýna satýlamýyorlardý. Köleler, diogoraniler ve serf-köylüler gibi, sýk sýk isyan ediyorlardý.
Songayi yöneticileri ile Fas sultaný arasýnda bir yüzyýl sürecek
olan çatýþmalarýn baþlangýcý, 16. yüzyýlýn baþlarýna deðin uzanýr. Songayi krallarý üstün geliyordu. Ama, Songayi devleti, o denli zayýfladý
ki, 17. yüzyýlýn sonunda daðýlýp parçalandý.
17. yüzyýl, Beninin, bugünkü Güney Nijerya topraklan üzerinde yerleþmiþ olan devletin açýlýp geliþme çaðýdýr. Bu bölgelerde
oturan Yoroba ve Eoto halklarý, yüzyýllar boyunca çok geliþmiþ bir
kültür yarattýlar.
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Kongo devleti büyük bir feodal devlet oldu. 15. yüzyýldan 18.
yüzyýla deðin, açýlýp geliþme çaðýnda Kongo topraklarý, doðuda Kuango akarsuyuna, güneyde Kuanzaya, batýda Atlantik Okyanusuna ve
Kongo ýrmaðýnýn 500-600 km. kuzeyine deðin yayýlýyordu. Bu topraklarda akraba olan kabileler: Bakongolar, Basündiler, Meyobeler
vb. yaþamaktaydý. Resmî dil, Kiþikongo idi.
Köle emeði, burada önemli bir rol oynuyordu. Köleler en
aðýr ve en bayaðý iþleri yapýyorlardý. Çeþitli alanlarda [sayfa 213] uzmanlaþmýþ zanaatçýlar vardý. Ticaret elveriþliydi. Kongonun komþusu
olan ülkelerde (güneyde ve güney-doðuda), Angolada ve Monomotapada da toplumsal iliþkiler benzer nitelikteydiler.
Doðu Akdeniz Ülkelerine Askerî Sömürgeleþtirme Seferleri
(Haçlýlar)

Kentlerin ve ticaretin geliþmesi, Batý Avrupa yaþamýnýn çok
çeþitli yönleri üzerinde etkisini gösteriyordu. Bu etki, Batý Avrupa
toplumu çerçevesini de aþýyordu. Yeni çað, bu ülkelere, öteki bölgelerle, her þeyden önce Doðu Akdenizin müslüman ülkeleriyle
iliþkilerin niteliði üzerine, Batý Avrupa ülkelerinde olduðu kadar, Doðu
ülkelerinde de çeþitli sýnýf ve tabakalarýn benimsedikleri davranýþlar
bakýmýndan kendi damgasýný vuruyordu.
MS 2. binyýllarýnýn baþlarý, haçlý seferleriyle, Batý Avrupalý feodallerin, Doðu Akdeniz ülkelerine yaptýklarý saldýrý seferleriyle dikkati çeker.
Batý Avrupada yoðunlaþmýþ olan, daha yukarda anlattýðýmýz
feodal sömürü, köylüleri, kendi durumlarýný düzeltecek çareler aramaya zorluyordu. Bu çarelerden biri, köylülerin, kiþi olarak daha
özgür olduklarý ve feodal baskýnýn hissedilecek kadar daha hafif
olduðu iþlenmemiþ topraklar üzerine aktarýlmalarý, iç sömürgecilik
oldu. Bununla birlikte, bu aktarýlmalar ne denli önemli olursa olsun,
bir geniþlik kazanamazdý.
Doðunun masallara özgü zenginlikleri üzerine yaratýlan efsaneler, köylülerin hayalgücünü gittikçe daha çok kurcalýyordu. Bu
efsaneler, Avrupalý tacirlerin ve Ýsanýn mezarý bulunan Kudüsü
ziyaret eden hýristiyan hacýlarýn anlatýlarýndan kaynaklanýyordu. Doðu
Akdeniz ülkeleri, feodalleri de çekiyordu, ama bunun nedenleri
baþkaydý.
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Kalýtsal yurtluklar sistemi, yeni bir miras sisteminin yerleþmesiyle, büyük oðul hakkýnýn yerleþmesiyle güçlendi. [sayfa 214] Miras,
babadan büyük oðula geçiyordu, küçük oðullar ise malsýz mülksüz
kalýyorlar, yeni topraklarýn yaðmasý ile zenginleþmeye bakan yoksul
þövalyeler yýðýnýný oluþturuyorlardý. Doðu, þövalyeleri de çekiyordu.
Avrupa ve Akdeniz kentlerinin tacirleri, özellikle Ýtalyanlar, Küçük
Asyadaki ve Kuzey Afrikadaki konumlarýný saðlamlaþtýrmak, bu
pazarlarda egemen duruma geçmek istiyorlardý. Yeni topraklar ve
yeni uyruklar isteyen Avrupa hükümdarlarý, Doðu ülkelerinin zenginliklerine gözdikiyorlardý. Feodaller ve varlýklý tacirler sýnýfýnýn çeþitli
tabakalarýnýn, yaðma amacýyla birleþmiþ olan temsilcileri, Güney ve
Doðu Akdeniz ülkelerine yapýlacak askerî bir seferin hazýrlýklarýna
etkin biçimde katýldýlar.
Özellikle Roma Katolik Kilisesi, bu hazýrlýklarda, etkin bir rol
oynadý. Papalýðýn hükümet örgütü (Curie Romaine), yeni topraklarýn zorla hýristiyanlaþtýrýlmasý ile gelirlerinin bir hayli artacaðýný umuyor, Doðu Yunan Kilisesini yutmak istiyordu; ki bu da, Vatikanýn
siyasal programýnýn en önemli noktalarýndan biriydi.
Papalýðýn hükümet örgütü, müslümanlara karþý bir haçlý seferi aracýlýðý ile Ýsanýn mezarýnýn kurtarýlmasý sloganýný ortaya attý. Bu
sefere katýlanlarýn günahlarý baðýþlanýyor, borçlarýný ödemeleri için
kendilerine bir süre tanýnýyor ve baþka kolaylýklar gösteriliyordu.
Kilise, böylece, yeni topraklarý kendine maletmek istiyordu.
Hýristiyan prenslerin yurtluklarýnýn geniþlemesi, kiliseye ek gelir saðlýyordu.
Çoðu kez, haçlýlarla birlikte sefere çýkan feodaller, toprak
tasarruflarý da dahil olmak üzere, kendi mallarýný kiliseye baðýþlýyorlar
ya da onun himayesine býrakýyorlardý. Onun için katolik rahipler,
Haçlý Seferleriyle gittikçe daha çok ilgileniyorlardý. [sayfa 215]
Birinci Haçlý Seferi

Selçuklu Türklerinin fetihleri, Abbasî hilâfetinin daðýlýp parçalanmasýnýn ve Bizansýn iyice zayýflamasýnýn nedeni oldu. Yeni
topraklar ele geçirmenin artýk pek büyük güçlüklerle karþýlaþmayacaðý kanýsý uyanmýþtý.
Birinci Haçlý Seferi, tipik bir askerî feodal seferdi ve 1096da
yapýldý. Sefer, daha 1095te, Fransada, Clermont ruhanî meclisinde
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ilân edilmiþti. Yaðmalama niyetleri, kâfirlere karþý savaþ çaðrýlarý
ile gizlenmiþti. Egemen sýnýf, dinsel baðnazlýðý körükleyerek, köylüler ile aralarýndaki uzlaþmaz karþýtlýklarý hafifletmeyi ve olasý
hoþnutsuzluklarýn doðuþunu önlemeyi umuyordu.
Köylülük, kentlerin yoksul halký, içgüdüsel olarak, feodallerin etkisinden kendilerini kurtarmayý ve Haçlý Seferi sýrasýnda her
þeyden önce senyörlerin baskýsýný sarsmayý, feodaller arasý iç
savaþýmlarýn sonucu olan yýkýmlarý önlemeyi diliyorlardý. Birinci feodal haçlý seferinden önce gelen yoksullarýn seferini, buna kanýt olarak gösterebiliriz.
1096 ilkyazýnda, daha çok Fransanýn kuzeyinden gelen köylü
kalabalýklarý, Kutsal Topraka doðru hareket ettiler. Yoksulluktan
ve yýkýmdan, kurtuluvereceklerini umuyorlardý. Örgütlenmemiþ,
silahsýz yýðýnlar, kadýnlar, çocuklar, yaþlýlarla birlikte, hiçbir geçim
aracýna sahip olmaksýzýn, dilencilikle, oradan buradan hýrsýzlýk
ederek göçüyorlardý. Sonunda, geçtikleri ülkelerin halklarý, olanlardan onlarý sorumlu tuttular. Pek çok köylü, ölüp gitti.
Haçlý Seferlerinin Topraða Ýliþkin ve Ýktisadî Sonuçlarý

1096dan 1270e deðin, sekiz önemli haçlý seferine giriþildi.
Baþlangýçta, haçlýlar, Doðu Akdenizin ele geçirilen topraklarýnda birkaç tipik feodal devlet kurdular. Seferlere katýlan köylüler, toprak
elde edemediler. Yerel müslüman halk acýmasýzca sömürüldü. Köleleþtirilen halklarý baðýmlý durumda [sayfa 216] tutabilmek için þövalye
birlikleri kuruldu: askerî birlikler, tampl tarikatýndan, ospitaliye tarikatýndan, tötonlar tarikatýndan olanlarýn dinsel birlikleri gibi.
Önemli zararlara uðrayan, yalnýzca Asyada ve Kuzey Afrikada
haçlýlar tarafýndan istilâ edilen müslüman ülkelerin halký ve kültürü
deðildi; örneðin Bizans gibi hýristiyan devletler de sömürgecilerin
askerî seferlerinden büyük sýkýntý çektiler.
Sonunda, baþkaldýran halklarýn baskýsý altýnda, haçlýlar, Doðu
Akdenizi býrakýp gitmek zorunda kaldýlar.
Bununla birlikte, Haçlý Seferleri, Batý Avrupada izler býraktý.
Akdenizin doðu ve batý kesimleri arasýnda ticaret baðlarýnýn güçlenmesine yardým etti; bütünüyle, Avrupada, meta-para iliþkilerine uygun bir ortam yarattý.
Doðu seferleri sýrasýnda, haçlýlar, o zamana deðin Batý Av-
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rupada tanýnmayan önemli kültürel ve teknik gerçekleþtirmelerle
içli-dýþlý oldular. Yeni üretim dallarý, özellikle ipekçilik, geliþmeye
baþlýyor. Silah yapým tekniði ve baþka madenî eþyalar yapýmý yetkinleþiyor. Kumaþ üretimi geliþtiriliyor vb.. Yeni tarým kollarý ortaya
çýkýyor: pirinç, karabuðday, kavun, vb..
Feodallerin, Doðu Akdenizde, daha yüksek maddî bir kültürle temas etmeleri, onlarýn gereksinmesini artýrdý, ve, sonuç olarak,
halk yýðýnlarýnýn sömürüsünü aðýrlaþtýrdý. Ve bu, Batý Avrupada, 13.
ve 14. yüzyýllarda, toplumsal çeliþkilerin keskinleþmesinin nedenlerinden biri oldu.
6. FEODAL TOPLUMLARIN ÝDEOLOJÝSÝ VE UYGARLIÐI
DÝNÝN VE KÝLÝSÝNENÝN ROLÜ

Emekçi yýðýnlar üzerindeki egemenliðini saðlamlaþtýrmak için,
feodal senyörler sýnýfý, iktisadî sömürü ve siyasal köleleþtirme ile
yetinmiyordu. Ýdeolojik etki, en iyi silahlarýndan biriydi. Ve feodal
toplumun ideolojisinde kesin rol, dine ve kiliseye düþüyordu. Yeryüzünde çekilen acýlarýn [sayfa 217] ödülü olarak göklerde mutluluk
vaatleriyle kilise, halk yýðýnlarýný, senyörlere karþý savaþýmdan saptýrýyor, halka, bilinçli olarak yumuþakbaþlýlýðý ve boyuneðmeyi aþýlýyordu. Bütün manevî yaþamýn dinden esinlendiði bu çaðda, kilise,
yürürlükte olan toplumsal düzeni, emekçilerin, köylülerin ve zanaatçýlarýn aþýrý sömürülmesini kendi saygýnlýðý ile güven altýna alýyordu.
Ortaçaðýn bütün uygarlýðý, dinin ve kilisenin derin damgasýný
taþýyordu.
Katolik Kilisesi

Katoliklik, feodal toplumun baðrýnda dinin ve kilisenin rolünün klasik bir örneðini verir. Bilindiði gibi, hýristiyanlýk, Roma imparatorlarý zamanýnda köle sahiplerinin resmî dini olmuþtu. Ortaçaðda
iktidardaki sýnýf, hýristiyan kilisesini kendi ideolojik kalesi yapmýþtý.
11. yüzyýlda, Doðu Kilisesi ile Batý Kilisesinin kesin olarak birbirlerinden kopmasýndan sonra, katoliklik, bütün Avrupada, feodalitenin
ideolojik temeli oldu.
Katolik Kilisesi, yapýlarýna varýncaya deðin, feodalitenin
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hiyerarþisini yineliyordu. Baþýnda, papa ve papalýðýn hükümet örgütü bulunuyordu. Ondan sonra, kardinaller, evekler, abbeler vb.
geliyordu. Bu merdivenin en alt basamaðýnda ruhanî bölgelerin papazlarý bulunuyordu.
Kilisenin kendisi, en büyük toprak sahiplerinden biriydi. Böylece Paristeki Notre-Dame Ve Hollandadaki Saint Trond Abbeliði,
Avrupanýn en geniþ yurtluklarý arasýnda sayýlýyordu. Bunlar içinde
çiftlikler, baðlar, ormanlar, otlaklýklar, sayýsýz haralar, pek büyük sürüler vardý. Kilise prensleri, bundan baþka, aþar, yani her köylünün
gelirinin onda-birini de alýyorlardý.
Köylülerin ve zanaatçýlarýn aþýrý sömürüsü, kilisenin zenginliðinin kaynaðý oldu. [sayfa 218]
Manevî Yaþamda Kilisenin Tekeli

Yukarý-ortaçaðýn ve ilerlemiþ feodalitenin Batý uygarlýðý, kilise düþünüþünün, özellikle bunun katolik biçiminin etkisine girmiþti.
Katolik tanrýbilimi, antikçað felsefesinden uzaklaþmýþtý. Eskiden felsefeye sýkýca baðlý olan matematik ve doða bilimleri kayboldu. Edebiyat Azizlerin Yaþamlarýna, tarih, keþiþlerin günlük notlarýna
indirgendi. Þiir, müzik, tüm plastik sanatlar, kilisenin hizmetinde
görev aldý. Okullar, eðitim, rahipler sýnýfýnýn tekelindeydi.
Bu kültür tekelini, kilise öyle durup dururken elde etmedi,
bir yandan feodal soylularla, öte yandan da özgür düþünce yanlýlarý,
halk yýðýnlarý ile çetin bir savaþýmýn sonunda kazandý. Katolik Kilisesi (geri kalan bütün öteki kiliseler gibi) halkýn yaratýcý esinlerini en
açýk biçimde yansýtan mezhep sapkýnlýklarýndan korkunç bir biçimde öç alýyordu.
Müslüman Dini

Ýslâmiyet, feodalite çaðýnda, en yaygýn dinlerden biri oldu.
Arabistanda feodal imparatorluk, müslümanlarýn dinsel topluluðundan (cemaatinden) baþlayarak kuruldu. Ýslâmiyet, Araplar tarafýndan ele geçirilen bütün topraklarda ortaçað toplumunun ideolojik
yapýsýnýn dýþýnda oluþtu. Daha sonra, Asya ve Afrika ülkelerinde,
kýsmen de Avrupa ülkelerinde, geniþ bir biçimde yayýldý. Müslüman
öðretisi, Arapçadaki, baðýþlama, ferað, tevekkül ve sadýklar (mü-
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minler) anlamlarýna gelen Ýslâm ve müslümanlar (müslim) sözcüklerine deðin, yürürlükte olan sömürü ve köleleþtirme rejimini
onaylýyordu.
Müslümanlarýn kutsal kitabý Kuran, servet eþitsizliðini, Allah
tarafýndan konulmuþ ve bu yüzden de deðiþmez bir kural olarak
ele alýr. Hýristiyanlýkta olduðu gibi, islâmiyet de, yoksullara, yeryüzündeki acýlarýnýn ve sefaletlerinin [sayfa 219] avuncunu öteki dünyada
aramayý öðütler.
Budizm

Yayýlmasý ve etkisi bakýmýndan budizmin de, dünya dinlerinden sayýlmaya hakký vardýr. Budizm, söylenceye göre, kurucusu
olan Budanýn adýndan gelmektedir.
Brahmanizmin bazý tezlerinden baþlayarak eski Hindistanda
geliþmiþ olan budizm, baþlangýçta, köle sahipleri sýnýfýnýn resmî dini
oldu.
Ortaçaðda, hindu dini, zamanla budizmi Hindistandan kovdu, ama budizm, bu kez komþu ülkelerde yeni müminler buldu.
Çinde, MS 1. yüzyýlda yayýlmaya baþladý ve 4. ve 7. yüzyýllar arasýnda doruðuna vardý. Daha sonra, Çinde, konfüçyüs dini, egemen
din oluyor; ama konfüçyüs dini, hiçbir zaman, budizmi tümüyle
ortadan kaldýramadý. Budizm, Çinden Koreye, Japonyaya, Siyama,
Birmanyaya, eski Kamboçyaya, Hindi-Çin yarýmadasýnýn öteki ülkelerine, Seylanda, Nepale, Moðolistana yayýldý.
Buda dininin ideolojisine göre, görünür dünya, bir yanýlsamadan, ahiret mutluluðunun yeri ya da nirvâna olan mistik bir ruhsal ilkenin yanýltýcý gösterisinden baþka bir þey deðildir. Bu ilke,
öteki dinlerde Tanrý ile kiþileþtirilen kavramlara uygun düþer. Yaþam
yalnýzca acýlardýr, tek kurtuluþ nirvânayý aramaktýr. Daha sonra, buda
öðretisi de, cennet-cehennem kavramlarýný kabul etti; bu da, buda
dinini geniþ yýðýnlarca daha kolay kabul edilir hale getirdi ve, ayný
zamanda onun, feodal senyörler sýnýfýnýn resmî dini, toplumsal eþitsizlikleri haklý göstermek için getirilmiþ bir din olma görevlerini güçlendirdi.
Anti-Feodal Ýdeolojinin Ýlerlemesi

Ýdealist ve dinsel öðretilerin (Avrupada hýristiyanlýk, Asya ve
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Afrikada müslümanlýk ve budizm vb.) ideolojik [sayfa 220] egemenliði,
karþýt akýmlarýn varlýðýný ortadan kaldýramýyordu.
Baskýlara ve kovuþturmalara karþýn, ortaçað toplumunun ilerici öðeleri, materyalist fikirleri kullanýp yararlanmaya çalýþýyorlardý.
Týpký antikçaðda olduðu gibi, feodalite de, felsefeler arasýnda
amansýz bir savaþým dönemi oldu.
Katolik tanrýbilimciler (Thomas dAguin ve baþkalarý), en baþta
antikçaðýn bazý idealist filozoflarýna ve anlamýný bozduklarý Aristoteles öðretisine dayanarak ortaçaðýn dinsel anlayýþlarýný hazýrladýlar.
Arap düþünürleri ise, antikçaðýn materyalist anlayýþlarýný, özellikle
Aristotelesin materyalist öðelerini ortaçað anlayýþlarýna sokmaya
yardým ettiler. Bu düþünürler arasýnda, en baþta Ýbn-i Sinayý (Avicenne) ve Ýbn-i Rüþdü {Averroes) belirtmek gerekir. Ýbn-i Rüþdün
görüþleri, Demokritosun görüþüne çok yakýndý. Ýbn-i Rüþd, maddede bir nesnel gerçeklik ve atomlarda ise maddî parçacýklar (partküller) görüyordu. Her bireye özgü olan ölümlü canýn yanýnda,
bilince ulaþma anýnda can (nefs-i ruh) ile birleþip kaynaþan bir
evrensel akýl kabul ediyordu. Ýnsanlarýn toplumsal durumlarýndan
baðýmsýz olarak entelektüel eþitlikleri konusundaki demokratik tez,
Ýbn-i Rüþdün görüþleri arasýnda seçkin bir yer tutuyordu.
Ýbn-i Rüþdün fikirleri, onlarý kendi kýtalarýna özgü toplumsal
ve ekonomik koþullara ve orada yerleþmiþ olan materyalist geleneklere uygulayan Batý Avrupanýn öncü düþünürleri tarafýndan kullanýldý. Materyalist fikirler, ilerici öðelerin iktidardaki feodaller sýnýfýna
karþý savaþýmýnda çok yararlý bir silah oldu.
Fransada, Siger de Brabant, materyalist anlayýþýn önde gelenlerinden biri oldu. O, Latin averroizminin (Ibn-i Rüþd-cülüðünün) kurucusu oldu ve anti-feodal ideolojinin teorik temelini yarattý.
Siger de Brabantýn öðretisi, Boèce de Dacienin çalýþmalarý ile desteklendi.
Ortaçað materyalizminin ilk ifadesi, adcýlýk denen, 13. [sayfa
221] yüzyýlda cisimleþen idealist akým oldu. Bu akýmýn yandaþlarý
(özellikle Ýngiliz filozoflarý Duns Scot ve Guillaume dOccam) dünyanýn maddî niteliðini tanýyorlar, doðada her þeyin ilkesini, bilince
göre ilk veriyi görüyorlardý. Evrenin tanýnabilir olduðunu da benimsiyorlardý. Bununla birlikte onlarýn materyalizmi diyalektik deðil,
mekanikçi idi. Daha sonra, (13. yüzyýlýn sonundan 15. yüzyýla kadar) adcý felsefede idealist öðelerin güçlendiði görüldü.
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Mezhep Sapkýnlýklarý

Anti-feodal muhalefet, varlýklý burjuvaziye olduðu kadar köylülere ve yoksul kentlilere de dayanýyordu. Dine ve hüküm sürmekte
olan kiliseye karþý savaþýma sýký bir biçimde baðlýydý.
Öyleyse, burjuva mezhep sapkýnlýklarýndan ve köylü mezhep sapkýnlýklarýndan sözedilebilir. Sýnýf savaþýmýnýn ideolojik bir
biçimini oluþturan mezhep sapkýnlýklarý, sýk sýk feodal iktidara karþý
silahlý ayaklanmalarla birleþiyordu. Bazan, kentli ve köylü muhalefeti, resmî dine düþman olan mistik öðretilerde ifadesini buluyordu.
Ýdealizme ve dine karþý bu savaþým, materyalizmin ve modern tanrýtanýmazlýðýn ortaya çýkýþýný hazýrladý.
7. HALK YIÐINLARININ ANTÝ-FEODAL SAVAÞIMI
Anti Feodal Savaþýmýn Ýktisadî Temeli

Feodal sömürü, köylülerin ve zanaatçýlarýn sert direnmesinin nedeni oluyordu. Emekçi yýðýnlarýn feodallere karþý yürüttükleri
sýnýf savaþýmýnýn kökeninde, küçük iþletmenin iktisadî baðýmsýzlýðý
ile üreticinin emeðinin bir bölümünü vermek zorunda olduðu feodal senyör karþýsýndaki ekonomi-dýþý baðýmlýlýðý arasýndaki çeliþki
vardýr.
Bu savaþýmýn biçimleri, tarihsel somut koþullara: üretici güçlerin düzeyine, üretim iliþkilerinin biçimlerine, siyasal [sayfa 222] kurumlarýn niteliklerine baðlý bulunuyordu.
Feodal toplumun geçtiði üç dönem boyunca, yýðýnlarýn (en
baþta da köylülerin) sömürücülere karþý savaþýmýnýn nedenleri,
amaçlarý ve biçimleri deðiþmiþtir. Elbette ki, her yanda angaryalardan, ve senyörlere karþý öteki yükümlülüklerden kurtulmak isteði
vardý, ama, ancak feodalitenin toplumsal bir biçimlenme olarak
daðýlýp parçalanmasý sýrasýndadýr ki, emekçilerin sýnýf savaþýmý, düzenin temellerini yýkabildi. Feodal üretim iliþkileri, hâlâ, üretici güçlerin ilerlemesine elveriþli olmakta devam ediyorlardý.
Yukarda söylediðimiz gibi, yukarý-ortaçaðda köylülerin
savaþýmý, kölelik düzenine karþý yöneltilmiþti. Kentlerin ortaya çýkýþý
ve meta-para iliþkilerinin ileri atýlýmý ile ayýrdedilen feodalitenin ikinci
aþamasý, özellikle zorlu fýrtýnalarla kendini gösterdi. Avrupada kent-
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ler, kendi kendilerini yönetme hakkýný, angarya ve haraçlarý azaltma ve düzenleme hakkýný elde etmek için senyörlerine karþý,
amansýzca savaþýyorlardý. Biraz sonra, kentlerin kendi baðrýnda, üst
tabakalarla, kendileri de kent belediyesinin yönetimine katýlmak
isteyen zanaatçý loncalarý arasýnda ve ensonu, bir yanda zengin kentlilerle zanaat ustalarý, öte yanda kalfalar ve çýraklar olmak üzere,
bunlar arasýnda savaþým baþladý; bu sonuncularý, halkýn en yoksul
tabakalarý da destekliyordu.
Halk Ayaklanmalarýnýn Rolü

Köylülerin sýnýf savaþýmý, çoðu zaman yoksul kentliler tarafýndan destekleniyordu. Bu gibi durumlarda, toplumsal çeliþkiler büsbütün alevleniyordu. 13. ve 14. yüzyýlda, köylü ve yoksul kentli
ayaklanmalarý dalgasý hemen hemen bütün Avrupayý kapladý.
Küçük Çobanlar isyaný denen 1251 isyanýný; Hollandanýn güneyindeki ve Fransadaki 1320 halk hareketini; 1305 ve 1307 yýllarý arasýnda
Ýtalyayý sarsan ve Dolcino tarafýndan yönetilen hareketi; Fransada,
[sayfa 223] 1357 ve 1358in Etienne Marcel ve Jacqueire ayaklanmasýný;
Ýngilterede, 1381de, Wat Tyler isyanýný; Bohemyada 15. yüzyýlýn
baþýnda Hussiteler (hüsçüler) devrimci hareketlerini belirtmek gerekir.
Büyük halk ayaklanmalarý, Asyada, açýlýp geliþmiþ feodalite
çaðýný belirledi. Baðdat Halifeliðinde, 8. ve 9. yüzyýllarda halk ayaklanmalarýndan; Delhide (Kuzey Hindistan) 14. yüzyýlýn baþýnda, Hacý
Molla yönetimindeki yoksullarýn baþkaldýrmasýndan; Çinde 9. yüzyýlda köylü savaþýndan ve 14. yüzyýlda Kýrmýzý Mendiller hareketinden; Korede, 1233teki ve 15. yüzyýlýn ikinci yarýsýndaki
baþkaldýrmalardan sözedilmektedir. 15-16. yüzyýllarda Japonyada
isyanlar oldu, vb..
Bu halk hareketlerinin herbirinin kendi özellikleri vardý. 1320
halk hareketi ve Jacquerie ayaklanmasý, meta-para iliþkilerinin hýzlý
geliþmesi sýrasýnda artan sömürüye karþý, yýðýnlarýn yanýtý oldu. 1320
hareketi, özellikle Yahudi tefecilere yönelmiþti. Jacquerie ayaklanmasý, aslýnda, köylülerin yýðýnsal yoksullaþmasýna neden olan Yüzyýl Savaþlarýnýn sonucuydu. Jacquerie ayaklanmasýna katýlanlarýn
bir tek programlarý vardý: bütün feodal senyörlerin varlýðýný ortadan kaldýrmak. Feodal topraklara saldýrýyorlar, köylü angarya liste-
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lerini yakýyorlardý.
Wat Tyler isyaný, tersine, iki program ileri sürüyordu. Bunlardan biri, köylülerin kiþisel baðýmlýlýðýnýn kaldýrýlmasýný, angaryanýn
yerine bir küçük çiftlik kirasýnýn konmasýný vb. istiyordu. Öteki program, daha devrimci oldu. Bu programýn yandaþlarý, yalnýz kiþisel
baðýmlýlýðýn kaldýrýlmasýný deðil, senyörlerin kendi topraklarýna ekledikleri komünal topraklarýn geri verilmesini, kilise topraklarýnýn köylülere verilmesini ve çeþitli toplumsal tabakalarýn hukuksal bakýmdan
eþit olmasýný istiyorlardý.
Ortaçað Avrupa tarihinin en büyük anti-feodal hareketi olan
hüsçülerin {hüssites) savaþlarý, bir köylü savaþýmýnýn, [sayfa 224] bir
ulusal kurtuluþ hareketinin ve bir ruhban zümresine karþý savaþýmýn
öðelerini içinde topluyordu. Hareket, adýný, dikkate deðer Çek
yurttaþý, halk kurtuluþunun savunucusu Jean Hussten aldý. Katolik
kilisesine karþý, büyük laik senyörlere karþý, Alman imparatoruna
karþý savaþýma giriþen, o çað Çek toplumunun çeþitli sýnýf ve tabakalarýnýn yoksul köylü ve kentliler, varlýklý köylü ve kentliler ve
küçük soylularýn herbiri, kendilerine göre istemlerini sýraladýlar.
Hüsçülerin savaþlarý, Avrupanýn birçok ülkelerinde, devrimci hareketin geliþmesine katkýda bulundu.
Çindeki Kýrmýzý Mendiller isyaný da, yabancý boyunduruðuna karþý savaþýma baðlandý. Hareketin sloganlarý monarþikti: isyancýlar zaferi kazandýktan sonra, imparatorluk iktidarýný kurdular. Dinsel
ideolojinin etkisi de büyük oldu.
Dinsel sloganlar, Japon köylülerinin ayaklanmasý sýrasýnda
da kullanýldý. Bu isyanlar, köylülerin durumunun kötüleþmesinin,
derebeylik haraçlarýnýn artmasýnýn, tefecilere olan borçlarýn büyümesinin sonucuydu.
Baðdat Halifeliðinde, ayaklanmalar, köleliðin dertlerini gözetiyordu. 8. yüzyýlýn sonunda Gurganda büyük bir köylü hareketi
kendini gösterdi. Orada, belki de tarihte ilk kez, emekçi yýðýnlar,
isyanýn amblemi olarak kýrmýzý bir bayrak kullandýlar. Harekete katýlanlar Kýzýl Bayraklýlar (Sourkh Alem) adým taþýyordu. 9. yüzyýlýn birinci yarýsýnda, basýnda Babek olmak üzere köylü savaþý patlak
verdi; Babek isyaný, bu ülkelerdeki en büyük halk isyaný oldu;
Azerbaycana ve Kuzey-Batý Ýrana yayýldý.
Emekçilerin kötü yazgýlarýnýn düzelmesini amaçlayan köylü
savaþlarý, feodal toplumun üretici güçlerinin ilerlemesine katkýda
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bulundu. Öyleyse bu savaþlarýn önemi, devrimci ve, nesnel olarak
da, ilerlemenin etkeni olmasýndaydý. Köylülerin dilekleri, genel olarak, feodal angaryadan [sayfa 225] kurtulmak ve iþledikleri topraklara
sahip olmak isteðinden ileri gitmiyordu. Bazý ayaklanmalarda, bütün
haraç ve angaryalarýn kaldýrýlmasý isteminde bulunmaya cesaret
bile edemiyorlar, onlarýn azaltýlmasýný istiyorlardý. Ýstemleri az olursa, egemen sýnýflardan ödünler koparabileceklerini bile düþünüyorlardý.
Ýsyancýlarýn örgütten yoksun oluþlarý gibi, köylü çalýþmasýnýn
özel koþullarýnýn gerekli sonucu olan daðýnýklýklarý gibi, deneyimli
önderlerin bulunmayýþý ve köylülerin bilgisizliði de bütün bu isyanlarý yenilgiye götürdü.
Halk Yýðýnlarý Savaþýmýmýn Ruhban Zümresine
Karþý Olma Niteliði

Ýnsanlarýn manevî yaþamýnýn en çok dinsel imgeler ve gösterilerle belirlenmiþ olduðu ortaçaðda, kilisenin genel etki ve nüfuzundan dolayý halk yýðýnlarýnýn savaþýmý, sýk sýk rahipler zümresine
karþý bir nitelik alýyordu. Bunun içindir ki, onlarýn toplumsal protestolarý, (çok çeþitli görünüþler altýnda) bir mezhep sapkýnlýðýnýn çizgilerini, yani egemen toplumsal düzenin bir eleþtirisi niteliðini
alýyordu. Bu protesto, otoritesiyle yürürlükteki düzeni onaylayan resmî kiliseye karþý savaþýmla sonuçlanýyordu. Emekçiler çoðu kez
dinden esinlendikleri imgelerden yararlanýyorlardý.
Mezhep sapkýnlýðý, çeþitli biçimlere bürünüyordu. Emekçiler,
resmî ayin yöntemlerine, bellibaþlý dinsel dogmalara, çok büyük bir
feodal mülk sahibi olarak kilisenin kendisine, rahipler zümresine,
keþiþlere, egemen sýnýfýn temsilcilerine karþý olduðu gibi, kilise yararýna olan yükümlülüklere de karþý koyuyorlardý.
Her dinsel sapýþýn üstü örtülü toplumsal ve iktisadî nedenleri
vardý. Bu hareketlerin niteliði, þu ya da bu ülkenin iktisadî düzeyinden, sýnýf güçleri oranýndan ileri geliyordu. Ama mezheplerinden
sapanlarýn dinsel fikirleri, kendi kendilerine ortaya çýkývermiyordu,
onlarýn daha önceki anlayýþlarýnýn [sayfa 226] evrimini yansýtýyordu. Bununla birlikte, bu fikirler iliþkilerinin, yani insanlar arasýndaki iktisadî
ve toplumsal iliþkilerin deðiþmesi ile birlikte evrim gösteriyorlardý.
Avrupada, mezhep sapkýnlýðý biçiminde kendini gösteren
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halk hareketleri, katolikliði hedef tuttu. Halk yýðýnlarýnýn, en baþta
köylülerin, artan sömürüye karþý protestolarý, bu gibi hareketlerin
en niteleyici olanlarýndan birinin, Küçük Çobanlar isyanýnýn hareket noktasý oldu. müslümanlar tarafýndan tutsak edilmiþ olan Fransa Kralý Louis IXa yardýma gelen bir yoksullar haçlý ordusu, bu
harekete neden oldu. Bu harekete katýlanlar, kendilerine, Tanrýnýn
Küçük Çobanlarý adýný vermiþlerdi ve hareketin adý buradan geliyordu. Ama ayaklanma, kent nüfusunun radikal çevreleri tarafýndan yönetildikçe geniþliyor, isyancýlarýn gerçek amaçlarý
billurlaþýyordu. Kayýtlara göre, Küçük Çobanlar, ütopik bir iþe
giriþtiler: Her þeyden önce ruhban zümresinin, sonra keþiþlerin
kökünü kazýmak, ensonu þövalyelerin ve soylularýn hakkýndan gelmek. Hareket, zalimlere karþý olan halkýn, ruhban zümresine ve
katolikliðe karþý bir isyaný haline dönüþtü. Katolik kilisesine karþý
savaþým içinde, tanrýtanýmaz anlayýþlar doðuyordu. Ama o çaðda
yýðýnlar, henüz, genel anlamýyla dine karþý müdahalede bulunamazlardý. Bunun içindir ki, Küçük Çobanlar, katolik kilisesinin
yerine, yoksullarýn artýk sömürüye boyuneðmeyecekleri baþka bir
örgüt koymak istiyorlardý. Ýsyancýlarýn katolik tören ve ayinlerini reddetmeleri buladan geliyordu.
Küçük Çobanlarýn dinsel fikirleri, isyanýn en yüksek aþamasýnda yoksul köylü ve kentlilerin çýkarlarýný dile getiren bir tür mezhep sapmasýydý. Bu bakýmdan, Küçük Çobanlar hareketinde egemen, hatta kesin rol, kentli nüfusun varlýklý tabakalarýnda görülen
diðer bazý mezhep deðiþtirme hareketlerinden farklýydý. [sayfa 227]
Birkaç ay içinde, Küçük Çobanlar hareketi, yenilgiye uðradý. Yenilginin nedenleri, ortaçaðdaki halk isyanlarýnýn yenilgi nedenlerinin aynýsý oldu.
Yýðýnlarýn katolik kilisesinin egemenliðine karþý savaþýmý,
hüsçüler hareketini de nitelendiriyordu. Huss, kiliseye ait topraklara
elkonmasýna, bilisiz, zevk ve eðlenceye düþkün açgözlü kiþileri ruhban zümresi saflarýndan kovmaya, ve böylece yeniden gerçek hýristiyan kilisesini yaratmaya çaðrýda bulunuyordu. Köpeklerin
önünden kemiði al, boðuþmayý býrakacaklardýr; kilisenin malýný elinden al, kiliseden yana olan bir tek papaz bulamayacaksýn diyordu.
Demek ki Huss, kendisi de, genel anlamýyla, kilisenin egemenliðine karþý çýkmýyordu, yalnýzca katolikliðin etkisini sýnýrlandýrmak ve ulusal bir Çek kilisesi yaratmak istiyordu.

194

Ýlkel, Köleci
ve Feodal Toplum

Çevresinde askerî kamplarýný kurmuþ olduklarý Tabor kentinin taboritleri, hüsçüler kampýnýn radikal kanadýnýn temsilcileri, katolikliðe karþý istemlerinde daha ileri gittiler. Taboritler, katolik
mezhebine baðlý bütün manastýrlarýn, kutsal emanetlerin, heykellerin vb. hemen yokedilmesini öneriyorlardý.
En devrimci taboritler (yoksul köylü ve kentlilerin temsilcileri), kiliastik (chiliastique) fikirleri yayanlar, feodal sistemin kalkmasýný
istiyorlardý. Dileklerinin ütopik niteliðinin bilincinde olmaksýzýn, yeryüzünde, Tanrýnýn bin yýllýk hükümranlýðýný kurmak istiyorlardý,
(Yunanca khilias sözcüðü bin anlamýna gelir.)
Kiliastik fikirler, sömürüyü kaldýrmak isteyen halk yýðýnlarýnýn
düþlerini, onlarýn sýnýfsýz bir topluma karþý duyduklarý açýk-seçik
olmayan istemlerini yansýtýyordu. Katolik kilisesi yerine, apostolik
(havarice, papalýktan gelme) denen ruhbanlarla laikler arasýndaki
ayrýlýklarýn silineceði demokratik yeni bir kilise koymanýn düþünü
kuruyorlardý. Demek ki, devrimci fikirlerine karþýn, kiliastlar, dinsel
kadrolardan bütün bütüne vazgeçmiyorlardý. [sayfa 228]
En radikal kiliastlarýn anlayýþlarýnda tanrýtanýmazlýk fikirleri
belirmeye baþladý; ama tutarsýz bir biçimde. Örneðin. tanrýnýn da
þeytanýn da var olmadýðýný öðretiyorlar, ama tanrýnýn iyilerin ve doðrularýn yüreðinde, þeytanýn ise kötülerin yüreðinde oturduðunu ekliyorlardý.
Her ne kadar hüsçüler hareketi bastýrýldýysa da, bu hareketin, Batý Avrupada katolik kilisesinin etkisinin zayýflamasýnda payý
büyük oldu.
Rusyada da halk yýðýnlarý sýk sýk egemen ortodoks kilisesine
karþý savaþýma giriþerek, feodal sömürüye karþý ayaklanýyorlardý.
14. ve 17. yüzyýllar arasýnda birçok kent ve kýr emekçilerinin, ruhban zümresine karþý harekete geçin görülmektedir.
14. yüzyýlýn 50-70 yýllarýnda, Novgorod ve Psikovdaki strigolniklerin ayaklanmasý, en tanýnmýþ halk mezhep sapkýnlýðý hareketlerinden biri oldu. Adýný, yöneticilerinden biri olan Karp adlý
strigolnikten (berberden) alan bu hareket, büyük tacirlerin, feodal
ve laik senyörlerin artan baskýsý karþýsýnda, kentli zanaatçýlarýn
hoþnutsuzluðundan ileri geldi. Strigolnikler, rahipler zümresinin açgözlülüðüne, kiliseni toprak servetlerini ve baþka servetleri artýrýp
yýðmasýna, özgür insanlarýn köleleþtirilmesine karþý savaþýyorlardý.
Harekete katýlanlar dine karþý savaþmadýlar; kendi öz güçleri
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ile incili yaymaya çalýþýyorlar ve bu amaç için halkýn öncülerini
(maîtres) seçiyorlardý.
Egemen sýnýf, strigolnikler hareketini acýmasýzca basýndý. Önderleri, kâtip Nikita ve strigolnik Karp idam edildiler. Ama bu mezhep sapkýnlýðý, kesin olarak, ancak 15. yüzyýlýn ilk yarýsýnda bastýrýldý.
Hüküm sürmekte olan kiliseye karþý savaþým, Asyada ve
Kuzey Afrikada patlak veren birçok anti-feodal halk hareketlerinin
de ayýrdedici özelliði oldu. [sayfa 229]
Mezhep Sapkýnlýðý Niteliði Taþýyan Halk Hareketlerinin Rolü

Bu ayaklanmalar, feodal sömürüye karþý, otoritesi ile feodal
devletleri destekleyen resmî kiliseye karþý savaþýmda önemli bir rol
oynadýlar. Bu mezhep sapkýnlýklarýnýn yayýlmasý, inançsýzlýðýn
geliþmesine ve tanrýtanýmaz anlayýþ tohumlarýnýn ortaya çýkmasýna
yardým etti. Bu mezhep sapkýnlýðý niteliði taþýyan hareketlerin devrimci niteliði gene de göreli oldu. Onlarýn dinsel çerçevesi, yýðýnlarýn savaþýmýnýn anti-feodal eðilimini zayýflatýyor ve feodal düzenin
egemenliðine karþý protestolarýnýn etkisini sýnýrlandýrýyordu. [sayfa 230]
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
FEODALÝTENÝN DAÐILIP PARÇALANMA ÇAÐI
(KAPÝTALÝST ÝLÝÞKÝLERÝN DOÐUÞU)

FEODAL üretim tarzýnýn bu karakteristik yönleri, ortaçaðýn
üçüncü ve son döneminde de önemlerini korudular. Ama kapitalist
iliþkilerin doðuþu, onlara önemli deðiþiklikler getiriyordu. Her ne
kadar kapitalist üretim tarzýnýn ilk öðeleri, Ýtalyan sitelerinde, daha
14. ve 15. yüzyýllarda ortaya çýktýlarsa da, ortaçaðýn son dönemi, 16.
yüzyýlda baþladý.
1. EKONOMÝDE DEÐÝÞÝKLÝKLER

Ortaçaðýn tam bu döneminde üretici güçlerin geliþmesi öyle
bir düzeye vardý ki, kapitalist iliþkiler, feodal ekonominin baðrýnda,
bütün toplum ölçüsünde boyvermeye baþladý. [sayfa 231] Bu olay, iki
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yeni sýnýfýn, üretim alet ve araçlarýna sahip bulunan burjuvazinin ve
bu araçlardan yoksun ve bu yüzden de kendi emek-gücünü kapitaliste satmak zorunda olan ücretli iþçilerin, proletaryanýn ortaya çýkmasýna baðlýydý. Kapitalist, ücretli iþçiyi, kendisinin ve ailesinin
geçimini saðlamasý için gerekli olandan daha fazla çalýþmaya zorluyordu. Bu fazla çalýþmadan, patronun kendisine melettiði bir artýdeðer ortaya çýkýyordu. Patronun bu artý-deðere elkoymasý, ayný
zamanda, kapitalizmin temel yasasýný ve bu düzendeki sömürünün
özgül biçimini meydana getirir.
Üretici Güçlerin ve Toplumsal Ýþbölümünün Geliþmesi

Üretici güçlerin geliþmesi, feodal biçimlenmenin baðrýnda
kapitalist yapýnýn doðuþunun birinci koþulu idi.
Sudolabýnýn devindirici güç olarak kullanýlýþý, ta kölelik zamanýndan beri biliniyordu. Ama o zaman, sudolabýnýn kendisi, akýntýnýn içine yerleþtiriliyordu. 14. yüzyýldan baþlayarak, suyun düþmesi
ile devindirilen kanatlý çarklara baþvurulmaya baþlandý. Böylece dolabýn verimi büyük ölçüde artýyordu. Sudolabý, artýk, çeþitli üretim
dallarýnda kullanýlýyordu.
15. yüzyýlda, yüksek fýrýnlarýn icadýndan sonra, yetkinleþtirilmiþ
bir sudolabýnýn yardýmýyla, mekanik körükleme üretime sokuldu.
Eskiden el körükleri, madeni, ancak macun gibi bir kývama getirebiliyordu. Þimdi madenler sývý duruma getirilebiliyordu; bu da madenlerin dökümüne olanak saðlýyordu. Çelik imaline baþlandý. Bütün
bunlar, aletlerin ve avadanlýklarýn yetkinleþmesini saðladý. Çýkrýklar,
tornalar, perdahlama, aletleri, delgi makineleri ortaya çýktý. Basit
mekanizmalar, maden sanayiine uygulandý.
Dokuma sanayiinde, düþey doðrultudaki ilkel dokuma tezgâhlarý, gitgide yerlerini daha yetkinleþtirilmiþ yatay tezgâhlara býraktýlar. [sayfa 232]
15. yüzyýlda, zemberekli cep saatleri, 12. yüzyýldan beri kullanýlmakta olan duvar saatlerinin yerini aldý.
Madenî parçalar, gemi yapýmýnýn yetkinleþmesini ve uzun
yolculuklara elveriþli büyük tonajlý gemilerin denize indirilmesini
saðladý. Pusula son derece yetkinleþtirilmiþti. Matbaa icat edilmiþti.
Tarýmda da, üretici güçler, iþ aletlerinin iyileþmesi sayesinde
geliþiyordu. Ama burada ilerleme, sanayide olduðundan daha
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yavaþtý. Gene de tarlalarýn verimi ve buðday tarlalarý gittikçe
geniþliyordu ve çiftlik yöntemleri yetkinleþiyordu. O çaðda yaygýn
olan üç yýllýk almaþýk ekim yanýnda, daha uzun süreli almaþýk ekimler de kullanýlýr oldu ve dinlendirilmeye býrakýlan tarlalar üzerinde
ot yetiþtirilmesi ortaya çýktý.
Kentlerin demografik ilerlemesi, zahire talebini artýrýyordu.
Bunun yanýsýra, sanayiin hýzla ilerleyiþi, yün, deri, keten, kenevir ve
baþka sanayi bitkilerine olan gereksinmeyi artýrýyordu.
Ortaçaðýn son döneminde, hayvancýlýk, bahçývanlýk, sebzecilik, baðcýlýk ve þarap üretimi, büyük bir yol aldý.
Çeþitli bölgelerin ve ülkelerin uzmanlaþmasý daha çok geliþti.
Geniþ ticarî tarým bölgeleri ortaya çýktý. Hollanda, süt veren ineklerin yetiþtirilmesinde ve süt ürünleri ticaretinde uzmanlaþtý.
Ýspanyanýn bazý bölgeleri, yalnýz merinos koyunlarýnýn
yetiþtirilmesine ve yün satýmýna vb. ayrýldý.
Tarým ve sanayideki ilerlemeler, üretimin bu dallarý arasýndaki uçurumu daha çok derinleþtirdiler ve yeni sanayi kesimleri
doðurdular. Toplumsal iþbölümü, meta-para iliþkilerini ve ticaret
baðlarýnýn yayýlmasýný hýzlandýrarak devam ediyor. Pazarlar, giderek
bütün ülkeye yayýlmak üzere, bölgesel çerçeveden taþmaya
baþlýyorlar.
Ticaretin bu koþullar içinde geliþmesi, küçük üretimin daðýlýp parçalanmasýna ve kapitalist iliþkilerin ilk öðelerinin doðuþuna
katkýda bulundu. [sayfa 233]
Sermayenin Ortaya Çýkýþýnýn Tarihsel Koþulu
Ýlkel Birikim

Ticarî amaçlarla yapýlan üretimin nispeten yüksek olan düzeyi öyle oldu ki, büyük servetler, bazý kiþilerin, tacirlerin, tefecilerin
vb. elinde toplandý. Bu, sermayenin ortaya çýkýþýnýn önkoþullarýndan
biri oldu. Ýkinci elveriþli koþul, kiþisel olarak özgür, ama üretim araçlarýndan ve bu yüzden geçim aracýndan da yoksun bireyler yýðýnýnýn
varlýðýna baðlýydý. Bu olay, feodal soylular ve doðmakta olan burjuvazinin, emekçi yýðýnlarý zorla mülksüzleþtirmelerinden ileri geliyordu. Bütün bu olaylar, sermayenin ilkel birikiminin özünü oluþtururlar.
Ama bu olayýn somut gidiþini inceleyebilmek için, kapitalizmin daha
önce ortaya çýktýðý ve bütün öteki ülkelerden daha fazla yayýldýðý
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16. ve 17. yüzyýl Ýngilteresi örneðine baþvurmak daha iyi olur.
16. yüzyýlýn Ýngilteresi, üç-üçbuçuk milyon nüfuslu, nispeten
küçük bir devletti. Ama iþte tam o sýralardadýr ki, Büyük Britanyayý
üç yüzyýlda dünya ölçüsünde güçlü bir devlet, en sanayileþmiþ ülkelerinden biri durumuna getiren Ýngiliz ekonomisinin ileri atýlýmý
baþlamýþtýr. Kapitalist sanayi ve tarým, Ýngilterede, 16. yüzyýl ile birlikte hýzla ilerlemeye baþladý.
Ýngilterede, ekonominin kapitalist biçimleri, baþka ülkelerden daha geniþ, daha çabuk bir biçimde geliþiyordu.
Basit Kapitalist Elbirliði ve Manüfaktür

Sanayide kapitalist üretimin geliþmesinin ilk evresi, basit elbirliði oldu. Elbirliði, her zaman ayný, ama boyutlarý geniþlemiþ zanaat atelyesi idi. Artýk ücretli iþçi haline gelmiþ olan çok sayýda üretici,
doðrudan doðruya kendi hesabýna deðil, çoðu kez tacir, aracý, tefeci ya da zenginleþmiþ zanaat ustasý olan bir kapitalist giriþimci hesabýna çalýþýyorlardý. Bu kapitalist atelyelerde henüz iþbölümü yoktu,
iþçilerin hepsi ayný iþlemi yapýyorlardý. Bununla birlikte, [sayfa 234] elbirliði, emeðin bir hayli tasarrufunu saðlýyor ve emeðin üretkenliðinin artmasýna yardým ediyordu. Emek üretkenliðinin bu artýþý,
kapitalist iþverenin zenginliðini yaratýyordu.
Manüfaktür, iþbölümü üzerine kurulu kapitalist elbirliði, Kapitalist üretimin geliþmesinde bundan sonraki adýmý gösterir. Burada da, gene bir zanaat tekniði kullanýlýyordu.
16. yüzyýlda, Ýngiliz sanayiinin bütün dallarýnda, özellikle
kumaþ üretiminde, büyük deðiþiklikler oldu. Kentlerdeki zanaat loncalarýnýn kendi alanlarý dýþýna taþmalarý yüzünden konan sýnýrlamalarýn kalkmasý sonucunda, kumaþ üretimi, kýrlarda yapýlmaya
baþladý. Kýrsal dokumacýlar, tarýmla birlikte dokuma iþleri ve iplikçilik gibi bazý zanaatlarý da yapýyorlardý. Tacirler, tefeciler, küçük zanaatçý giriþimciler, kýr zanaatçýlarýnýn ürünlerini satýnalýrken, onlarýn
pazardan uzak ve para sýkýntýsý içinde oluþlarýný kötüye kullanýyor
ve bundan kendilerine yarar saðlýyorlardý.
Ýkinci elden satýcýlar, fiyatlarý, kendi keyiflerine göre saptýyorlar, zanaatçýlara kredi ile hammadde ve alet saðlýyorlardý. Böylece
baþlangýçta birer aracý olan bu alým-satýmcýlar, sonunda, iþ daðýtýcýsýna dönüþtüler. Aslýnda, daha önce baðýmsýz olan zanaatçýlara
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düþük bir ücret ödeyen birer küçük kapitalist giriþimci haline geliyorlardý. Baþlangýçtaki basit kapitalist elbirliðine oranla bu iliþki, gene
el emeði üzerine kurulmuþ yeni bir kapitalist iþletme tipiydi. Bu
yeni iþletmeler, manüfaktür (Latince, manus, el; facere, yapmak sözcüklerinden gelir) adýný alýyordu. Bu tür manüfaktürler,
daha çok tacirler tarafýndan kuruluyor ve bunlara daðýnýk manüfaktürler deniyordu. Bu durumda, doðrudan üreticiler, atelyelerde deðil,
evlerinde çalýþýyorlardý.
Ama manüfaktür örgütlemesinin bir baþka yolu daha vardý.
Ýþveren, gerekli aletleri, avadanlýklarý ve hammaddeleri satýnalýyor,
birçok ücretlinin çalýþtýðý geniþ atelyeleri kuruyordu. Buna da,
merkezileþmiþ manüfaktür deniyordu. [sayfa 235]
Bu ikinci yol (üretimin bir merkeze baðlanmasý), oluþum
halinde bulunan kapitalist iliþkilerin ilerlemesi için üstünlükleri sözgötürmez olan olanaklar yaratýyordu.
Köylülerin Zorla Mülksüzleþtirilmesi

Sanayideki deðiþiklikler, bütün Ýngiliz toplumu için çok büyük
sonuçlar doðurdu.
Kapitalist dokuma sanayii, zanaatçý üretimin gerektirdiðinden çok daha fazla yün ve el emeði gerektiriyordu. Artýk koyun
yetiþtirmek kârlý bir iþ olmuþtu. Ama büyük sürüler geniþ otlaklar
istiyordu. Oysa elveriþli topraklarýn çoðunluðunu küçük köylü
iþletmeleri oluþturuyordu. 16. yüzyýlda, topraklarý üzerinde çoktan
beri koyun yetiþtirmekte olan Ýngiliz feodal senyörleri (landlordlar),
iþletmelerinden köylüleri kovmaya ve onlarýn ellerindeki tarlalara
zorla elkoymaya baþladýlar. Bu zorunlu toplu olarak göç, olaðanüstü bir durum aldý. Ülkenin geniþ bölgelerinde insan kalmadý. Ýngiliz
hümanisti Thomas Morus, ünlü yapýtý Utopieda, bu konuda þunlarý
yazýyordu: Burada koyunlar, insanlarý parçalayýp yediler. Mülklerinden edilen, topraklarýndan kovulan, her türlü geçim araçlarýndan
yoksun köylüler, kapitalist manüfaktürlere baðlanacak duruma geldiler. Þunu da söylemek gerekir ki, feodal otoriteler, yürüttükleri
amansýz serseri avý ile, hele kandökücü mevzuat adý takýlan
barbar yasalar ile bu iþe ellerinden geldiðince yardým ettiler.
Fransada olduðu gibi Hollandada da köylülerin zorla mülklerinden edilmeleri, ilkel sermaye birikimine yolaçtý.
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Kamu Borçlarý ve Himayecilik

Öteki yöntemler arasýnda, kamu borçlarý da yeralýyordu. Devlet, orduyu ve .yönetim aygýtýný iyi halde tutmak için hep para
peþindeydi, Her zamanki vergiler yeterli olmuyordu. Bu yüzden,
feodal hükümet, (özellikle Fransada) [sayfa 236] tacirlerden ve tefecilerden sýk sýk borç alýyor ve sonra bunu, büyük faizlerle ödüyordu.
Öte yandan, feodal hükümet, ilkel birikime himaye sistemi
ile de yardýmcý oluyordu. Fransada, daha sonra Ýngiltere ve Hollandada, hükümetler, yabancý kökenli mamullere çok yüksek vergi koyuyorlar, ve buna koþut olarak, yerli hammaddelerin ve zahirenin dýþarý satýlmasýný yasaklýyorlardý. Ülkelerinin tacirlerine ve
giriþimcilerine yardýmlar, primler ve baþka yararlar saðlýyorlardý.
Büyük Coðrafî Keþifler ve Ýlk Sömürge Fetihleri

Köylülerin zorla mülksüzleþtirilmelerinin yanýnda, yeni
keþfedilen ve sömürgeleþtirilen topraklarýn yaðmalanmasý, sermayenin ilkel birikimine büyük umut kapýlarý açýyordu. Meta-para iliþkilerinin geliþmesi, yönetici senyörlerin, yönetici sýnýfýn kâr ve kazanç
hevesini daha da kamçýladý.
Kazancýn, olta yemi gibi çekiciliði, onlarý, Asyanýn uzak ülkelerine doðru sürüklüyordu. Doðunun bir yanýnda, ta denizlerin ötesindeki masal ülkeleri üzerine kurulan söylenceler dilden dile
dolaþýyordu. Altýný ve baþka hazineleri herkesten önce ele geçirmek, ve güçlü büyük coðrafî keþifler, Avrupa devletlerinin sömürgeci siyasetinin kökeni oldu.
Ýlk sömürge kurucularý, Ýspanyol ve Portekiz senyör ve tacirleri oldular. Portekizliler, altýn peþinde, Afrika kýyýlarýna vardýlar. Daha
sonra, bu kýtanýn doðu kýyýsýna çýktýlar ve sonunda Hindistana vardýlar.
15. yüzyýlýn sonundan baþlayarak Portekizliler, baharatýný, altýnýný, fildiþini vb, boþaltarak, Hindistaný, iliklerine dek sömürdüler.
1492de Ýspanyol kralýnýn hizmetinde olan Cenovalý denizci
Kristof Kolomb, Amerika kýyýlarýna vardý. Karaya çýktýðý topraklarýn
bütünü, Ýspanyol tahtýnýn mülkü olarak ilân edildi. Ama Kolomb,
yeni bir kýta bulmuþ olduðunu [sayfa 237] bilmiyordu. Bunu ilk fark
eden Güney Amerikanýn kuzey kýsmýný dolaþan Florentin Americo
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Vespucci oldu. Bunun içindir ki, dünyanýn bu yeni parçasýna onun
adý verilmiþti.
16. yüzyýlýn baþýnda Ýspanyol kralýnýn hizmetinde bir Portekizli olan Magellan, Uzak-Doðunun güney-batý yolunu keþfetti ve
Atlantikin Pasifik ile birleþtiðini tanýtladý. Bu, dünyanýn, tarihte ilk
kez deniz yoluyla dolaþýlmasýydý.
Ýspanyol fatihleri, Meksika Azteklerinin ve Perulu Ýnkalarýn
zenginliklerini ceplerine indirdiler, onlarýn yüksek uygarlýklarýný silip
süpürdüler. Daha sonra, askerî üstünlükleri ile ve katolik misyonerlerin yardýmý ile güçlenen fatihler, Orta ve Güney Amerikanýn büyük
bir bölümüne elkoydular.
Fiyatlarda Devrim

Sömürgelerin ölçüsüz yaðmalanmasýnýn Batý Avrupa, Ýspanya ve en çok da Portekiz ekonomisi üzerinde beklenmedik etkileri oldu. Þöyle ki, Amerika madenlerinin, köle el emeði ile deðerlendirilen altýn ve gümüþün malolduðu fiyat, Avrupada para olarak
tedavülde bulunan deðerli madenlerinkinden düþüktü. Bu, en gerekli maddelerin fiyatýný birdenbire yükseltti. Bundan ilk zarar görenler, pazardan kopmuþ olan yoksul köylülerle kent iþçileri oldular.
Ýspanyol ve Portekizlilerden sonra, bir süre Hollanda ve Ýngiliz tacirleri, yeni topraklar aramak üzere yollara düþtüler. 1505 yýlýnda, Hollandalýlar, ilk kez, Avustralya adýný alacak olan yeni bir kýtanýn
kýyýlarýna vardýlar.
Fransa da, kendi payýna, sömürge fetihleri yoluna koyuldu.
Kuzey ve Güney Amerikada bir dizi topraklara elkoydu.
Sömürgeleri Sömürme Sistemi

Basit anlamýyla yaðmanýn dýþýnda fatihler, sömürgeler için
tam bir sömürge sistemi kurdular. [sayfa 238]
Hollandalýlar, daha sonra da Ýngilizler tarafýndan yaratýlan Doðu Hindistan þirketleri, herkesçe bilinen bir ün kazandýlar. 17. yüzyýlda, Ýngilizler, Hollandalý meslektaþlarýný Hindistandan çýkarmayý
baþardýlar. Buna karþýlýk, Hollandalýlar da, Ýngilizlerin ele geçirmeye
çalýþtýklarý Endonezyada üstünlük saðladýlar.
Baþlangýçta, sömürgeciler, özellikle eþdeðer olmayan deði-
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þimlere baþvurdular. Sonra, gitgide silaha sarýldýlar. Hindistan ve
Endonezya, sömürge haline geldi.
Afrikalýlarýn insanlýk-dýþý sömürülmesi, Amerikan sömürgelerinde baþladý. Yüzlerce ve binlerce insan, kölelik zincirine vuruldu
ve abanoz tacirleri tarafýndan Kuzey ve Güney Amerikaya doðru
yola çýkarýldý. Orada, büyük tarým iþletmelerinde (plantasyonlarda)
Afrikalý köleler, emekleri ile büyük toprak sahipleri yararýna çok
büyük zenginlikler yarattýlar. Yeni topraklarýn fethi ve soyulmasý,
önemli bir miktarda zenginliðin akmasý, Avrupada kapitalist ekonominin ilerleyiþini hýzlandýrdý.
2. TOPLUMSAL VE SÝYASAL ÝLÝÞKÝLERÝN GELÝÞMESÝ
Uluslarýn Ortaya Çýkýþý

Kapitalist iliþkilerin ortaya çýkýþý ve ilerlemesi, Avrupanýn toplumsal ve siyasal düzeni üzerinde olaðanüstü bir etki yarattý.
Halklarýn biçimlenmesi, daha ilkel topluluðun daðýlýp parçalanmasý ile birlikte baþladý. Halk, tarihsel evrim bakýmýndan, klan
ve kabileden daha çok evrim geçirmiþ bulunan bir varlýktýr. Geliþmiþ
köleci iliþkilerin bulunduðu ülkelerde halklar, köleliðe koþut olarak
cisimleþmeye baþladýlar; toplumsal geliþmenin köleci evreyi atladýðý yerlerde feodal iliþkiler sistemi ile birlikte oluþtular. Daha ileri
feodalite çaðýnda, bu süreç, Avrupa ve Asyanýn birçok [sayfa 239] ülkelerinde þu ya da bu biçimde sonuçlanmýþtý.
Kapitalist iliþkilerde ilerleme, varolan halklardan baþlayarak,
uluslarýn billurlaþmasý olayýný doðurdu. Bu, iktisadî birliðin (communauté) ve devletlerin siyasal merkezileþmesinin sonucuydu. Ülkenin ayrý ayrý bölgeleri arasýnda iktisadî baðlarýn güçlenmesi, dillerin
ve ulusal uygarlýklarýn oluþmasýna elveriþli koþullarý yaratýyordu.
Uluslar, kapitalist üretim iliþkilerinin ilerlemesinden doðdular. Baþka bir deyiþle, bu biçimde kurulmuþ olan ulusal baðlar, burjuva bir nitelik taþýyordu. Nüfusun bütün sýnýf ve tabakalarý, ulustan
sayýlýyorlardý. Ama iktisadî ve siyasal bakýmdan burjuvazi egemen
sýnýf olduðu için, oluþum halindeki uluslar da burjuva bir nitelik
alýyorlardý. Bu gözlem, ideoloji için de geçerlidir.
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Burjuvazinin ve Proletaryanýn Oluþmasý

Soylular ve rahipler sýnýfý dýþýnda kalan (Fransada) üçüncü
tabakanýn {tiers etat) genel yýðýnýndan kendisini sýyýrmýþ olan burjuvazinin saðlamlaþmasý, uluslarýn ortaya çýkma sürecine baðlýydý.
Bu, þu anlama geliyordu ki, yeni bir sömürücü sýnýf doðuyordu ve
ona koþut olarak onun uzlaþmaz karþýtý olan bir sýnýf, proletarya,
geliþiyordu. Proletaryanýn evrimi birçok aþamalardan geçti, ve ancak evrim yolunda ilerlemiþ bir kapitalist toplumun baðrýnda, mekanik üretimin geliþmesi döneminde, böyle bir sýnýf olarak ortaya
çýkýyor. Kendi kendine sýnýf olmaktan çýkarak kendisi için sýnýf,
kendi çýkarlarýnýn bilincine varmýþ ve o çýkarlarýný burjuvaziye karþý
savaþým vererek savunmaya hazýr olan bir sýnýfa dönüþüyor.
Mutlakiyetçi Feodal Monarþi

Kapitalist iliþkilerin ilerlemesi, feodal soylularý, kendi sýnýf egemenliklerine yeni bir biçim vermek zorunda býraktý. [sayfa 240] Bu biçimin mutlakiyetçi feodal monarþi olmasý gerekliydi.
Feodal senyörler sýnýfý, üretimdeki ilerlemeyi kendi çýkarlarý
için kullanmaya bakýyordu. Kendisini tehdit eden kapitalizm tehlikesinden habersiz olan senyörler sýnýfý, baþlangýçta burjuvaziyi destekledi. Ýktisadî evrim, belli bir noktaya dek soylularla burjuvazi
arasýnda, soylularýn, egemen durumlarýný koruduklarý bir ittifaký
zorunlu kýlýyordu. Bir feodal senyör ne denli büyük olursa olsun, tek
baþýna, kendi yurtluðuna komþu topraklar üzerinde kurulmuþ olan
kapitalist iþletmeleri, kendi iradesine boyuneðdiremiyor ve kendi
çýkarýna kullanamýyordu. Her yana dalbudak salmýþ yönetim aygýtý
ile, yalnýz feodal devlet, bu iþin üstesinden gelebilecek güçteydi.
Kapitalist iþletmelerden aldýðý vergilerle, iktidardaki sýnýf, þu ya da
bu þekilde, ticaret ve sanayiden çýkarlar saðlýyordu. Zaten bir yönetim aygýtýný ve büyük bir orduyu ayakta tutma harcamalarý gittikçe
artan meblaðlarý gerektiriyordu. O denli ki, feodal soylular, vergilerin ve devletin baþka gelir kaynaklarýnýn artýrýlmasý ile çok ilgiliydiler. Feodal rant, genelleþtirilmiþ ve merkeze baðlanmýþ bir rant
görünüþü aldý.
Böylece, feodal sýnýfýn iktisadî gereksinmeleri, bürokratik aygýtý daha da fazla merkezileþmeye götürüyordu. Bu son olgu, sýný-
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flar arasýndaki çeliþkilerin derinleþip keskinleþmesinden ileri geliyordu, çünkü burjuvazinin iktisadî gücünün artmasý, köylülüðün ve
kentli yoksul nüfusun sömürüsünü aðýrlaþtýrýyordu. Feodal
monarþinin en büyük kaygýsý, emekçilerin hoþnutsuzluðunun önüne geçmekti ve örneðin Ýngilterede, topraklarýndan kovulan köylülerin ayaklanmalarýný zalimce bastýrýyordu. Rusyada, soylular, 18.
yüzyýldaki Emelyan Pugaçevin yönettiði köylü isyanýný güçlükle bastýrdýlar. [sayfa 241]
3. YENÝ ÝDEOLOJÝK OLAYLAR
Rönesansýn Kültür Ve Ýdeolojisi

14. ve 15. yüzyýlda, Ýtalyan kentlerinde kapitalist iliþkilerin
hýzla geliþmesi, ideoloji alanýna yansýdý, Rönesansý doðurdu. Yeniden-doðuþ anlamýna gelen Rönesans terimi, eski uygarlýðýn dirildiðine inanan ilk burjuva ideologlarýnýn buluþudur.
Oluþum halindeki kapitalist üretim, doðanýn incelenmesi üzerine ilgiyi kamçýlýyordu, ve böylelikle 15. yüzyýlýn sonlarýna damgasýný vuran bilimlerin ve tekniklerin bir ok hýzý ile ilerlemesine
yardým ediyordu.
16. ve 17. yüzyýllar, bilimler için büyük bir dönüm noktasý
oldu. Dinin dogmalarýna karþýlýk, deneyimlere dayanarak doðanýn
incelenmesine baþlandý. Doða yasalarýnýn tanýnmasý konusunda
büyük baþarýlar gerçekleþtirildi. Bilimsel buluþlar, eski feodal ve dinsel anlayýþlara karþý yürütülen amansýz bir savaþým pahasýna açýklanabildiler. Yeni bir dünya anlayýþý, manevî ve ruhsal yaþamýn her
alanýna, bilim, edebiyat ve sanatlara biçim veriyordu. Bu, büyük bir
ideolojik devrim oldu.
Rönesansýn büyük devleri vardý: ressam, matematikçi ve mühendis Leonardo da Vinci (1452-1519), kimsenin eriþemediði ressam ve heykelci Michel-Angelo Buonarotti (1475-1564). O çaðdaki
dünya uygarlýðýnýn öteki ustalarý arasýnda ressam Raphael Santiyi
(1483-1520), ressam Ti-tieni (1477-1576), ozan Ludovico Ariostoyu
(1474-1533) ve yazar François Rabelaisyi (1494-1553) anmak yerinde olur.
Rönesansýn öncüleri, kendi ideolojik akýmlarýna, hümanizm
adýný verdiler; bununla yeni uygarlýðýn laik niteliðini ve bu uygarlýðýn
feodalite ve din engellerinden kurtuluþunu belirtmek istiyorlardý.
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Hümanistler, bir insan olarak kiþinin deðeri üzerinde önemle duruyorlar.
Ama yükselmekte olan kapitalizmin bu ideologlarý, aþýrý [sayfa
242] dereceye götürülen bir bireyciliði, her ne pahasýna olursa olsun
kiþisel baþarýya ulaþma isteðini övmekteydiler. Baþka bir deðiþle
onlar, burjuva türedisinin türküsünü söylüyorlardý.
Bu bakýmdan, Ýtalyan düþünürü Niccolo Machiavelin (14691527) siyasal anlayýþlarý, çok anlamlý oldu Machiavel, prens kitabýnda, özellikle þunu öðretiyordu: kiþisel amaçlara ya da kastýnýn
amaçlarýna ulaþmak için bütün çareler, zor, hile, kalleþlik, sözünü
tutmama, yalan, ikiyüzlülük hepsi mubahtýr. Bunun içindir ki, Rönesansýn burjuva hümanizmi, proletaryanýn, tarihin en devrimci sýnýfýnýn açýkladýðý, bütün insanlýk ölçüsündeki gerçek hümanizmden
temelden ayrýlýr.
Reform

Katolikliðe, feodal toplumun ideolojik temeline karþý savaþým
verirken, burjuvazi, sömürücü bir sýnýf olarak dinden vazgeçemezdi. Onun için, amaç olarak dini ve kiliseyi tümüyle ortadan kaldýrmayý deðil, bunlarý iyileþtirmeyi, yaný katolikliði yeni bir dinle
deðiþtirmeyi ileri sürüyordu. Böylece, genç burjuva sýnýfýnýn
anlayýþlarýný ve çýkarlarýný ilaha iyi yansýtan protestanlýk ortaya çýktý.
Yüzyýllar boyunca katolik kilisesi tarafýndan hazýrlanýp kotarýlmýþ dogmalar ve ayin yöntemleri, aldatmaca ve iman edenlerin
bilisizliði üzerine kurulmuþtu. Dogmalar ve ayin yöntemleri, emekçilerin kuþkulanýlmayan din duygularýna dayanýyor, egemen feodal
senyörler sýnýfýnýn amaçlarýna, yani halk yýðýnlarýnýn köleleþtirilmesi
amaçlarýna büyük ölçüde yanýt veriyordu.
Ticaret için üretimin olduðu gibi, kapitalist iliþkilerin ilerlemesi, köylülerin kiþisel baðýmlýlýktan kurtulmalarý, kentlerde nüfusun
artmasýna ve kültür düzeyinin yükselmesine neden oluyordu. Bunun içindir ki, yeni tarihsel koþullar içinde, geniþlemekte olan burjuvazi, kendisini, daha ince [sayfa 243] dogmalar yaratmak, halk yýðýnlarýný uyutmak için katolik kilisesinin kullandýklarýndan daha elveriþli
yöntemler ve kendi egemenliðini güvenlik altýna almak için daha
geçerli çareler bulup hazýrlamak zorunda gördü.
Dinin ve kilisenin reformcularý, feodal katolikliðin birçok dog-
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malarýný ve ayin yöntemlerini kaldýrýp atýyorlar ve dinin bir
içekapanýþýný yansýtan yeni dogmalar benimsiyorlardý. Kilisenin gözle
görülür kurumlarý, son derece basitleþtirilmiþti. Hatta dinsel þatafattan
vazgeçilmesi ve mütevazý bir kilise yaratýlmasý isteniyordu.
Protestanlar, kutsal kitaplarý, gerçeðin tanýnmasýnýn biricik
kaynaðý olarak kabul ediyorlar, papanýn yanýlmazlýðýný kabul etmiyorlardý.
Almanyada Reform. 1524-1525 Büyük Köylü Savaþý

Almanya, reformun yurdu oldu. 1524-1525 reform hareketi
ve büyük köylü savaþý, burjuvazinin feodaliteye karþý ilk önemli kavgasý ve ilk reform hareketi oldu.
15. yüzyýlda ve 16. yüzyýlýn baþlarýnda, Almanyada, kapitalist
iliþkiler, sanayiin çeþitli dallarýnda kendilerini gösteriyordu. Ama,
bazý kentlerin ve bazý ülkelerin ekonomisindeki hýzlanma, diðer kent
ve ülkelerdeki durgunluk ve geri kalma ile birlikte gidiyordu. Bu,
feodal ufalanmanýn ve bölünmenin sonucu olmuþtu. Kýrda gericiliðin ve köylülerin feodal senyörler tarafýndan sömürülmesinin
aðýrlaþmasý, kapitalist iliþkileri engelleyen öðelerden biri oldu.
Bu son durum, kýrda sýnýf savaþýmýný þiddetlenmeye doðru
götürüyordu. 16. yüzyýlýn ilk yýllarýndan baþlayarak, Güney-Batý Almanyada, devrimci köylülerin ayakkabý adý ile tanýnan gizli örgütleri kurulmuþtu. Örgütlerin üyeleri, kiliseye ve manastýrlara ait
topraklara elkonmasýný, feodal angaryalarýn kaldýrýlmasýný vb. istiyorlardý. Köylüler, ayný zamanda, ülkenin küçük parçalara bölünmesinin [sayfa 244] durdurulmasýný ve merkezileþmiþ bir devlet kurulmasý isteminde bulunuyorlardý. Kentli yýðýnlar da, onlarý destekledi.
Böylece yoksul köylü ve kentlilerden bileþmiþ bir devrimciler örgütünün temelleri yaratýlmýþ oldu.
Radikal burjuvalar da bu gizli derneklerin eylemine katýlýyorlardý. Küçük soylularýn bir bölümü (þövalyeler) büyük feodal senyörlerin hükümranlýðýndan ve Almanyanýn, küçük küçük parçalar
halinde bölünmesinden hoþnut deðillerdi.
Bütün bu muhalefet gruplarý, ruhban sýnýfýna ve genel olarak
katolik kilisesine karþý, hýnç ve tiksinti ile, birbirlerine kenetlenmiþlerdi. Katolik kilisesi, Almanyada bir büyük feodal toprak sahibiydi;
ayný zamanda kendileri de birer feodal senyör olan ve günahlarýn
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cezasýný baðýþlayan papalýk hoþgörüsünün ve iyiliðinin satýcýlarý,
kilise prenslerinin aracýlýðýyla, büyük meblaðlar, papalýðýn hazinelerine akýyordu.
Reform hareketi, bir yýðýn hareketi niteliði aldý. Hareket, 31
Ekim 1517de, kilisenin günah baðýþlamalarýna karþý, Lutherin 95
tezinin kamuya bildirilmesi ile baþladý.
Alman halkýnýn baþlýca varlýklý çevrelerine seslenen Luther,
onlarý, katolik rahiplerinin Almanyadaki etkilerine karþý enerjik bir
savaþýma çaðýrdý. Halk yýðýnlarý, Lutherin dinsel formüllerinde, kendi toplumsal istemlerini buluyorlardý. Onlar için reform, en baþta
toplumsal kurtuluþ anlamýna geliyordu. Ateþli devrimci Thomas Munzer, halk açýsýndan, reform anlayýþýnýn yorumcusu, köylü savaþý döneminde ortaya çýkan köylüler ve plebyenler kampýnýn en büyük
simasý oldu.
Reform yayýldýkça, baþlangýçta Lutherin çevresinde gruplaþmýþ olan muhalefetin birleþik kampý daðýlýp parçalanmaya baþladý.
Lutherin kendisi de, Alman halkýnýn devrimci tabakalarý ile iliþkilerini
kopardý. Thomas Munzer, halk yýðýnlarýnýn kýlavuzu oldu. Onun için
iman, aklýn uyandýrýcýsý [sayfa 245] olmaktan baþka bir anlama gelmiyordu. Munzer, ayaklanmýþ bir halkýn gerçekleþtireceði büyük bir
toplumsal devrim fikrini kafasýnda kurup geliþtiriyordu. Geleceðin
toplumsal düzeninde, ne sýnýf ayrýlýklarý, ne toplumun üyelerine yabancý bir özel mülkiyet, ne de bir devlet gücü olacaktý. Bunlar, komünizm fikirlerinin saðlam habercileriydi. Þurasý kendiliðinden bellidir ki, Munzerin kendisi için bile oldukça bulanýk olan bu ideal,
geniþ halk yýðýnlarý tarafýndan anlaþýlamazdý.
Devrimci hareket geniþledi ve 1524te açýk bir savaþýma, büyük bir köylü savaþýmýna dönüþtü. Egemen sýnýfýn bütün güçleri
halka karþý birleþtiler. En sonunda, feodal prens ve senyörler, atlý
kuvvetlerin ve topçularýn yardýmýyla köylü birliklerini ezdiler (Mayýs
1525).
Köylülerin yenilgisi, geniþ bir toplumsal hareket olarak reformun da yenilgisi oldu. Almanyadaki burjuva devrimi giriþimi, kapitalist üretime geçiþte daha ilk adýmlarýný atmakta olan burjuvazinin
kararsýzlýðý, korkaklýðý ve iktisadî zayýflýðýnýn sonucu olarak baþarýsýzlýða uðradý.
Ama köylü reformunun ve savaþýmýnýn çok önemli yankýlarý
oldu. Feodal düzene, bütün Avrupa ölçüsünde bir darbe indirildi.
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yordu.

Reform fikirleri, burjuva biçiminde, geliþmeye devam ediProtestanlýðýn Yayýlmasý

Protestanlýk ruhu, klasik çizgileriyle, Cenevreli Jean Calvinin
öðretisiyle somutlaþtýrýldý. Calvin, her insanýn yazgýsýnýn, daha dünyanýn yaradýlýþýndan önce Tanrý tarafýndan belirlendiði (alýnyazýsý dogmasý) ve herkesin, mesleðindeki baþarýsýyla Tanrýnýn sevgili kulu
olduðunu kanýtlayabileceðini ifade ediyordu. Calvin, tacirlerin ve
iþadamlarýnýn görevlerinin elbette ki, olabildiði ölçüde zenginliklerini artýrmak olduðunu, çünkü Tanrýnýn bile baþkalarýnýn [sayfa 246] yönetimini onlara emanet ettiðini vaazediyordu. Böylelikle ücretli el
emeðinin sömürülmesi, kalvenistlerde, onlardan sonra da öteki protestanlarda sofuca bir hareket oldu.
Protestan dini, kapitalizmin hýzla geliþmekte olduðu bütün
Avrupa ülkelerinde yayýlýyordu.
4. HOLLANDADA 16. YÜZYILDA BURJUVA DEVRÝMÝ
Devrimin Zorunluluðu

Ýlerlemekte olan üretici güçler, çökmekte olan feodalitenin
üretim iliþkileri ile gittikçe daha keskinleþen çeliþkili bir hale girdiler. Ama kapitalist iliþkiler, feodalitenin siyasal kurumlarý, en baþta
feodal devlet þafdýþý edilmeksizin, kendilerini kesin olarak kabul
ettiremezlerdi; bu safdýþý etme iþi ise, barýþçý bir evrimde yapýlamazdý. Onun için, feodal siyasal rejimin devrim yoluyla ortadan
kalkmasý, toplumsal geliþmenin bir zorunluluðu idi.
Almanyada dönüþüm ve köylü savaþý, burjuva devriminin
talihsiz bir ilk giriþimi idiyse, ikinci giriþim, Hollandadaki Ýspanyol
egemenliðine karþý bir ulusal kurtuluþ savaþý halini alan 1566-1609
burjuva devrimi oldu.
Yüzyýlýn Baþýnda Hollanda

Onyedi Hollanda eyaleti, bugünkü Belçika topraklarýný, Fransa, Luksemburg ve Almanyanýn kuzey kýsýmlarým içine alýyordu.
13. yüzyýl ile 15. yüzyýl arasýndaki dönemde Hollanda, iktisaden
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geliþmiþ bir ülkeydi. 15. yüzyýldan 16. yüzyýla geçerken bu eyaletlerin ekonomisi deðiþikliklere uðradý; bu deðiþiklikler, eyaletlerin hýzla geliþmesinin nedeni oldular ve toplumsal iliþkilere ve ülkenin
siyasal yaþamýna damgalarýný vurdular.
Ýþte bu dönemde, feodal iliþkilerin daðýlýp parçalanmasý ve
ayný zamanda sermayenin ilkel birikimi süreci, Hollandanýn [sayfa 247]
siyasal ve iktisadî geliþmesini daha kesin bir biçime etkilemeye
baþladý.
Loncalarýn Gerilemesi ve Kapitalizmin Geliþmesi

Lonca üretimi, gittikçe önemini yitiriyordu. Örneðin, loncaya
baðlý en büyük kumaþ sanayii merkezlerinden biri olan Ypresde,
1517den 1545e kadar iþler durumda olan dokuma tezgâhlarýnýn
sayýsý, 600den l00e düþmüþtür. Daðýnýk ya da merkezileþmiþ kapitalist manüfaktürler, daha önemli bir rol oynamaya baþladýlar, yeni
üretim dallarýnda ve en baþta büyük sanayi merkezlerinde birdenbire ortaya çýkýverdiler. Valenciennede, Monsta, Handschooteda
merkezileþmiþ dokuma manüfaktürleri ortaya çýktý. Sabun ve þeker
sanayileri, baþlangýçta dokumacýlýk loncalarýyla birarada yaþadýklarý
Anversde kuruldu. Namur ile Liege eyaletlerinde, maden sanayii
ve madencilik geliþiyordu. Hollandanýn kuzey eyaletlerinde, gemi
yapýmýnda, balýkçýlýkta, tereyaðý, bira vb. imalâtýnda, kapitalist iliþkiler
egemen olmaya baþladý.
Ýç ve dýþ ticaret, çok geniþledi. Ülkede, baþlýca merkezleri
güneyde Anvers, kuzeyde Amsterdam olan kapitalist bir iç pazar
oluþuyordu. Bu kentlerden Anvers, 16. yüzyýlýn ortalarýnda en büyük
ticaret ve kredi merkezi haline geldi. Ama kapitalist iliþkiler, eþit
olmayan bir biçimde geliþiyordu. Her þeyden önce kuzey eyaletlerinde, Hollanda ve Zelandada yayýldýlar. Birçok güney eyaletlerinde feodal iliþkiler varlýklarýný sürdürüyorlardý.
Kapitalist iliþkilerin geliþmesi, uzlaþmaz karþýt sýnýflarýn, burjuvazi ve proletaryanýn ortaya çýkmasýyla birlikte gidiyordu. Mülksüzleþtirilmiþ köylüler ve zanaatçýlar, proleterlerin sayýsýný artýrýyorlardý.
Feodal Soyluluk ve Ulusal Boyunduruk

Ülkenin siyasal yaþamýnýn kilit noktalarým ellerinde bulun-
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duran [sayfa 248] feodal soyluluk, kapitalizmin ilerlemesini ve burjuvazinin ileriye doðru atýlýmýný engelliyorlardý. Soylularýn güney eyaletlerinde büyük bir etkileri vardý. Hollanda burjuvazisi, siyasal
bakýmdan kötü örgütlenmiþti ve kendi sýnýf çýkarlarýnýn adamakýllý
bilincinde deðildi. Dinsel fikirler (kalvenizm), burjuvazinin siyasal
anlayýþlarýný dile getiriyordu.
Feodal soyluluk, yabancý istilâcýlarla, Ýspanya prensleriyle ittifakýný saðlamlaþtýrmaya bakýyordu. Ýspanyol mutlakýyetinin boyunduruðu, özellikle 16. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda, 1556dan, yani
Ýmparator Charles Vin (Þarlkenin) oðlu Philjppe IInin Ýspanyol tahtýna geliþi tarihinden sonra aðýrlaþtý. Ýmparatorluðun parçalanýþýndan
sonra Hollanda, Philippe IInin payýna düþmüþtü. Yeni kralýn iktidarý, askerî birliklere ve katolik kilisesine dayanýyordu.
Bütün halk, Ýspanyol mutlakiyetine ve katolik kilisesine kin
duymaya baþladý. Sonunda, 1566da, bu kin, geniþ bir halk hareketi
olarak billurlaþtý. Hollanda soylularýnýn bir bölümü de bu harekete
katýldý.
Hollanda Cumhuriyetinin Kuruluþu. Hollanda Devriminin Anlamý

Burjuvazi, kuzey eyaletlerinde, daha ileri gitmiþ ve daha iyi
örgütlenmiþti. Bunun içindir ki, burjuvazinin temsilcileri, 1579da
Utrech Birliði adý verilen birliði kurduktan sonra zaferi elde ettiler.
1581de kuzey eyaletlerinin La Hayeda toplanmýþ olan delegeleri,
Philippe IInin tahttan indirildiðini ilân ettiler. Birleþik Krallýk ya da
Hollanda, yeni ortaya çýkan ve kesin olarak 1609da kuruluþunu
tamamlayan devlet, Avrupada ilk burjuva cumhuriyeti oldu.
Ýlerici anlamlarýna karþýn, Hollanda devrimi ve onu izleyen
burjuva devrimleri, insanýn insan tarafýndan sömürülmesini ortadan
kaldýrmýyordu. Ancak, feodal soyluluðun egemenliði yerine, burjuvazinin egemenliðini getiriyordu. [sayfa 249]
Hollanda devriminin zaferinin gerçek yaratýcýlarý, halk yýðýnlarýydý. Bu, baþarý saðlamýþ ilk burjuva devrimiydi. Ama, Avrupa olaylarýnýn daha sonraki evrimi üzerindeki etkisi sýnýrlý oldu. 16. yüzyýlýn
ortalarýnda Ýngiliz burjuva devrimi, özellikle 18. yüzyýlýn sonunda
Fransýz devrimi, sözcüðün geniþ anlamýyla burjuva düzeni çaðýný
açtýlar. [sayfa 250]

212

Ýlkel, Köleci
ve Feodal Toplum

