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imparatorluklarda Sınıf Mücadeleleri

M.Ö. 3. yüzyılda Avrasya’nın iki ucunda “raedenîleşmiş”, yani şehirlerde yaşayan, kendilerini 
ve başkalarını sömüren siyasal yapılan yaratmış, silahın yanısıra sabanı ve yazıyı tanıyan, 
yazıya aşina halklar, el yordamıyla yeni bir toplumsal örgütlenme biçimine doğru ilerliyorlardı. 
Batı’da o çağa kadar temelde iki ayn medeniyet havzası olan Avrupa ve Ortadoğu, hiç 
değilse M.Ö. 5. yüzyıldan beri deniz ticaretinin sağladığı irrikânlarla, maddî kültür düzeyinde, 
merkezi Akdeniz olan tek bir kültür dünyasından sözetmemize elverecek bütünleşmişliğe 
ulaşmıştı. Avrasya’nın öbür ucundaki, hakkında nisbeten daha az bilgi sahibi olunan 
medeniyet havzası olan Çin ise maddi gelişmesini Akdeniz ve Ortadoğu’dan büyük ölçüde 
bağımsız olarak sürdürüyordu. Gerçi M.Ö. lOOO’lerin ortalarında bronz silahlann Shang 
hanedanı sırasında aniden sayılabilecek bir şekilde Çin’de belirmesi kimi, tarihçileri 
Ortadoğu’dan kaynaklanan bir etkinin varlığından kuşkulanmaya sevketmişse de, son 
zamanlarda yapılan kazılarda M.Ö. 1800’lere ait bronz silahların atası sayılabilecek işçilik 
örneklerine rasdanmıştır. Her halükârda, M.Ö. lOOO’lerin ortalanndan sonra, Çin medeniyeti, 
İndüs vadisi çevresinde bulunan Arî kavimlerle kurulan temaslara rağmen, Batı’dakinden 
bağımsız bir doğrultuda gelişmiş, önreğin demirden yapılma aletler Çin’de ancak M.Ö. 7 
yüzyıldan sönra yaygınlık kazanmaya başlamıştır.

Buna rağmen bu iki medeniyet havzasının tarihsel gelişmelerine bakıldığında, kısmen maddî

2516

İtalikler

lliryalılar

Liguıyalılar, Liguıya 
KorsikalIları ve Iherler, 
SicilyalI Sikan ve Sikul'ief

Kartacalılar

Etrüsk ve Raetyalıiar

Kelt halkları

Inrri Yunan Kolonileri Panormus Fenike-Kartaca yerleşimleri

1 İtalya’daki önemli Roma yolları

Roma yayılmasının “ metropoliten" bir genişlemeye, 
Roma merkezli bir egemenliğin çevreye, fethedilen 
bölgelere ve yeni kolonilere doğru büyümesine 
dayandırılması “ urbs romana"nın (Roma kenti) 
merkezini oluşturduğu bir stratejik ve ticari ulaşım 
şebekesinin kurulmasını zorunlu kılıyordu, imparator 
Trajanus döneminde imparatorluk kayıtlarına geçmiş 
23 büyük çevre yolunun (M.S. 1. yüzyılda) bulunduğu 
bilinmektedir. Bu yollar lejyoner hareketlerinin en uzak 
köşelere kadar iletilebilmesini garantileyebilmek için 
yapılmışlardı çoğunlukla. Buna bağlı olarak, ticari 
yolları stratejik amaçla kullanılan yollardan ayırmak 
gerekli olmaya başladı. O çağda toplam yol 
uzunluğunun 90,000 kilometreye eriştiği tahmin 
edilmektedir. Lombardia’dan Galya’ya, oradan da 
İngiltere topraklanna uzanan, İspanya ve Kuzey 
Afrikayı Doğu’da Suriye ile birleştiren; Anadolu’dan 
geçerek Trakya ve Alpler üzerinden yeniden Roma’ya 
çıkan yollar... Bu anayolların dışında her tıölgenin 
içinde, yerel olanaklarla İnşa edilmiş ikincil yolların da 
uzunluğu 200,000 kilometreyi buluyordu, ilginç olan, 
ticari ve askeri amaçlı yolların Roma imparatorluğu 
topraklan üzerindeki dağılımıdır imparatorluğun içinde 
yer alan güvenlikli bölgelerdeki yollar ticari amaçlıdır 
çoğunlukla; tüm imparatorluğun çevresini ise, Roma’yı, 
ticaret yoiiannı çevreden kuşatan, tehlikeli bölgelerde 
Hadrianus duvarlarının örneklediği gibi surlar ardında 
korunan askeri amaçlı yollar çevrelemektedir. Roma 
bu yollann inşasıyla kendisi ile “ Barbar kavimler" 
arasında bir Mesafe koymakta, ama bir başka açıdan 
bakılırsa kendi fütuhatının sınıriannı da çizmektedir. 
Gerçekten de, fütuhat “ doyma noktasına" bu yollan 
tamamladığı, sınırlan çizdiği anda gelmiş gibidir. 
Yandaki haritada Roma’dan günümüze kalan en 
büyük başarılardan biri olan yollann yalnızca 
İtalya’daki dağılımı görülüyor. Etrüsk çağında yollar az 
sayıda, ve birkaç metreyi aşmayan genişlikte, ve iyi 
taşlandırılmamış durumdaydılar. Romalıların yaptığı ilk 
uzun yol ise M.Ö. 300 yıllannda Caecus’un inşa 
ettirdiği Appeninleri boydan boya kateden, sürekli 
olarak tamir edilen ve çevresi güzelleştirilen yoldu. 
İtalya’daki “güzelleştirilmiş", “promenadlar" olarak 
kullanılan ticaret yollan, duvarlarla çevrilmiş, adım 
başı devriye lejyonerlerin denetlediği “ barbarlara" 
karşı savunma gereksinimiyle inşa edilmiş Galya ve 
Germanya yollanyla tezat oluşturmaktadırlar. Geç 
imparatorluk döneminde Konstantinos’a Bizans’ı “ ikinci 
Roma" olarak kurma ilhamını veren de Bosphorus 
(Boğazlar) üzerinden Doğu’ya, Pers körfezine kadar 
giden yoldu. Bu yolun gelecekte Roma’yı ele 
geçirmek üzere İsa’nın havarilerinin, daha sonra da 
“barbarlar’ ’ın ters yönde kullanacaktan 
“peripedeutike" ve “ conquesta" yolu olması Roma’nın 
kaçınılmaz kaderiydi. Roma yol ağı üç idari kategori
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tarafından düzenlenmekteydi. Günümüzdeki Avrupa 
ulaşım sistemleri hâlâ bu temel ilkeler uyannca 
bölünmüş durumdadırlar. Birinci kategori büyük kamu 
yollarıydı ve Devlet tarafından ya da "villa"lannı, 
askeri girişkenliklerini gözler önüne sermeyi arzulayan 
zengin vatandaşlar tarafından inşa edilmekteydiler. 
Bunlar metropolis ile fetfıedilen bölgeler arasındaki 
mal ve hizmet dolaşıldım sağlamaya yöneliktiler. İdari 
görevlilerin, lejyonerlerin ve imparatorluk kuryelerinin 
ulaşımını sağladıklarındari bu yollar bir anlamda 
stratejik öneme de sahiptiler. İkinci kategori, kentler 
arasındaki bağlantıyı sağlayan yollardan oluşmaktaydı; 
laktik önem taşımamakta, gezinti ve ticari bağlantı 
amaçlanna yönelik olarak kullanılmaktaydılar. Yerine 
göre "centuriae" dolaşımlannı yerel düzeyde 
koşullandıran, bölgesel ve villalar arası özel ulaşımı 
da sağlayan küçük yollar ise, üçüncü kategoriyi 
oluştururlar. Yolların inşası, genişlik ve uzunluklarına 
bakmaksam, toprağın derince, sağlam bir kayaya 
erişinceye kadar kazılması ve dört farklı taş 
katmanının üstüste örülmesi biçiminde yapılmaktaydı. 
En üstte "Roma kaldırımı" olarak bilinen büyük ve 
yassı parke taşlan, yolun tabii etkenler ve aşınmaya 
karşı korunmasını sağlıyordu. Augustus döneminde 
yollann 20 metrelik bir genişliğe kadar varabildikleri, 
özel yolların ise 1.5 metre kadar dar olabildiği 
bilinmektedir. Yollann "ağır yüklere" karşı sert 
yasalarla korunduktan (IV.yüzyıl Theodosius Kanunu 
ile) bilinmektedir. Askeri amaçla kullanılan dev yolların 
tamiratı için muazzam paraların harcandığı da Roma 
kayıtlarında bulunmaktadır.

kültür ve mevcut tekniklerin dayattığı smıriardan kaynaklanan bazı paralellikleri tesbit etmek 
mümkün. Özellikle bronz çağı teknikleri sözkonusu olduğunda, köy ve şehir devletini aşan 
herhangi bir siyasal/toplumsal bütünleşme girişimi, kendi yıkımını içinde taşıyan bir 
diyalektiğe, daha da doğrusu kaynağını maddî imkânlarda bulan bir zorunluluğa mahkûmdu. 
Bronz çağı teknikleri (Mısır’ın coğrafi şardannm mümkün kıldığı istisnai konumu bir yana 
bırakılacak olursa) tarımda, bir şehir devletini aşan ölçekte, ordusu, krah, dinsel ve bürokratik 
aygıtı ile bir devleti besleyecek istikrarlı bir artı-ürünü mümkün kılmıyordu. Bu çağda kurulan 
devlerierin teritoryal olma, yani, kendilerini düzenli olarak besleyebilecek ve dolayısıyla 
kendisini nezdinde meşrulaştırması gereken bir köylülüğe yaslanma imkânlan yoktu. Sınırlarını 
sürekli genişletmek, devleti mümkün kılan serveti, sürekli olarak smırlann ötesinden temin 
etmek durumundaydılar. Avcılık ve çobanlık ahşkanlıklannı askerliğe uyarlamakta güçlük 
çekmeyen kavimlerle köylülerin arasmdaki çelişkinin çözülmesinin imkânsız olduğu bu 
çağlardan günümüze kalan mitlerin en ünlülerinden birini, çiftçi Habil ile çoban Kabil’in 
hikâyesini bu bağlamda yorumlamak mümkün.

Çin tarihinde de, tıpkı Mezopotamya’da gördüğümüz, birbirini izleyen, saldırgan, saldırgan 
olmak zorunda olan, fütuhatı avcılıktan hareketle kavrayan “barbar” imparatorluklar silsilesini 
gözlemek mümkün. Hatta belki paralellikler daha da inceltilebilir. Demirin, toplumsal hayatı 
bronz ahşkanhklan ve bronz silahlar ile şekillenmiş Mezopotamya’ya girmesi Asur dehşeti ile 
sonuçlanmıştı. Demirin Çin’e girmesinden sonra onun imkânlarından yararlanan Qin devletinin 
Shang’dan ve ondan sonra gelen krallannm yaptıklan ıslahatlar, kalıtımsal asalet yerine 
savaşlarda kesilen düşman kafası esasına göre hesaplanan bir liyakat sistemi getiriyordu.
Dahası tıpkı Asur’da olduğu gibi, Shang döneminde de devletin üretim sürecinin 
örgütlenmesine yeni tür bir özen göstermeye başladığı, bu sürece askerî ölçütleri dayattığı 
görülebilir. Ülkede seyahat özel izinlere tâbî kılınmış, köy cemaatinin öA  mülkiyete 
dönüşmesi devlet eliyle kışkırtılmıştı. “Barbarlarla aynı adetleri paylaşıyor. Bu devlet, bir 
kaplanın veya bir kurdun ahlakına sahiptir. Zulümden zevk ahr, kazanç peşinde koşar, 
iyiniyet, edepli dürüstlük veya erdemli hareketten hiç nasibini almamıştır.” Ortadoğu’da olsun, 
Çin’de olsun demir, bronza dayalı bir ahlakı kökünden sarsahyordu.

Ancak dönemin askerî teknolojisinin de dayattığı bazı sınırlar vardı. Eğer verili tanm 
teknolojisi belli bir arazi büyüklüğünün besleyebileceği insan sayısını smırlandınyorduysa, verili 
askerî teknoloji de belli bir ordunun kontrol edebileceği arazinin büyüklüğünü 
smırlandınyordu. Kendi çağının en hızlı ordusu olan Büyük İskender’in ordusu, günde 24 km. 
ilerleyebiliyordu. Shang döneminde yaşamış retorik ustası Su Qin askerî imparatorluklarda 
seferin yolaçtığı iktisadi sonuçlan şöyle anlatıyordu: “Savaş sesleri duyulunca askerleri zengin 
etmek için kişisel zenginlikler azaltılmalıdır. İntihar cengâverlerini yedirip içirmek için, yemek 
ve su tayına bağlanır. Arabalar, yakıt odunu yapmak için parça parça kesilir... Halk dua eder. 
Hükümdar adak adar. Ulaşıma en elverişli şehirlerden en küçük ve ücra kasabalara kadar 
heryerde sunaklar belirir. Bir pazar yeri kurulabilecek büyüklükteki her kasaba krah 
desteklemek için işini gücünü bırakır. Ve her şey geçtikten sonra ölülerin aileleri akrabalannı 
gömmek için kendilerini yoksullaştınrlar. Yaralıların aileleri onlara ilaç bulabilmek için tüm 
servetlerini yitirirler, öte yandan sağlam kalanlar o kadar çok içerler ve delicesine para 
harcalar ki, ölü ve yaralılar için sarfedilenler kadar masraf yaparlar.”

Tarihsel metinlerin kaydettiği daha çok demirin yolaçtığı tahribat oldu. Yine de su kanallan 
inşaatının demirle birlikte büyük bir hız kazandığı Çin’de üretken yönünü görmek daha kolay
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olabilir. Ortadoğu’da M.Ö. 1200’lerde demirin girişiyle başlayan Karanlık Çağların, M.Ö.
800’lerde başlayan Çin tarihçilik geleneği tarahndan “Baharlar ve Güzler Dönemi” ve "Savaşan 
Devletler” çağlan diye anılan evrelerin, metaforik olarak da olsa bir “arayış” dönemi olduğu 
söylenebilir; demirin tanm için sağladığı imkânlarla, askerlik için sağladığı imkânlan 
uzlaştıracak bir siyasal örgütlenme biçimi arayışı...

Çin’de olsun, Akdeniz’de olsun sözkonusu örgütlenme biçiminin araçlarının öncelikle düşünsel 
düzlemde sezildiği söylenebilir. Polis’in çöküşünün ardından, başansız Helenistik İmparatorluğu 
sırasında. Stoacı filozoflar, gerek hanehalkının tannian ve kültlerinin gerekse şehir ve askerî 
imparatorluklann devletlerinin tanımladığı birliktelik, toplumsallık biçimlerinden daha geniş, 
üstelik de kaynağını, insanın karşısında kör bir güç olarak dikilen kendisine yabancılaşmış 
kendi gücünü temsil eden dinî bir iradede değil; maddî dünya karşısında sınırlıhklanmn 
farkına varmış, bu anlamda zorunluluğun hakimiyetini teslim etmiş teklerin kurmak zorunda 
olduklan ilişkilere teslim olmasında bulan bir insanlık, bir kozmopolis anlayışını dile getirmeye 
başlamışlardı. Tıpkı Stoa gibi M.Ö. 5. yüzyılda Konfiçyüs tarafından temelleri atılan öğreti de, 
talan değil son kertede tanmsal ürünün vergilendirilmesi üzerine yükselen bir bürokrasinin, 
vergilendirme ve ticaret dolayımıyla toprağın veriminden yaşadığı halde kendisi köylü ya da 
tüccar olmayan insaniann ideolojisi haline gelecekti. Konfiçyüs, “üstün insanın tasası erdemdir; 
üstün olmayanmki toprak” demişti; “üstün insan neyin doğru olduğunu anlar; üstün olmayan 
neyin kârlı olduğunu”. Her ikisi de “akılcı” olmakla birlikte gerek Stoa, gerekse Konfiçyüs 
dinî olanın, törenin, geleneğin belki bir zaaf ama öncelikle bir nesnellik olarak kabul 
edilmesi gerektiğini vurguluyorlardı. “Prens prens olsun, bakanı bakan, baba baba olsun, oğul 
da oğul.”

Kuşkusuz paralellikleri çok fazla abartmamak gerekiyor. Çin’de bilindiği kadanyla köleci 
üretim tarzı üzerine yükselen bir polis deneyimi yaşanmadı. Oysa köleci üretim tarzının 
mümkün kıldığı klasik kültür, özellikle Batı Roma’nm yıkmtılan içersinde süren ve yaklaşık 
bin yıl sonra dirilecek olan bir entelektüel birikimi, bir disiplin tarzını, bir mekân örgütleme 
biçimi ve emekten ve gövdeden belli bir şekilde yararlanma anlayışını miras bırakacaktı.

Tarihçilerin M.Ö. 221’de başlattıklan Qin İmparatorluğu ve M.Ö. 31’de başlattıklan Roma 
İmparatorluğu ile birlikte, kontrol edebileceği sınırlann ötesine genişleme ve aynı sınırları 
fethetme yeteneği daha yüksek yeni bir “barbar” kavim tarafından çökertilme diyalektiği 
ömekleyen askerî imparatorlukların yanısıra, tarih sahnesine yeni bir siyasal örgütlenme tarzı 
ortaya çıkmış oldu: merkezîleşmeyle, merkezin iktidannı süreklileştirmek için kullandıkları 
araçlann merkezkaç eğilimleri sonucu ortaya çıkan adem-i merkezîleşme arasmdaki gerilimini 
ömekleyen, belki ilk ve erken örneği Mısır’ın Eski ve Orta Kralhklan’nda görülmüş, sivil bir 
bürokrasinin bütünleştirilmesinde kritik bir rol oynadığı, büyük teritoryai imparatorluklar.
Ancak kuşkusuz bu imparatorluklar, Stoa ve Konfiçyüs öğretisinin imkânını sezdikleri 
örgütlenmelerle özdeş değillerdi. Kısmen Çin’de ama özellikle Roma’da “laik”, akılcı bir 
ideoloji temelinde üreticilerin umutlan ve hayat tasavvurlarıyla yöneticilerin iktidar iradelerini 
ortak bir siyasi tasan içersinde bütünleştirme tasansı kısa ömürlü oldu. İlkçağın sonunda, 
özellikle Batı’da imparatorluklann kendi bağnnda ürettikleri çelişkiler, evrensel, tektanniı dünya 
dinlerinin zeminini hazırladı.

Roma: Cumhuriyetten İmparatorluğa
M.Ö. 2. yüzyılın ortasında Roma hâlâ bir cumhuriyetti; idari ve hukuki biçimleri bir şehir 
devleti bağlamında geliştirilmiş bir cumhuriyet... Ancak aynı dönemde, köleci üretim tarzı
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Çin'deki ilk neolitik kültürler Kansu, Yang-shao, Lung 
Shan ve Kuzey Hopei eyaleti dolaylarında ortaya 
çıkmışlardı. Bunların üzerine kurulan ilk Çin devleti 
M.Ö. 1800-1500 arasında hüküm süren efsanevi Hsia 
Hanedanı tarafından yönetilmişti. M.Ö. 1500’lerden 
itibaren rahiplik işlevlerine sahip bir kral tarafından 
yönetilen bir devlet, Shang Hanedanı tarafından 
Kuzey-Doğu Honan bölgesinde hakimiyet kurdu. Soylu 
Hsia hakimiyeti karşısında Shang hanedanı 
"efsaneden tarihe geçiş"i simgelemekteydi. Shang 
hanedanının kralı kutsallıkla onurlandırılmıştı ve temel 
olarak dini işlevler görmekteydi. Buna bağlı olarak 
merkezî iktidarı ağırlıklı olarak dinsel bir çerçevede 
temsil eden hükümdarın boş bıraktığı alanda Shang 
döneminin, savaşçı ve avcı beyleri at 
koşturmaktaydılar. Güçleri büyük ölçüde bölgelerindeki 
maden işçiliğine ve zenaatçiliğine dayanan bu beyler 
gerçekte hanedanın savaş ve İdarî gücünün temel 
kurucu öğelerinden biriydiler. Shang hanedanında 
iktidarın dinsel kisvesi, popüler halk dinlerinden ve 
kültüründen çok, iktidarın “korkunçluğu" ve 
“kaçınılamazlığı" çerçevesinde ortaya konulmuştu.
M.Ö. 1000’lerde Batı Chou Hanedanı, Shang devletine 
benzer devlet kurdu. Kralın arazisi ülkenin merkezinde 
yer almakta, vasallarının arazileri çevrede 
yerleşmekteydi. Böyle bir yapı içinde merkezî otorite, 
genişleyebilme şansından yoksun bulunuyordu; bunun 
sonucunda vassallar ve çevre devletçikler güçlerini 
arttırdılar ve göçebe halklar üzerinde güçlü 
egemenlikler kurdular. Büyük bir nüfus oluşturan 
köylülük, sürekli savaş şartlarında, savaş arabası 
geleneğini sürdüren soylu savaşçı sınıflara oranla 
daha büyük bir önem kazanmaya başladı. Ülkenin 
yabana göçebe kavimlerin istilasına karşı 
durabilmesini onlar sağlamaktaydılar. Tüccar sınıfı ise, 
oligarşik bir devlet yapısının aygıtlarını ayakta tutan 
kesimdi. Kentlerin varlığını sürdürmesinde çok önemli 
bir yer tutan vassallardan aynî vergi ve rant toplama 
işini, kralın güçsüzlüğü ortamında kentli tüccar sınıfı 
üstlenmiş durumdaydı. M.Ö. 550’de Konfuçyus Çin 
toplumunun tarihinde çok büyük bir önem taşıyacak 
olan bir etik sistemi geliştirdi. Bu sistem kendisinden 
önce varolan pek çok kültürel öğeyi içinde taşımakta, 
özellikle çağın dini tarafından desteklenmekte ve 
güçlendirilmekteydi. Yine aynı dönemde daha mistik 
karakterli, ve Tao ilkelerine dayanan bir dinsel dizge 
de Lao-Tze tarafından geliştirilmişti. Belki de 
köylülerin egemenliğine bir tepki olarak saf aristokratik 
bir sistemi öngörmekteydi: Devlet Bilge Kişiler 
tarafından yönetilmeliydi, sürekli savaş hali Bilge 
Kişiler'in öğretilerine pek rağbet etmedi. M.Ö. 403-221 
arasındaki dönem aynı zamanda “Savaşan Devletler 
Çağı" diye anılmaktadır. Bu dönemde Çin ayn 
devletler arasında tümüyle bölüşüldü. Buna karşın 
devlet yönetimleri güçlü bir merkezî yapıya ve idareyi 
yürüten güçlü bürokrat kesimine dayanmaktaydı.
İktidan ele geçirmek için çırpınan konfederasyon 
devletlerinin arasında, güçlü bir biçimde örgütlenmiş 
bir sınır-devleti olan Ch'in’in gücü gittikçe artmaktaydı. 
M.Ö. 206’ya kadar egemenliğini sürdüren Ch'in 
hanedanı, devlet memurlan tarafından yönetilen 
merkezî bir devlet yaratmıştı. Para, ağırlık ve hacim 
ölçüleri, yazı ve narh sistemlerini merkezden 
ayarlayan bir reform ile devletin merkezî gücü 
sağlamlaştırıldı. Dönemin “başbakan"! M.Ö. 213’te, bir 
“kitap yakma" kampanyası başlatarak eski gelenekleri 
unutturma harekatına girişti. Ancak bu merkezileştirme 
girişimleri pek çok toplumsal kesimin, özellikle 
soylulann ve beylerin tepkisini çekti. Çatışmalar sonunda, 
M.Ö. 206'da Batı Han hanedanı, Ch'in'in idari geleneğini 
korumakla birlikte Chou’iann toplumsal yapılarını da 
masseden bir devlet biçimiyle hakimiyet kurdu. Yasalar 
ve idari mekanizmanın demokratikleştirilmesine ek olarak, 
arttırılan vergilere, sulama sistemleri inşaatına, 
doğrudan dolaşım ve ticaret özgürlüğüne dayalı bürokratik 
bir devlet kuruldu  ̂soylulann güçleri azaldı, imparatorluk 
otoritesinin bu altın çağı, büyük ölçüde İpek Yolu 
aracılığıyla yapıları kıtalararası ticaretin sağladığı 
emperyal gelirlerden kaynaklanmaktaydı. Ancak savaşlann 
sürekliliğinin yol açtığı iç karışıklıklar hiçbir zaman 
dinmedi. Yandaki taş kabartmada, M.Ö. 218'de, İmparator 
Shih-Huangdi'yi öldürmeye yeltenenler tasvir ediliyor.



:>inu iviucaaeieien

İskender'in ve sonra onun imparatorluğu üzerinde 
genişleyen Roma'nın Doğu sınırı İndüs ile ayrılan 
ortak kökenli ama çok farklı yapıdaki bir 
imparatorluğa, Hindistan'a dayanmaktaydı. Çok erken 
bir dönemden beri Akdeniz ile ticari bağlantılar içinde 
olan zengin Hindistan gerek dinsel, gerekse toplumsal 
oluşumları açısından Yunanlı ve Romalılardan büyük 
farklılıklar gösteren bir emperyal yapıya sahipti. 
Kabartmada, Kral Asoka döneminde Hinduizmin içinde 
ona karşı bir tarikat olarak gelişen Budizmin "cennet" 
tasvirlerinden biri görülüyor.

üzerine yükselen polisler için yadırgatıcı, hatta daha - doğrusu bir ilk sayılabilecek bir dizi 
gelişme yaşanıyordu. M.Ö. 2. yüzyıl 200 bini aşan sayıda kölenin silaha sarıldığı dev köle 
ayaklanmalarının yaşandığı yüzyıl olmuştu. Roma lejyonları, Roma’nın doğuya yönelik açıkça 
formüle edilmiş bir fetih ya da kolonileştirme tasarısı olmadığı halde Makedonya ordulan 
üzerinde tayin edici zaferler kazanmıştı. M.Ö. 133’te sonuncu Pergamum (Bergama) kralı, 
kendi imkânları ile önleyemeyeceğinden korktuğu “toplumsal devrim”i şehrini Roma’ya miras 
bırakarak önleme yolunu seçmişti.

Bunlar, siyasal düzlemle bir ilişkileri olduklan sürece savaşanlann çağdaşlarının da farkında 
oldukları gelişmelerdi. Ancak etkisini yüzyıllar ölçeğinde gösteren başka bazı değişimler de, 
Akdeniz havzasının çehresini dönüştürüyordu. M.Ö. 150’lere kadar Akdeniz havzasında 
dolaşımda olan para miktarı büyük ölçüde istikrarlıydı. Bu tarihle M.Ö. 80 arasında para 
miktarının yaklaşık 10 misli arttığı tahmin ediliyor. Bu dönemden sonra miktar M.S. 200’e 
kadar hatırı sayılır ölçüde değişmedi. Benzer bir şekilde, M.S. 200’den sonra batmış gemiler 
üzerinde yapılan bir araştırma deniz ticaretinin M.Ö. 2. yüzyılın ilk yarısında üç misli 
arttığını, sonra tıpkı para miktarı gibi, sabit bir seviyeye ulaştığını düşündürüyor. Dönüm 
noktası yine M.S. 200 dolayları.

Bu dönemden başlayarak bir üretim tarzı değişikliğinden sözedilebilmesinin başhca 
nedenlerinden biri de, kuşkusuz köle nüfusunun kompozisyonundaki değişiklikti. Roma Helen 
dünyasının gözüncfe daha başlangıçtan beri “barbar” bir ulus değil Helen dünyasının bir 
parçası olarak değerlendirilmiş, örneğin kendisine, Helenlerin siyasal birliğinin sözkonusu bile 
edilemeyeceği arkaik çağlardan beri Helenlerin ortak kültürel kimliğinin en önemli 
ifadelerinden biri olan “olimpik” oyunlarda, M,Ö. 2. yüzyıldan çok önceden beri bir yer 
verilmişti.

Sınırboyları bütün ilkçağ kültürleri için olduğu gibi Roma için de ötedenberi olağandışı bir önem taşıyan bir 
mekân olmuştu. Başlangıçata, Roma henüz bir cumhuriyetken, smırlann ötesinde yeralan köylüler ve savaş 
teknikleri açısından daha geri olan göçebe kabileler, Roma'nın başlıca kölke kaynaklanndn biri olmuştu. Ancak 
imparatorluğun ilk evrelerinde, köleleikten farklı bağımlı emek biçimleri de yaygın olarak kullanılmaya başlayıp, 
köle dolaşımı bir kere daha eski zamanlarda olduğu gibi bir "lüks mallar ticaret" halini aldığında, sınırboyun 
ötesinde yeralan ‘‘barbar"lar sorunu farklı bir nitelik kazandı. İmparatorluğun ilk evrelerinde, barbar kabileleri 
denetlemek için en dışta özel ilişkilerle gönlü alınmış ya da tâbî kılınmış kabilelerin, onnun içersinde himaye 
altındaki devletlerin yeraldığı iki çemberli bir korunma sistemi geliştirildi. Bu iki çember, bir yandan savunma 
işlevini yerine getirirken, diğer yandan da Romalı egemen sınıflann köle ihtiyacını karşılamaya devam etti. Ancak 
imparatorluğun giderek bölgesel nitelik kazanması, başka bir deyişle üzerinde hükümran olduğu topraklann 
imparatorluğun "masrafını karşılama"ya başlamasıyla barbarlar artık yalnızca bir tehditten ibaret kaldı. Ancak 
gücünün doruğundayken bile Roma'nın sürekli hareke; halindeki bu kavimleri tamamen etkisizleştirmesi 
imkânsızdı. Dolayısıyla smırlann sürekli olarak lejyonlarla korunması gerekiyordu. Ancak imparatorluk merkezinin 
kendi meşruiyetini kendi askerleri gözünde yitirmeye başlamasıyla, doğudan kaynaklanan güçlü bir halklar 
hareketinin biraraya geldiği koşullarda, sınırdaki lejyonlar da anlamını yitirdi. Yukarıdak 6. yüzyılda Hun 
akınlarının artık tanıdık bir tehlike haline gelmiş olduğu yılların dehşetini tasvir eden bir resim görülüyor.
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Romalıların Yunan ahlak doktrininin temellerini oluşturan "yarışmacılık" ve "güç" 
gösterilerini ne kadar yücelttikleri, efsanevi bir savaşçılık, kahramanlık temasının oldukça 
geç dönemlere kadar Roma kamu yaşamını belirlediği bilinmektedir. Kökeninde kamusal 
ritüeller ve kült tapınmaları bulunan atlı araba yarıştan ve sirkler oldukça geç 
dönemlere kadar bir "sertlik" ve "kahramanlık" gösterisi olarak varlıklarını sürdürdüler. 
Gladyatörlerin "vahşi" gösterisinin kökeninde de Atalar (Manus kökenli) kültüne yapılan 
bir kurban ayini türünün varolduğu bilinmektedir. Sivil Roma yaşamının yerleşmesinden 
sonra gladyatör gösterileri, seyircilerde mücadeleci ve savaşçı duygular uyandırmak gibi 
açık bir siyasal amaç da taşımaktaydı. "Ave CaesarI moritur ite salutant" (Selam 
Sezarl Ölecek olanlar seei selamlıyorlar) tiradı ile başlayan ayinin mutlaka taraflardan 
birinin ölümüyle sonuçlanması gerekliydi. Ölüm sahnesi ise çok daha dramatikti: 
yenilerek alta düşen kişi, elini kaldırarak seyircilerden bağışlanmasını talep ediyor, 
ancak çok ender bazı durumlar dışında seyircilerin başparmaklarıyla yeri göstererek 
belirttikleri istekleri yenilenin öldürülmesi doğrultusunda oluyordu. Romalı mülk sahipleri, 
baş edemedikleri güçlü beden yapısına sahip harp esirlerini ve köleleri genellikle 
gladyatör okullarına satmaktaydılar, "aynen çok vahşi boğaların kasaba satılması gibi..."

M.Ö. 2 yüzyıl artmakta olan ticaret hacmi ile birlikte, Helen kültürü de Roma’da 
yaygınlaşmaya başladı. İmparatorluk boyunca etkili olmaya devam edecek Stoa ve 
Epikurosçuluk Roma düşünce hayatına bu dönemde nüfuz etti. Yunan heykeltraşlannm 
başyapıdan Yunan şehirlerinden Roma’ya taşındı; Yunan edebiyatı Latince’ye çevrilmeye 
başladı. Bu karşılaşmadan, cumhuriyet boyunca ağırlığını korumuş soy kültürü ve geleneğinden 
bağımsızlaşmış, geleceğin imparatorluk ideolojisi yaratılacaktı. Ancak bir yüzyıl sonra 
imparatorluğun kurulmasıyla sonuçlanacak olan kutuplaşma, daha bu dönemde ideolojik 
düzeyde ifade edilmeye başlamıştı. Yüzyılın ortasında Senato bütün filozoflann şehri 
terketmesini buyuran bir yasa çıkardı. Bu dönem aynı zamanda, yabancılarla kurulan iktisadi 
ve ticari ilişkiler, askerî ilişkilere denk bir önem kazanmaya başlamasıyla onaya çıkan ihtiyacı 
karşılamak üzere. Roma yurttaşlannm (ve dolayısıyla ilkece, ideolojik düzeyde, soydaşlannın) 
kendi aralanndaki ilişkileri düzenleyen medeni hukuktan (jus civile) farklı olarak, hem 
Romalılar hem yurttaşlar için bağlayıcı olan ju s gentiumun  (?) formüle edildiği dönem oldu.
Jus gentiumun ilke ve hükümleri medeni hukuk gibi yasama yetkisine organlar tarafından 
değil, yürütme yetkisine sahip m agisterler ("yargıç”) ve eyalet valileri tarafından formüle 
ediliyordu.

Köleliğin Dönüşümü

Ancak kuşkusuz ne kadar gelişmiş olurlarsa olsunlar, ticari ve iktisadi ilişkiler askerî
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İskender'in önderlik ettiği “Yunanlılar" ile "Doğulular"ı 
birbiri içinde eritme politikası belli bir ölçüde başarıya 

uiaşmış, Pers kıyafetleri, devlet yönetim biçimleri ve 
idari aygıt modeli benimsenirken, Persler "phaianks" 
içinde örgütlenmişler, gençleri Helen eğitimi almaya 

başlamıştı. Yeni dünyasının yapısını sağiama 
dayandırmak konusunda ekonomik alanda, özellikle 

Nil, Dicle ve İndüs nehirlerinden Akdeniz'e kadar 
uzanan ticaret yollarını denetim altına almış ve 

geliştirmişti. Helenlerin koloniyal dönemlerinde Roma 
uygarlığının gelişiminde oynadıklan rolün bir benzeri, 
Helen kültürünün Romalılaştırılması doğu eyaletlerinin 

kaderini büyük ölçüde etkiledi. Ptolemaios'lar, 
Yahudiler ı̂ e Anadolu-Suriye-Antakya Helenieh bazen 
savaş, bazen egemenliği gönül rızasıyla kabul etme 

yoluyla Roma'nın siyasal ve kültürel boyunduruğu 
aitına girdiler. Bu gelişme, Doğu ve Batı dünyasının 
parçalı bir bütünlük içinde birleşmesini ve geleceğin 

Hristiyan yayılmasına temel hazırlayacak olan 
komopolitişşme eğiliminin doğmasını sağlamıştı. 

Gerçekte bu süreç, Akdeniz uygarlığının Doğu ve Batı 
arasındaki asırlar boyunca büyüyerek ve 

belirginleşerek bölünmenin temelini de oluşturmaktaydı;
önce Helen ve Roma dünyası, ardından Katolik vso 

Onadekt kiliseleri, son olarak da Hıristiyan dünyasıyla 
İslam dünyası arasındaki “tamamlayıeı" bölünmenin ilk 

kökenleri Roma'nın Yakın Doğu'da egemenliğini 
kurması ve imparatorluk gövdesi içindeki birbirinden 

çok farklı halklan siyasal boyunduruk altına almasıyla 
başlamıştı. Doğulu "Roma vatandaşları" (Gentiles) 

Hristiyanlığı kabul ederek önce Doğu'da ardından da 
Bitı'da yayılmasına öncülük etmişlerdi, Roma denetimi 

altındaki Suriye'de bulunan bu mağara medarda 
bulunan bu mozaikle (solda) aile üyelerinin adları 

Süryanice yazılmış. Mozaik Roma kültürüne ait bir 
tasvir geleneğiyken, Suriye’de yaşayanlar için kendi 

dinlerinin ifade aracı olmuş. Sağda ise Kuzey 
Afrika'da tapılan bir Roma tanrısı Saturnus’a ait 

sunak görülüyor.

ilişkilerin yerini almış değildi. Romalılar Yunan şehirleri ve ordulan ile kurduklan askerî 
ilişkilerde de barbarlara karşı davrandıklanndan daha az zalim davranıyorlardı. Ancak bu 
sözgelimi M.Ö. 171’de III. Makedonya Savaşı sırasında HaUartus kuşatmasıda olduğu gibi 
kadiam, kalanların esir edilmesi, şehrin yerle bir edilmesi ya da M.Ö. 167’de olduğu gibi 150 
bin Epirlinin (Latin tarihçisi Livy’nin verdiği, abartılı olması kuvvetle muhtemel rakam) gibi 
olayları dışlamıyordu. Bu tür olaylarsa yeni köleler anlamına geliyordu. Ancak Yunan 
kölelerinin özel bir anlamı vardı. Tarlalarda ya da madenlerde çalışmak dışında başka işlerde 
kullanılabilirlerdi. Bu köleler tıptan mühendisliğe, tiyatrodan müziğe, Helen etkisi altında 
Romalıların seçkin addettiği, kıymet verdiği becerilere sahiptiler. Klasik dönemde olduğu gibi 
köle ile özgür aynmının mutlak olduğu koşullarda, bu tür seçkin işleri köleler tarafından 
yapılıyor olmasının bir değerlendirme sorunu yaratması kaçınılmazdı.

Daha da önemlisi, imparatorluk yeni bir iktidar biçimiydi; kendisini verili, geleneksel iktidar 
ilişkilerine, sözkonusu olan Roma İmparatorluğu olduğunda senatoya ve populus Romanusun 
soy kültürüne karşı kurmaya çalışan bir iktidar biçimi... Bu iktidarın kölelere ihtiyacı vardı; 
çalışmak, maden çıkarmak, tarla ekmek için değil, iradesini icra etmek için... İmparatorluk 
döneminde fam ilia  Caesaris dendiğinde kasdedilen, imparatorun karısı ya da çocuklan değil, 
köleleri ve azadlı köleleriydi. Dahası M.Ö. 31 ’de yaklaşık bir yüzyıldır sürmüş olan iç savaşı 
sona erdirerek, cumhuriyetin kurumlannı yeniden inşa etmek iddiasıyla M.Ö 27’den başlayarak 
imparatorluğa formel ve siyasal bir biçim kazandıran Augustus ünvan olarak, “imparator” ya 
da “efendi” anlamma gelen bir ünvan değil “birinci yurttaş” anlamma gelen princeps ünvanını 
almıştı. Caesar ve Pompeii’nin de kullandığı ünvan geçmişte “senato başkanı” için kullanılırdı. 
M.Ö. 27 - M.S. 284 arasmda Roma İmparatorluğu Principatus diye bilindi. Yeni bir iktidar 
biçimi olan bürokrasi doğduğunda kendisini geleneksel terimler aracılığıyla ifade ediyordu. 
Bütün bunlar cumhuriyetin eski kadrolan, senatörler için bir açmaz yaratıyordu. Familia 
Caesaris adı altmdaki kişilerden beklenen birinci yurttaşın işlerini görmeleri, ona hizmet 
etmeleriydi Ancak birinci yurttaşın işi imparatorluğu yönetmekti; geleneksel beklentileri 
açısından bakıldığında kendilerinin ortak olmalan gereken bir iş. Ama bunu telaffuz etmek 
demek, kölelerin yapmakta olduğu bir işe talip olmak demekti.

Bütün bunlann yanısıra kölelik statüsünün dönüşmesinde etkili olan bir de coğrafi faktör 
vardı. İmparatorluğun kurulmasıyla birlikte giderek yavaşlayan genişleme süreci, M.S. 70’de 
İmparatorluğun “doğal sınırlanna varmasıyla birlikte durdu. Bu ise köle arzının başhca kaynağı 
olan fetih seferlerinin sona ermesi, köle kıtlığı çekilmeye başlanması demekti. M.Ö. 1. yüzyılla 
M.S. 1 yüzyıl arasında köle fiyatlannın 8-10  misli artmasıyla, geçmişte en harcıâlem üretim 
araçlarından biri olan köleler, lüks bir meta halini aldı. Augustus döneminde (M.Ö. 27 - M.S. 
14) klasik dönemin özgür/köle ayrımı bulandı. Aynı dönemde yeni bir toplumsal sınıflama 
biçimi yaygınlık kazanıyordu: Kabaca yukan sınıflar animaına gelebilecek olan honestiores’le, 
karşıtı humiliores, 2, yüzyılın başında bu aynm ceza hukuku çerçevesinde formelleştirilecek 
kadar yerleşiklik kazanmıştı. Bu dönem hukuçulanndan Callistratus, diri diri yakılmanın 
efendilerinin güvenliğini tehdit eden kölelere verilen bir ceza olduğunu ancak aynı zamanda 
pleblere ve düşük mertebeden kişilere de (humiles persone) uygulanabileceğini belirtiyordu.
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R om a'da D e v le t ve Din

Dinin, yığınların tüm kültürlerinde, yaşam biçimlerin
de olduğu gibi, toplumun siyasal biçimlenme ve örgüt
lenmesinde etkin olması ve bu etkinlik payının siyasal 
biçim değişimlerine yolaçan toplumsal gelişimler için
deki değişkenliği de doğaldır. Başka bir deyişle, siyasal 
yaşam ve yapıda dinin kavranış biçimi, siyasal iktidar 
düzeninin niteliğini belirler. Örneğin, “ laiklik" toplum
sal değişimler sonucunda varılan bir siyasal iktidar dü
zeni biçimlenmesi tipidir.

Roma hukuku ve siyasal yapısı açısından soruna yak
laşıldığında, Roma tarihinin değişik dönemlerinde, siya
sal iktidar-din ilişkilerinin “hoşgörü” temeline dayandı
ğını görmek olanağı vardır. Değişik biçimlerde de olsa, 
Roma’nın değişik dönemlerinde imparatorluk, değişik 
ve çok çeşitli uluslardan oluşan bir siyasal birliği ve 
tekelleşmeyi gerçekleştirmiştir. Bu siyasal birliği oluş
turan ulusların her birinin dinsel inançları, istemleri, 
Roma Devleti içinde özgür kalabilmiş ve hoşgörü ile 
karşılanmıştır. Bu hoşgörü, dönemlere göre değişse 
bile kural olarak, Roma’nın Hıristiyanlığı kabul edip. 
Kilise egemenliğinin kurulmasına değin sürmüştür. Baş
ka bir deyişle, Roma tarihi, uzun yüzyıllar boyunca din
sel hoşgörüye tanık olmuş, otoriter teokratik yapı kilise
nin kesin egemenliğinin bir ürünü olarak çok sonraları 
ortaya çıkmıştır.

Gerçekten, Roma’nın bir uluslar topluluğu olmaya yö
nelişi ve oluşu, değişik dinlerden insanların bir siyasal 
iktidar tekelinde yönetilmesi zorunluluğunu yaratmıştır. 
Bu zorunluluk, Roma’da, bir ölçüde özgür dinsel inanç 
ve davranış olanaklarına yoiaçmıştır. Roma’da aile dü
zeni genişleyip “gens” düzenine geçildiğinde, artık her 
“gens”in dinsel niteliği ve kendisine özgü “ ilahı” söz 
konusudur ve princeps q;enerls diye adlandırılan yöneti
ci, dinsel iktidarı da elinde bulundurmaktadır. Bu açıdan 
“teokratik” bir sistem vardır; ancak, hemen belirtmek 
gerekir ki, “gens” ier arası Tanrısal bir savaş ve öteki 
“gens” Tanrılarını hor görme olgusu yoktur. Öteki din
sel inançlar ve “ ilah” hoşgörü ile karşılanmıştır. Sonuç 
olarak, “gens”ler arasında dinsel bir düşmanlığın bu
lunmaması, ortak savunma gereksinmeleri, “gens” lerin 
ortak bir başkanın siyasal iktidarı altında birleşmelerine 
yoiaçmıştır. Bu birleşme ve “ Roma lmparatorluğu”nun 
kuruluşu dinsel hoşgörünün varlığıyla oluşabiimiştir. 
Dinsel sistem, Yunan’ın aksine, “gens” lerden devlete 
geçişi engelleyici rol oynamıştır. Nitekim “gens”ler bir
leşirken, birbirlerine karşılıklı bazı haklar ve olanaklar 
tanımış ve bu hakları sistemleştirmişlerdir. Böylece Jus 
Civitatis denilen hukuk sistemi ortaya çıkmıştır. Krallık 
döneminde, kralı “Comitata curiata” , yani asiller mecli
si seçer ve seçimden sonra, krala siyasal, dinsel vb. 
yetkileri “lex curiata de imperio” denilen bir “imperium” 
ile verirdi. Bu da göstermektedir ki, Roma'da kral, siya
sal ve dinsel iktidara belirli bir sınıfın seçimiyle geldiği 
gibi, sahip olduğu iktidarlar da kendisini seçenler tara
fından verilmektedir. Krala, doğaüstü ve kişiliğine bağlı 
dinsel, siyasal bir nitelik, bir üstünlük tanınmış değildir. 
Öyle ki “cruia meclislerinin” belirtilen kararlarının. Se
nato tarafından da onaylanması gerekirdi.

Bu dönemde kral, siyasal ve dinsel bir organ olarak 
kesin yetkiler taşımakla birlikte, gerçek iktidarın halkta 
olduğu kuralı da benimsenmiştir. Siyasal iktidar-din ara
sındaki ilişkiler, M.Ö. 510 yıllarında monarşinin yıkılarak 
cumhuriyetin kurulmasından sonra da süregelmiş. Ro
ma büyüdükçe, dinsel hoşgörü sistemi daha da zorunlu 
duruma girmiştir. Gerçekten, Kral Tarquinius Super- 
bus’un Roma krallık kurallarıyla bağdaşmayan otoriter

düzeni, Roma halkının monarşiyi yıkmasıyla sonuçlan
mıştır. “ Konsüilük” dönemi diye de adlandırılan bu dö
nemde plebsler de hak sahibi sınıflar olarak belirmiştir. 
Bu sistem içinde, yaşam boyu “kral” yine vardır; ama 
tüm yetkileri yalnızca dinsel niteliktedir. Kralın varlığı 
ve onun rexsacrorum denilen dinsel iktidarı, salt “ llah- 
lar” la halk arasında bir iletişim organına gereksinme 
duyulması nedeniyledir ve biçimseldir. Gerçekte bu dö
nemde, hiç değilse soyut anlamda, siyasal ve dinsel 
İktidarların birbirinden ayrıldığı söylenebilir. Siyasal ikti
dar, “ imperium” temelde partriciierde görülmüş ve bu 
iktidar kısa süreler için seçilen “magistratus”lar, “co- 
mitia centuriata”, “comitia curiata” ve “ setus” tarafın
dan kullanılmıştır. Bu organlar, siyasal, yasal ve askeri 
yetkilere sahip olarak belirlenmiş, dinsel nitelik ve te- 
melerl sözkonusu olmamıştır. Bu dönem içinde sınıfsal 
eşitliğe yönelik bir gelişim de görülmüş ve siyasal or
ganların hiçbiri doğaüstü kaynağa dayanan nitelik ve 
iktidarda görülmemiştir.

Roma’nm gerek krallık gerek konsüilük dönemlerinde 
“ Roma hukuku” oluşmaya başlamıştır. Roma hukuku
nu “pontifices” denilen Romalı rahipler oluşturmuşlar
dır. Rahipler, pontif maximus denilen başrahibin baş
kanlığında “ rahipler birliği”nl oluşturmuşlar ve dinsel 
görevleri yanında özellikle hukuk yaratmak görevini de 
üstlenmişlerdir. O yüzyılların Roma’smda, rahipler ya
saların en yetkili ve etken yorumcuları olarak belirmiş
lerdir. Bu olgu, bütün eski çağda olduğu gibi, Roma’da 
da hukuk ile din arasındaki kaynaşmalığı kanıtlamakta
dır. Unutmamak gerekir ki, birçok eski siyasal örgütlen
melerde, din adamı ve hukukçu aynı kişidir; bu olgu 
daha sonra İslam devletlerinde de görülmüştür. Buna 
karşılık, Roma’da, din adamlarının yarattığı hukuk, din
sel hukuk değildir. Roma hukuku kısa bir sürecde de 
dinden ayrılarak, kendi özellikleri içinde laik nitelikte 
gelişmiş, uzun yıllar ruhbanların tekelinde kalmakla bir
likte, laik özelliğini de sürdürmüştür. Roma, özellikle 
Kartaca Savaşlan'ndan sonra büyüdükçe, hukukun ge
lişmesi ve değişmesi gereksinimi doğmuş ve bu gelişim
- değişim, sürekli laik bir doğrultuda gerçekleşmiştir. 
Gelişen Roma, ekonomik açıdan da büyümüş; bu büyü
me değişik yörelerdeki, değişik toplumlar arası ticaretin 
ürünü olmuştur. Çağma göre bunca geniş bir ilişkiler 
düzeni, doğal olarak, hoşgörü temeline dayanan dinsel 
anlayışı ve yörelerin dinsel inançlarından bağımsız, akla 
ve günlük yaşam gereklerine uygun bir hukuk sistemini 
yaratılmıştır. Bu gelişim çerçevesinde, ruhban sınıfının 
hukuk yaratma yetkileri ve olanakları da sınırlanmış ve 
dinsel nitelik taşımayan, yalnızca siyasal iktidarı kulla
nan preotorlar yasa yapıcı, kural koyucu olarak da güç 
kazanmışlardır. Bu yeni hukuk, yalnızca Roma vatan
daşlarına değil, yabancılara da uygulandığından, kural
ların geçerliliği genelliğine ve dinsel ayıncılığa dayan
mayışına bağlı olmuştur. Bu nedenledir ki, ius gentium 
denilen “uluslar hukuku” din ile hukuk kurallannm ayrı
lığının örneğini vermiştir, “ ius gentium” giderek felsefi 
bir anlam kazanmış ve “doğal hukukun” karşılığı olarak 
kullanimıştır. Doğal hukuk, belirli bir iktidann yasama 
görevi sonucunda ortaya çıkmayan, aklın gerektirdiği 
(naturalis ratio) bir hukuk sistemidir. Hukuk kurallarının 
“aklın” gereği olarak kabul edilmesi, onların doğaüstü 
güce ve nedenlere dayanmaması demektir ve böyle bir 
anlayş içinde laik hukuk oluşmuştur.

Cumhuriyet dönemi, konsüllerin ve asker kumandan- 
lann büyüyen Roma ülkelerinde kişisel yönetimlerini 
kurmalarıyla tehlikeye girmiştir. Gerçekten konsüllerin 
bazılan, örneğin Sulla, Pompelus, Caesar kişisel otoriter- 
siyasal sistemlerini kurmuşlar, Senato’nun ve öteki ku- 
rullann otoritesi dışına çıkmışlardır. Ceasar’m öldürül
mesinden sonra Augustus konsüilük yönetimine son 
vermiş ve Roma tarihinin principatus dönemi başlamış
tır. Bu dönem siyasal iktidann tekelleştiği, otoriter nite
lik kazandığı, kişisel yönetimin ba^m  olduğu bir siyasal 
yapıyı içermiş olmasına rağmen, bu otoritenin dinsel

nitelik de kazanması sonucunu doğurmamış, iktidar do
ğa üstü güçlere dayandırılmamıştır. Bunun doğal sonu
cu olarak, hukukun laik niteliği ve siyasal iktidar-din 
ayrılığı varlığını sürdürmüştür. Principatus döneminin 
otoriteye yetkin sisteminde bile Roma hukukunun yer
leşmiş kurallarına, hiç değilse biçimsel olarak uyulmuş 
ve bir askeri sistemin kurulmasına yönelinmemiştir. Bu 
açıdandır ki, principatus döneminde, dinsel başkanlık 
görevi ve niteliği princepse tanımakla birlikte, “siyasal 
iktidar-dinsel kurallar” kaynaşması olmamıştır. Nitekim 
bu dönemde rahip hukukçular silinmiş, laik hukukçular 
belirmiş ve laik hukuk kuralları gliştirilmiştir. Yunan 
akılcı felsefesinin etkenliği, Roma’da dahi çok görül
müş, hukukun temel kurallan dinsel olmayan temellere 
oturtulmuştur.

Principatus dönemindeki otoriter biçimlenmenin sis
temleşmesi Dominatus dönemine yoiaçmıştır. Bu dö
nem imparatorluk sisteminin açık bir biçimde belirdiği 
dönemdir. Yöneticinin “kutsal” nitelikte kabul edilme
sine de bu dönemde başlanılmıştır. Gerçekten, impara
torun adları arasına “Deus noster - Tannmız” sıfatı 
da eklenmiştir. Artık imparatorun işlemleri ve kişiliği 
kutsal ve dinsel bir nitelik almaya başlamıştır. Roma'nın 
toplumsal yapısındaki çalkantıların, düzensizliklerin, da
ğılma başlangıçlarının engellenebilmesi, siyasal iktida
nn “ mutlak” nitelik kazanmasına ve sınırsızlığına bağlı 
görülmüştür. Tek elde toplanan siyasal iktidarın otorite
sini sürdürebilmesi, her çağda olduğu gibi, iktidann 
kutsallığını ilan etmekle ve iktidann kaynağını doğaüstü 
kaynaklara dayandırmakla sağlanmak istenilmiştir. Özel
likle, başkaldıran ordulara karşı devletin iktidarını güç
lendirmek isteyen Domitius Aurelianus döneminde de- 
spotik yönetimin kurulmasına yönelinmiş, kendisini dev
letin “ mutlak egemeni - dominus Imperii” ilan etmiştir. 
Despotik yetkilerin geçerliliğinin sağlanabilmesi için de, 
bu yetkilere doğaüstü, kutsal kaynaklar aranmış ve “De
us - Tann”iık imparatorun bir niteliği olarak belirmiştir. 
Bu olgu, despotik, totaliter düzenlerin kaba kuvvetleri
ne başeğmeyi sağlayacak bir nitelik aradıklarını ve bu 
niteliğin de dinsel kaynaklara dayandınidığını göster
mektedir. Roma’nm siyasal iktidar yapısıdaki bu deği
şim, yasal sistemi de etkilemekten geri kalmamış ve 
dinsel hukuk belirmeye başlamıştır. Yöneticiler kutsal 
görülürken, suç-günah kavramlan kanşmaya, siyasal- 
dinsel iktidarlar kaynaşmaya yönelmiştir. Siyasal iktida
rın otoritesine itaatsizlik, dine aykırılık ve günah olarak 
kabul edilmiştir.

Dominatus dönemi, gerçekte, Roma’nm siyasal ve 
toplumsal yapısı açısından bir geriye gidişi belirlemek
tedir. Laik, hoşgörü temeline dayanan yapı otoriter- 
teokratik yapıya dönüşmüştür. Aklın kurallarının ege
men olduğu dönemde gelişen Roma hukuku da, aynı 
çöküşle karşı karşıya kalmıştır. Doğal hukuk yerini din
sel hukuka bırakınca, Roma hukukunun salt akla daya
nan ve gelişmesini sağlayan sistemi de, bağnaz, biçimci 
ve dinle kanşık bir anlayış sistemine yerini bırakmıştır.

Hıristiyanlık da Dominatus döneminde Roma’ya gel
miş ve dinci despotik yönetimin zulme varan tepkisiyle 
karşılaşmıştır. Bu tutum, gerçekte, hoşgörü temeline 
dayanan ve yüzyıllar boyunca süregelen Roma siyasi 
iktidannın yapısıyla çelişiktir. Hıristiyanlığa karşı tepki, 
Roma’nm kesin teokratik bir yapı içine girdiğinin kanıtı
dır. Değişik uluslan bir siyasal iktidar çatısı altında tuta
bilmek için dinsel hoşgörüyü benimseyen Roma, bu 
uluslann dağılmalanna karşı birliği korumak için despo
tik otoriteye ve bu otoritenin geçerliliğini sağlayabilmek 
için de bağnaz teokratik niteliğe güvenmiştir. Bu geli
şim, Roma’nm siyasal iktidar yapısını da, laik hukuk 
sistemini de kökten değiştirmiştir.

Hıristiyanlığın Roma’da egemen olmasından sonra ise, 
temelde siyasal yapının nitelikleri değişmemiştir. Des
potik iktidarın koruduğu ve dayandığı dinsel inancın
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değişmesinden öteye bir başltataşma sözltonusu değil
dir. Hıristiyan dininin dogmalarına uygun bir siyasal 
ve toplumsal yapı oluşturulmuş ve bu yapının dinsel 
despotil( nitetiği artan bir bağnaztıtc ve tcesintitcte sürdü
rülmüştür. Roma’nın yıiiar boyunca, teol(ratit( yapıya 
karşın, hukukun laik niteliği ve sitenin kendi dinset inan
cı dışındaki dinlere de lıoşgörü ite davranması, lıukukun 
laikliği, bir ötçüde de “pratik hukukçuluk” uygulaması
na dayanır. Romalı hukukçutar, teorik ve soyut kuram
lardan çok, günlük yaşam gereksinmelerini çözümteme- 
ye yönelik somut ve uygutamaya dönük kurallara eğil
mişlerdir. Roma’nın çok geniş topraklar üzerinde yaygın 
bir imparatorluk otuşu, bu yaygınlığın sağtadığı ticaret 
olanakları, hukukçuları bu itişkiterden doğabilecek so- 
runiarın çözümüne çare bulmaya yöneltmiş ve betirti 
somut gereksinmeleri karşılamakla görevli hukukçutar 
da somut kuralları yaratmışlardır. Hukuk, günük somut 
sorunlara dayanan, uygulamadan doğan bir oluşum sü
recine bağtanınca, doğat otarak kuratlar “akta” ve “ka
vimler arası ilişkiter” i sürdürmek gibi bir amaca dayan
mıştır. Bu durumda da, hukuk, hukuku rahiplerin yarat
tığı dönemde bite, laik otmak zorunda katmıştır.

Yükanda, “ ius gentium”un doğal hukuk anlamına gel
diğine ve bunun felsefi anlamda kuttanıtdığına değin- 

. miştik. Roma hukukunun, belirli bir siyasal iktidarın 
ya da doğaüstü güçlerin ürünü otarak kabut editmeyişi; 
hukukun “aktın gerekleri - naturalist ratio” olarak görü- 
iüşü, Roma’nın laik hukuk sisteminin ve dintere karşı 
hoşgörücü siyasal anlayışının da temelidir. “ Doğal hu
kuk”, “aktın gerekterine uyguntuk” , “uluslararüstü hak” 
gibi kavramlar, Romalı fetsefe düşünürterinin işlediği 
kavramlardır. Roma, yaşam amacı otarak kazanıp zen
ginleşmeyi kabut eden ve bunun için savaşmayı ve eide 
ettiği yöreleri yönetmeyi en baştıca sorun sayan bir 
toptumdan otuşmuştur. Böyte bir toptumun, uygutama
ya yönetik otmayan, soyut ve teorik düşünceyi küçüm
semesi ve yararsız bulması doğatdır. Tüm toptum gibi, 
düşünürter de, toptumun gereksinmeterini karşılayabi
lecek konulara eğilmişlerdir.

Toplumun gereksinmeleri, “yönetmek” , “ ticari ilişki
ler düzenini kurabilmek”, “ekonomik yapıyı oluşturmak” 
doğrultusunda otunca, Romatı düşünürler de özettikle 
"hukuk” ve “politika” konutarı üzerinde durmuşlar, 
"en iyi hukuk sistemini” ve “en iyi devtet yönetim 
biçimini” araştırmışlardır. Romatı düşünürter, “hukuk 
ve politika” soruntarını bite teorik ve soyut bir ptanda 
ele atmamış; soruntara yaktaşımtarı hep güntük somut 
ve uygutamaya yönetik bir açıdan olmuştur. Bu açıdan
dır ki, Romalı düşünürter “devtet” kavramı üzerinde 
çok durduktan halde, konuyu “ahtak” kuratiarı açısın
dan değil, “ idarecitik, yöneticitik” yönünden incelemiş
lerdir. Roma düşünürüne göre “ahlak” kişisel bir nitelik 
otarak ve devtet yönetimiyie ilgisi ötçüsünde önem ta
şır; devtetin yönetitmesi ve “ iyi idare” ise bir potitika 
sorunudur ve buntarı birbirleriyle kaynaştırmak gereği 
yoktur. Roma düşünürü, koca imparatorluğun yapısını 
da düşünerek, devlet ve hukuk kavramlarını da. Yunan 
düşünürünün aksine, Site'nin dar sınırtarı ile sınırlama
mış; evrensel devtet ve hukuk antayışını kurmaya yönel
miştir. Bu çerçeve içinde. Devlet, dinsel kurallardan 
çok “aklın gerekteri”nin ürünü olarak incelenmiştir. Ro
ma düşünürterinin, pratik hukuk ve yönetime yönelik 
düşünce sistemteri, Roma’da teokratik bir sistemin oluş
masını da öntemiştir.

Genetlikle kabut editen bir gerçektir ki, Romatı düşü
nürler, Yunan felsefesinin etkisinde katmışiardır. Ancak 
bu etkitenme, Roma’nın gereksinmeleri ve yönetişteri 
doğrultusunda otmuştur. Yunan fetsefesinin Site içine 
kapanık görüşteri, gerçekte, İskender’in doğuya yayıt- 
ması sonucu nitelik değiştirmiştir. İskender'in Hint’e 
varan seferleri Helenizm anlayışına yotaçmış ve Heite- 
nistlk Çağ başlamıştır. Helenistik Çağ felsefesi, kendi 
içine kapalılıktan çıkmış, Akdeniz çevresini, Ortadoğu

utuslarını birleştiren ve kaynaştıran kültürün temetterini 
atmıştır. Yunan ve Doğu düşünce sistemleri çağın fetse
fe akımını gerçekteştirmiştir. Bu yeni fetsefe Roma'yı 
da etkitemiştir. Zamanta, Roma Anadotu ve Ortadoğu'
da Yunan'ın yerini atmakta birtikte, onun düşünce siste
mini özümsemiştir. Hetenistik Çağ'ın fetsefesindeki en 
önemti nitetik ise. Klasik Yunan Fetsefesi’ndeki tümtü- 
ğün yok otması, fetsefenin “teorik-soyut” yönü ite 
“pratik-somut” yönünün birbirinden ayrıtmasıdır. Ro- 
matıtar, yukarıda betirtitdiği gibi, tüm evreni açıkiamak 
gibi teorik-soyut fetsefeyte ilgilenmemişler, Yunan'ın 
pratik-somut felsefe görüşterini ise benimseyip, kendi 
yapılarına uygutamaya çatışmıştardır. Bu biçimde meta
fizik önemini yitirmiş, tek tek bilimsel konulara yönelik 
düşünce sistemleri oluşmuştur. Kişinin muttutuğunu 
araştıran ve siyasat yapı içinde kişiliğini sağlamaya çatı
şan, bir ötçüde “ bitgetiğe” varmaya yönetik bir fetsefe 
araştırması çağın en betirgin yönelişidir. Eski Yunan 
toptumunda ve düşünce sisteminde çok etkin “dinset 
inançtarın” korunmasıyla itgiti bağnazlığın da, Yunan'ın 
getişmesiyie silinmesi sonucu, “pratik felsefe” değişik 
utustarın düşünce ve küttür yaşamlarını kesintikle etki
leyebilmiştir. Böylece, Helenizm Roma Feisefesi’nin baş 
özettiği olabilmiştir. Uygutamaya yönetik Helenist felse
fe, Roma’nın gereksinmeterine uygun oiduğu içindir 
ki, Roma Felsefesi ite kaynaşıp “ Roma-Yunan Düşünce
s in i  otuşturabitmiştir. Bu kaynaşma özettikte “ dinsel 
düşüncesinin'^ ete alınışı yönünden belirgindir. Ktasik 
Yunan Felsefesi din ite kaynaşık iken, Hetenist fetsefe 
dinsel anlayış ve düşünce sistemi ile karşıt bir duruma 
girmiştir. Aristo'dan sonraki felsefenin başlıca yönetişi 
olan “yaşayış bitgeliği” kişisel bir ahlak ve davranış 
modeti yaratmış ve bunu dinin yerine koymaya çatışmış
tır. Böytece “ Hetenist Roma Fetsefesi” kişiyi öne getir
miş, “tek kişinin muttutuğunu” arama yotunu tutmuş
tur. Böyte bir “ahtak felsefesi” nin din ite çatışması, 
dinset ahtak ite “akıtcı kişiset ahlak” anlayışının bağ
daşmayacağı açıktır. Dinset otmayan ahlak fetsefesi o 
çağın tüm toplumian gibi Roma toptumunu da etkilemiş
tir.

Çok ulusu, bir tek siyasat iktidar altında bağlama zo- 
runtutuğuyta, dinset hoşgörü uygutamasını benimsemiş 
bulunan Roma, Helenist Feisefe'yi doğal otarak düşün
ce ptanında da benimsemiştir. Bu dönemde Roma'nın 
düşünürlerinin ve fetsefe okuttarının “devtet yönetimi 
ve hukuk” konutanndaki görüşlerine şöytesine bir bak
mak bile, Hetenist ahlak fetsefesi ite Roma siyaset felse
fesinin ve hukuk anlayışının nasıi birbirine kaynaştığını 
açıkça gösterecektir. Bir adına “akıl” ite “Tann”yı eş 
antamda kutlanan Romatı düşünürter, bu düşünce bi- 
çimterinin sonucu olarak, akta dayanan “hak, adalet, 
özgürlük” sistemine varmışlar ve bu sistem içinde din
sel özgürlük ve eşitlik, aklın egemenliği sonucunda ulaş
mışlardır. Bu antayış. Roma hukukunun otuşumunda 
ve uygulanmasında da etken otmuştur. Tubero, Quin
tus, Labeo gibi Romalı kamu hukukçutan, siyasal iktida- 
n sınırtamaya yönetik çatışmaiannı gerçekteştirirken, bir 
yandan da siyasal iktidar ite dinsel inançları birbirinden 
ayırmak konusunda titiztik göstermişterdir.

Hıristiyantık ise, gerçekte, Yahudi düşünce biçimine 
dayanan bir nitelikte ortaya çıkmıştır. Hz. Musa ve Hz. 
İsa, Tann’nm değişik dönemterde yolladığı peygamber
ler otarak kabut ediimektedir. Buna karşılık, Hıristiyantık 
Doğu-Batı çatışması içinde. Roma Imparatoriuğu’na baş- 
katdırantann dini olarak belirdiği İçin “evrensel” niteliği 
sözkonusudur ve bir “kavmin” değit tüm başkaidıran 
hatkiann ortak dinidir. Isa, hem Tevrat’ta sözü editen 
“yeni mesih” otarak görülmüş, hem de yeniden dünya
ya döneceği dinset antayışı, onun öğretisini evrenset 
nitetiğe ulaştırmıştır. Roma İmparatortuğu, çağına göre 
dünya egementiğini simgeterken, İsa da Batı egementi- 
ğine başkaidıran Doğu toptumu önderi otarak belirmiş
tir. Gerçekte, Hz. İsa, önce gününün dünyasıyla itgiten- 
miş ve çağın gereği öteki bütün yönetici öndeıier gibi.

dinsel önder otma niteliğini de taşımıştır.

Hz. İsa'dan önce, Roma'ya karşı Doğu halkları diren
meye başiamışiardır. Göçebe-çobaniarta yerteşik-çiftçi 
çatışması, Doğu-Batı çatışmasıyta tümtendiğinde ortaya 
çıkan din de “evrensel” nitelik atmıştır. İsa, bu evrensel 
direnme geteneğini sürdürürken, Barabbas da ayrı bir 
örgüttenmeyi gerçekleştirmiştir. Barabbas’ın yandaşı Ya
huda, Doğu'nun bötünmesini engettemek için, İsa ile 
Barabbas arasında işbirtiğini otuşturmuştur. Barabbas 
ve İsa’nın Kudüs’e birtikte yürüyüşü karartaştıntmışken, 
İsa Roma askerterinden korkup, tek başına dağa çekil
miştir. İsa’nın sözünü tutmayışı, Barabbas’ın yenilgisini 
ve tutsaklığını sonuçtamıştır. Yahuda, salt Barabbas’ı 
kurtarabilmek için İsa’yı ele vermiş ve tüm halk bağışla
ma için yapılan oylamada Barabbas’dan yana oy kullan
mıştır. Çarmıha gerilen İsa yeniden döneceği ve mutlu 
günler getireceği umudunu yaratırken, Barabbas silahla 
direnmeyi simgeiemiştir. Doğu-Batı kavgasının sürdüğü 
inancı, giderek yayılacak, bu çatışmayı tümden sileme- 
yen Roma için bite en iyi kavga kuramı olarak belirecek 
ve benimsenecektir. Bu nedenledir ki, önce topluma 
egemen güçlerin dinsel inançianna karşıt ve “devrimci” 
nitelikte görülen Hıristiyanlıkta savaşıtırken, belirti bir 
süreç sonunda Batı tarafından da kabut edilmiştir.

Roma'da siyasal iktidar, gerçekte, Hıristiyantık inancı
na değil, onu yaratan yeni topiumsai biçimlere karşı 
savaş vermiştir. “Kötetik” düzenini benimseyen, hatta 
dinset kurattannı oluşturan Hıristiyantık, siyasat iktidan 
dinseileştiren, Kitise'yi iktidarın gerçek efendisi duru
muna getiren yorumlarıyla, Roma'nın sınıfsat yapısını, 
buna bağımlı siyasal iktidar düzenini kökünden çözmüş
tür. Hıristiyantık, üreticiterin ürünierini matlar ve değer- 
ter otarak ete atıp, birbirteriyie itişkitere giriştikleri eko
nomik düzenin koşuilanna uygun bir din nitetiği atmış
tır. İtket toptumiann giderek yok otması, insanın mal 
üreticisi olmasının önemini artırmış ve kişinin kişiyle 
ve doğayla itişkiterinin sınırtı oiduğu antik dünya ite 
birtikte antik dinter de can çekişmeye başiadığında, Hı- 
ristiyantık, çağın dini otarak betirmiştir. Hıristiyanlığın, 
evrenset, antik düzene tümden karşı, imparatorun gü
cünü hiçe sayan dinsel yapısının, toplumun tüm katlan- 
nı etkilemesi doğal bir sonuç otmuştur. Azatlılar ve 
zenginier üzerinde ezici bir güce sahip İmparator'un 
iktidanna karşı, halk Hıristiyaniıkia güvence aramış, de
ğişen koşullar ve yapı içinde toptumsat rotterini yitiren- 
ter, geçmişin güzet günterinin Hıristiyaniıkia geri döne
ceğine inanmıştardır. Hıristiyanlığın, Roma İmparatoriu- 
ğu'nda kazandığı zafer ve egementik, Germenterin Ro- 
maiıtarı yenerek Avrupa’da teketteşmiş siyasal iktidaria- 
n çökertişi, feodal ilişkilerin belirmesiyle tümden pekiş- 
tiritmiştir. Germenler, Romatıtarı yenilgiye uğratırken, 
savaşlarda ün ve güç kazanan komutaniann ayrıcalıktı 
duruma getmeleriyie, kenditerine özgü üretim biçimleri 
de değişmiştir. Germen toptumiannda toptumsat farklı
laşma, “muzaffer” Germenterin, “yenik” Romatıtarn üre
tim biçimlerini benimsemeteri, küttürterinin etkisi atfına 
girmelerini sonuçiamıştır; yeni topiumsai yapının gerek- 
sinimteri, geteneksei Germenik itişkiterte karşılanamaz 
olmuştur. Bu başkalaşma, giderek, feodat yapının oluş
masına varmıştır. Bu yapı içinde, Germenik toptumiann 
“yaygın siyasal iktidar” biçiminin de, “tekelleşmiş güç
tü siyasat iktidar” biçiminin de çözülmesi sonucunu 
yaratmıştır. Bu o|gu, Hıristiyanlığın temel kuramtannm 
siyasat iktidar kuratian içermemekle birtikte, Kitise'nin, 
siyasat iktidara egemen olması, Tann adına iktidan Kili
se'nin verdiği ve geri alma hakkının butunduğu savına 
dayanan düşünün betirmesine yolaçmıştır. Böylece, ku
ramında bulunmasa bite, Hıristiyanlık siyasat iktidara 
kendisi sahip olduğu gibi, siyasat güçterin yasattık kay
nağının kendisinden getdiğini kabut ettirebilmiş, etkin 
bir Hıristiyan iktidar teorisi otuşturabilmiştir.

ÇETİN ÖZEK
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özgürlüğün Dönüşmesi: Şehirler

Klasik Yunan polisleri içersinde Sparta, “demokratik devrim”ini en geç yaşayanı oldu (Bkz. 
Kölecilik ve Köle Ayaklanmalan). Peloponez savaşlanndaki zaferinin ardmdan ve onun 
sayesind yüzyıllardır çeşitli önlemlerle dışanda tutulabilmiş altın ve ara ekonomisi Sprata 
toplurauna nüfuz ederek, aristokratik eşitliği altüst etti. Sparta Makedonya’nın Yunan 
yanmadasma dayattığı birliğin dışında kalabilmişti. Dolayısıyla, M.Ö. 4. ve 3. yüzyıllar 
boyunca heîotlar, ticarete açılmış olmanın sağladığı imkânlarla biriktirdikleri hatın sayılır 
serveti ephorlar gibi siysal rejimin seçimle gelen organlarını rnanipüle etmek için kullanan 
yurttaşlar ve ata topraklarını yitiren mülksüzleşıniş yurttaşlar arasındaki çelişkiyi, polis açık 
alanında, herhangi bir dış gücün müdahalesinden nisbeten bağımsız kalarak yaşamaya devam 
edebildiler. M.Ö. 244’te önce önce kral IV. Agis, o boğularak öldürüldükten sonra karısıyla 
evlenen III. Kleomenes Sparta’nın eski eşitlikçi geleneklerinden esinlenen reform girişimleri 
başlattı. III. Kleomenes MakedonyalIlar tarafından durduruldu, intihar eden Kleomenes’in yerini, 
klasik dünyanın eşithkçi hareketleri içersinde belki de en radikali olana önderlik edecek olan 
Nabis aldı. Nabis kral değil, iktidarı M.Ö. 206’da bir darbeyle ele geçirmiş bir tirandı. Gerçi 
Nabis de eski Sparta’dan esinlenmiyor değildi; sürgüne gönderip mallannı gaspettiği soylulann 
servetiyle, eski geleneklerde varolan ortak sofralan kurdu; borçlan iptal edip, topraklan, 
hırsızlar ve katiller de dahil herkese eşit olarak bölüştürdü. Klasik demokrasilerden hiçbirinin 
yapmadığını yaptı, heioriarı azad etti. Bütün bunian yaparken Yunan yanmadasında 
Makedonyahlann siyasal egemenliğinin yanısıra Roma nüfuzu da hissedilmeye başlamıştı. 
Dolayısıyla Nabis’in döneminde Sparta yalnızca Sparta’da yaşayanlar için bir umut kaynağı 
olmakla kalmamış, Roma’nm bütün Yunan dünyasında teşvik etmekte olduğu oligarşik rejimler 
tarafından siyasal hayattan dışlanmış bütün yoksullar için bir çekim merkezi haline gelmişti. 
150 yıl kadar sonra yaşayan tarihçi Livius’un aktardığına göre Nabis, Romalı general 
Quinctius Flaminius’a “Sizin dileğiniz bir azlığın servetinin mükemmel hale gelmesi ve sıradan 
insanların onlara tâbî olması”.

Anncak Romalılar’ın yerleştirdikleri oligarşik rejimlerin, klasik çağdakilerden aynlan önemli 
bazı yönleri vardı. Klasik çağda demosu  yenerek kendi yönetimlerini pekiştiren oligarklar 
mudak olan bir iktidan ele geçirmiş oluyorlardı. Oysa Romahlar’ın, Yunan şehirlerini “özgür” 
bırakması, çoğunlukla beledi bir özerklikten öteye geçmiyordu. Oligarşik rejimlerin başlıca 
savunuculanndan, Nabis’i tarihteki lanetli,belalı politikacı örneklerinden biri olarak 
değerlendiren tarihçi Plutarkhos, zamanının şehirlerindeki oligarşilerle klasik çağ şehir 
yönetimlerinin arasındaki ayrımın çok iyi farkındaydı: “Şehirlerin işlerinin artık savaşlara 
önderlik etmeyi ya da tiranlan devirmeyi ya da ittifaklar kurmayı içermediği bugünlerde, 
şöhret getirecek ve muhteşem bir kariyer imkânını nerede bulabilir? Kamu davalan ve 
imparatora elçilik etmek gibi tutkulu bir mizaç, cesaret ve zekâ gerektiren işler var... Bir 
magisterliğe geldiğinde kendi kendine şöyle de: “yönetirken bile sen aslında tebasın ve senin 
yönetmekte olduğun devlete egemen olan, tepende çizmelerini gördüğün Gaesar’m ajanlarının 
egemenliği altındadır. Suflörün talimatlannı dinleyip, otoritelerin izin verdiğinin ötesinde vezin 
ve kafiyeyle oynamayan aktörleri taklit etmelisin çünkü işleyeceğin bir kusur alay edilip 
ıslıklanmana yol açmakla kalmayacak; çok adam hissetti “o büyük intikamcıyı: ense yaran 
baltayı” ve niceleri adalara sürgünlere gitti. Başkalanna bırak sıradan kalabalığı, günümüzün, 
imkân ve fırsatlanyla bir ilgisi olmayan atalanmızın işleri ve tasanlannı taklit ederek
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Roma lientinin Tiberius ırmağının üzerinde l<urulmuş 
olması, onun genişlemesi ve Orta İtalya'da egemen 
bir konuma gelmesinde büyük bir rol oynamıştı. Atina 
ile Pirea'nin bağlantısı gibi Roma'da Tiberius'un 
ağzında bir liman bölgesini elinde bulundurmaktaydı. 
Nehir boyunca uzayan su yollarına ek olarak 
denizaşın ticaretine girişilmesi, Roma'nın Orta 
İtalya’nın egemenliğini tümüyle ele geçirdiği M.Ö. 5. 
yüzyıl dolaylarına rastlar. Helenistik Dünya'nın 
çöküşüyle birlikte büyük bir yaygınlık kazanan 
korsanlığın ve kötü havaların izin verdiği ölçüde 
Romalılar da denize açılmaya -özellikle denetledikleri 
üzüm, zeytinyağı ve buğday ticareti aracılığıyla- ■ 
başlamışlardı. Roma ticaret gemileri $0 metreye varan 
boylan, 6-7 metreye ulaşan genişlikleri ile eski 
Mısır'ın ve Fenike'nin gemilerine oranla belli bir 
gelişmeyi (özellikle kıçta iki dev kürekten oluşan 
dümen mekanizması ile) temsil etmekteydiler: En 
büyükleri ortalama 200 ton yük taşıyabilmekteydi. 
Genellikle dörtgen yelkenler (direk uçlannda küçük 
üçgen yelkenler de bulunmaktaydı) kullanılıyordu.
Gemi inşaatı liman kentlerinin (özellikle Ostia) en 
önemli sınai gelir kaynaklarından birini 
oluşturmaktaydı. Tüm gıda maddelerinin, ziynet 
eşyalarının ve ticari malzemelerin Doğu'dan,
Fenike'nin damgasını taşıyan Suriye, Kartaca ve 
Kıbrıs'tan ithal edildiği erken dönemlerde Roma'nın 
deniz kıyısındaki limanı Ostia büyük bir öneme ve 
canlılığa sahipti. Ancak zamanla, dışa açık niteliği 
yüzünden kentin çekirdeğinden aynlan bir patrici sınıfı 
tarafından horgörülen ancak kendisinden doğallıkla 
vazgeçilemeyen bir parya kenti haline dönCşmekte 
gecikmedi. Ancak Roma limanlan, Doğu'ya yönelik 
ticaretin ve fetihlerin gelişmesiyle birlikte Akdeniz'in 
büyük limanlan İskenderiye ve Kartaca ile rekabet 
edebilir bir hale geldi. Deniz üzerindeki rekabetin 
büyük bir kısmı Kartaca’nm yok edilmesiyle son 
buldu, sonuçta tüm Akdeniz'i Roma’nın denetimine 
geçirecek fetihler zinciri başlamış olda. Yunan-Pers 
çatışması gibi Roma iie Syracusa'yı karşı karşıya 
getiren savaşların kaderinin, öncelikle süratli kadırga 
biçimli gemilerin güçleri tarafından belirlendiği 
bilinmektedir. Deniz ve nehir yollarının korsanlığa ve 
saldırılara karşı güvenliği de güçlü askeri v̂e İdarî 
önlemlerin alınmasını gerektirmekteydi. Su yollan, 
Akdeniz'i boylamasına ya da enlemesine geçenler 
dışında özellikle kıyıları takip etmeye dayanan 
güvenlikli bir yol seçimi sonucunda ortaya çıkmışlardı. 
Yanda, Tiberius ırmağı boyunca Roma'ya tahıl taşıyan 
çift-kürek dümenli tahıl yüklü gemilerden birisi 
yükleme esnasında resmedilmiş.



binii Mücadeleleri

heyecanlandırmayı! Maraton, Platea, Euryemedon gibi kitlelerin gururunu şişirerek 
hoplamalanna yol açan konularda gevezelik etmeyi Sofist okullanna bırak! Politikacı, kendisini 
ve devletini, yöneticilerimize kusursuz bir biçimde sunmalı; bir de yönetimine destek olsunlar 
diye nüfuz sahibi insanlar arasından kendisine birkaç dost edinmeli, çünkü' Romalılar 
dostlannın çıkarlannı gözetirler”

Doğu Akdeniz’in Düzeni

Plutarkhos’un döneme özgü sinik bir ton taşıyan yakınmalanna karşın. Roma İmpartorluğu, 
uzun bir şehirlilik geleneğine ve siyasal biçimler deneyimine sahip olan Doğu Akdeniz 
yöresinde, oligarşik olmalan kaydıyla halk meclislerine, beledi örgütlenmelere, şehir eşrafına 
hatın sayılır bir özerklik alanı tanıyordu. Başka bir deyişle güçlü bir impartorluk iktidan ile 
yüksek düzeyde bölgesel bir özerklik arasında bir çelişki yoktu. Çünkü antik imperium  
uyruklannı, eyalet valileri, vergi mültezimleri, polis ve her şeye karşın derme çatmalığı 
aşamayan bir bürokrasinin aracılığıyla belli bir mesafeden denetliyordu.

Bu aracılar ise çoğunlukla, yerel topluluklan, kendi kültlerini, örgütlenme tarzlanm koruyan 
cemaatleri, vergi ödemeye ve askerlik hizmetlerini yapmaya devam ettikleri sürece kendi 
hallerine bırakıyorlardı. Roma’ya bağlı şehirlerde imparatorluk iktidannı temsil eden yapılann 
türü ve sayısı son derecede sınırlıdır. Olduğu yerlerde darphane ve hapisane, belli işler için 
ruhsat dağıtan bürolar bunlar arasında sayılabilir. Bunlar dışındaki kamusal yapılann çoğu, 
değirmenler, hamamlar, yağ presleri şehri temsil eden organa aittir. İmpartorluğa katılmanın 
ilk evrelerinde, demokratik geleneklerin, mülksüzler arasında katılım hatıralannm hâlâ taze 
olduğu özellikle İyonya şehirleri, himaye taleplerini tann “Roma” için inşa edilen tapmaklarla 
pekiştiriyorlardı. Ancak bu jest imparatorun kültünün, şehirin ve şehirdeki çeşitli gruplann 
dinî hayatlanna müdahaleye dönüşmüyordu. Tapmaklar, varlık ve mülklerini ve bir ölçüde de 
kendi dinî hukuklanndan, törelerinden kaynaklanan otoritelerini koruyorlardı.

Bu aynı zamanda, şehirde her zaman “infial etmeye” hazır bekleyen sınıf mücadelesinin, 
toplumsal hoşnutsuzluğun yatıştıniması sorumluluğunu da, bir zamanlann oliğarklanna, daha 
modem bir terimle, “eşraf’a yüklüyordu. Bu ise topraktan ve ticaretten elde edilen servetin 
bir bölümünün, en eski kabilelerin potlatch geleneklerini çağnştınr bir biçimde (bkz. Medeniyet 
ve Devletin Doğuşu) “hayır”, dini vecibe ya da gösteriş olarak şehre yatınlması anlamına 
geliyordu. İmparatorluğa ödenmesi gereken vergi ve eyalet valisine, şehirde asker 
konaklandırmaması için ödenmesi gereken rüşvetle birlikte bu yatırımlann da, son kertede, 
şehri çevreleyen kırdan elde edilmesi, kırdaki sömürünün derinleştirilmesini gerektiriyordu.

Bunun önünde duran teknik olanaksızlıklann aşılmaması, yeni tanmsal teknolojilerin 
geliştirilmeyişi ya da sözgelimi su değirmeninde olduğu gibi icad edildiği halde 
yaygınlaşmayışı, impartorluğun ilk iki yüz yılı boyunca süren refah ve iktisadi büyümesinden 
sonra 3. yüzyılın bunalımını hazırlayan etmenlerden biriydi.

Atina iienti için "berber dûi<l<anları" nasıl bir itannu 
tartışma mekanı haline gelmişse siyasal tertiplerin, 
entrikaların kararlaştırıldığı, hatın sayılır kişilerin ve 
sosyetenin biraraya geldikleri Roma hamamlan da 
benzeri bir toplumsal rolü üstlenmekteydiler. Atina 
demokrasisinin ileri gelenlerini biraraya getiren 
şölenler ve agora meydanı, Sparta sissitleri (toplu 
yemekler) gibi Roma hamamları da, salt cinselliğe ve 
sağlığa, temizliğe ilişkin olarak değil, kökeninde dinsel 
bir ayin havasını taşıyan bir törenin mekanıydılar. 
Zamanla Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemlerinin 
gösteriş ve zenginlik ifadesi araçlarından birine 
dönüştüler. Aquae Sulis’teki doğal şifalı su 
kaynakiannm yakınında kurulmuş olan büyük hamam 
bir yerleşme yeri, bir gazino ve tatil merkezine 
dönüşmüştü çok geçmeden. Roma'nın pek çok kenti, 
özellikle su kaynaklan bölgelerinin çevreleri bu türden 
süslü, kemerlerle, mozaik ve heykellerle bezenmiş 
hamamlara sahipti. Kullanım ve sulama amacıyla su 
taşımacılığı, Akdeniz'in zorlukla başedilebilen coğrafya 
ve iklim koşullarıyla imparatorluk idaresinin yoğun 
mücadelesinin bir ifadesiydi. Roma kemeri, bina 
yapımında olduğu kadar, uzak mesafelere bol 
miktarda su taşıyabilmek alanında da kullanılan en 
önemli eskiçağ buluşlarından biridir. Villa arazilerinin 
ortasında inşa edilmiş malikane ve saraylar zorunlu 
olarak bir hamam kompleksini, havuzlan ve gezileri 
barındırmak zorundaydı. Yukarıda, bir hamamın 
duvarına işlenmiş bu mozaikte, Roma'nın kurucusu 
Troyalı Aeneias’ın yaşamından, aşklarından ve 
serüvenlerinden bazı kesitler alınmış. Yanda, Aineias 
ile Kartaca Kraliçesi Dido'nun aşkı tasvir ediliyor.
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Kuşkusuz bu “hayır” işleri, imparatorluk öncesi demokratik polisin  bastınimışlığı üzerine 
yükseliyordu. İmparatorluk şehirlerinde mülksüzler ve yoksullar, antik poliste sahip oldukları 
ve kendilerini patricülere karşı plebler, oligarklara karşı halk olarak kurmalanna imkân 
verecek Halk Meclisleri türünden örgütlülüklere sahip değildiler. Gerçi “halk”ı bu kurumlardan 
vazgeçirmeye çalışmak sancısız olmadı. M.Ö. 146’da Yunan Yanmadası’nm Roma himayesine 
girmesine karşı çıkmak için Korinthos’ta toplanan Akalar Birliği ile ilgili olarak Poliybius o 
güne kadar o kadar çok işçi ve zanaatkârm birarada toplandığını görmediğini söyler. M.Ö. 
88-86 arasında Atina’da kurulan imparatorluğa karşı rejim Sulla’nın M.Ö. 8 6 ’da şehri 
yağmalaması ile son buldu.

300 yıl sonra İmparator hâlâ Atina’nın demokratik eğilimlerinden rahatsızdır. M.S. 169-176  
arasmda yazıldığı tahmin edilen bir mektupta Marcus Aurelius “Atina’nın şöhreti hakkında 
duyduğu kaygıyı ve eski görkemine kavuşması” dileğini ifade ettikten sonra, azadlı kölelerin, 
köle azad olduktan sonra doğan çocuklannın sıradan konseylerde görev alabileceklerini, ancak 
aeropagus’ta görev almanın ancak her iki ebeveyni de özgür olan yurttaşlara özgü bir hak 
olduğunu belirtir. Son bir içten dilek olarak da, Atina’nın eski töresini canlandırarak, 
aeropagus üyeliğini yalnızca babalan değil dedeleri de özgür olan insanlarla sınırlandırmasının 
iyi olacağım söyler.

Ancak bütün bunlar oligarklar dışında kalan şehir sakinlerinin tamamen örgütsüz olduğu 
anlamına gelmiyordu. İmparatorlar ve oligarklar şehirde herhangi bir toplantı ya da 
örgütlenme girişimini ilkece engelleme eğilimindeydiler. Örneğin İmparator Trajan,
Nikodmedia’da (İznik) büyük bir yangın çıkmış olmasına rağmen bir itfaiye bölüğünün 
kurulmasına izin vermemişti.

A)tii zmanda dinî bir içeriği de olan meslek demekleri, spor demekleri, aile, klan ve 
biraderlik demekleri şehrin dokusunu oluşturan sayısız örgütlerden bazılanydı. Demokratik 
kummlann yokuluğunda sözkonusu örgütlerin muhalefetlerini, protestolannı ifade edebilecekleri 
en önemli kamusal mekân hipodromdu. Örneğin M.S. 362  yılında İmparator Julian’ın 
Antakya’yı ziyareti sırasında hipodromdaki halk “panta gemei, panta pollou" (her şey bol, her 
şey pahalı) diye ritmik bir şekilde el çırpmaya başlamışlardı,
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Caesar’m "Romalılaştırma” kampanyası öncelikle 
Kuzey Avrupa halklarına, Galya ve Germania’ya 
yönelmişti. Galya halkı, birlikten yoksun, bölgeler 
arasında büyük farklılıklar gösteren, küçük köylerden 
ve savaşçı kabilelerden oluşmaktaydı. Caesar, eski bir 
Yunan kolonisi olan fjlessania’yı bir Truva atı gibi 
kullanarak, bu “uzun saçlı", köy büyücüleri tarafından 
yönetilen halkı egemenliği altına almaya çalıştı.
Savaşçı Galya’lılar Roma’nın taleplerine, yani kılıcı 
bırakıp toprağı işlemeye karşı sessiz bir direniş 
başlatmışlardı. Devlet kavramı Kelt kavimlerine çok 
yabancıydı. “Rix" adı verilen şefler tarafından 
yönetilmekte, soylu ailelerin denetiminde toprağı 
işleyen (kölelerle birlikte) Romalılarda “barbar" inancı 
uyandıracak, özellikle doğa güçlerine tapan parça 
bölük bir halk olarak belirmekteydiler. Helen kültürünü 
ve Roma idari aygıtlarını ülkeye yerleştirmek isteyen 
Caesar, belki de tarihin ilk bilinçli “asimilasyon" 
politikasını yürütmeye başladı. Sağda yenik bir Gal 
savaşçısını gösteren bir heykel, yukarıda ise 
imparatorluğun görkemini çarpıcı bir şekilde yansıtan 
bir kabartma. Galya’yı fetetmekle Roma, kendisi ile 
Kuzey “barbar" kavimler arasına geniş bir tampon 
bölge, zengin ve verimli bir arazi, bir köle deposu 
koymuş oldu. Tarihçi Mommsen “Arioviste ve 
Vercingetoriks’in politikalan başarılı olsaydı uygarlığmız 
Greko-Romen olmaktan çok Asur ve Hint 
uygarlıklarına yakın olurdu" diye yazmaktadır.



Sınıı Mücadeleleri

Düzenli Orduya Doğru

Kuşkusuz, idari amaçlarla ihtiyaç duyduğu bürokrasiyi, büyük ölçüde azadlı kölelerden devşirse 
de, bürokrasiyle yetinen bir aygıt Roma İmparatorluğu gibi devasa bir imparatorluğu kontrol 
edemezdi. Aynen askerî impartorluklarda olduğu gibi. Roma İmparatorluğu’nu mümkün kılan, 
son kertede, örgütlenmiş fizikî güçtü, orduydu. Ancak ordunun, daha doğrusu askerî gücün 
iki imparatorluk türünde oynadığı roller arasında önemli bazı farklar vardı. Askerî 
imparatorluklardan farklı olarak Roma’da ordu, siyasal iktidarla sınıfsal tabanı arasındaki 
ilişkiyi kuran başlıca dolayımlardan biri olarak işlev görüyordu.

Cumhuriyet çağının son “halkçı” konsülü Marius, kendinden önceki Gracchi kardeşlerin toprak 
reformu uygulamannı desteklemek ve sürdürmekle birlikte orduyla ilgili yeni ve gelecekteki 
etkileri bakımından çok önemli bir düzenleme getirmişti. İlk kez, asker olabilmenin o güne 
kadar vazgeçilmez ilkesi olan mülkiyet koşulunu kaldırarak, proletariiden  asker toplamaya 
başladı. Askerlere 16 yıllık hizmet süresinden sonra, toprak bağışı vaadediyordu. Bu o günkü 
konjonktür içersinde, en azından “halkçı” uygulamalara direnen Roma şehri oligarşisinin 
vurucu gücü olarak işlev gören Roma şehri pleb ve proletariisine karşı bir güce sahip olmak 
anlamına geliyordu. Ancak gelecek açısından toplumun sınıfsal yapısını doğrudan yansıtmayan, 
nisbeten özerkleşmiş düzenh orduyu haber veriyordu.

Augustus dönemindeki 300 bin asker, ondan sonraki üçyüz yıl boyunca aşağı yukan sabit 
kaldı. Bu devasa ordu, lejyonlar yalnızca askerî olarak değil, aynı zamanda iktisadi olarak da 
imparatorluk aygıtının belkemiğini oluşturacaklardı. Herhangi bir eyalet fetih yoluyla ya da 
kendi rızasıyla imparatorluğa katıldığında, bölgeye giren lejyonlar direnişi kırmakla yetinmiyor, 
yol, kanal ve surlar inşa etmeye başlıyorlardı. Sözkonusu inşaatlar kendi harekât kabiliyetlerini 
de hızlandınyor, genellikle bu evre sırasında toplumsal dokuya yapılan tahribatın yolaçtığı ilk 
ayaklanmaları, her zaman olmasa da bastırmalarını kolaylaştırıyordu.

Bu ordunun yaptığı işler kadar, bakım, beslenme ve teçhizatlandıniması da antik çağ 
koşullarının tanıdığı en kapsamlı iktisadi örgütlenmeydi. İmparatorluğun topladığı vergilerin 
çoğunluğu ya ordu için ya da (sözgelimi yol inşaatlarında olduğu gibi) ordu aracılığıyla

2527



harcanıyordu. Ûcredi emeğin bir istisna olduğu antik çağ koşullarında ordu için gereken 
iktisadi birimlerin işletimi ancak köle emeği temelinde mümkün alabilirdi. Dolayısıyla 
İmpartorluk koşullarında, köle emeğinin toplumdaki nisbî önemi azalır; yerini bağımlı ve yan- 
bağımlı emek istihdam biçimlerine bırakırken, “devlet sektörü”nde köleci üretim tarzı bütün 
şiddetiyle sürüyordu.

Kır ve Tanmsal Yapı

Tarihin en eski tarım geleneklerinin devralmdığı doğudan farklı olarak batıda Roma 
İmparatorluğu’nun tarım yapısı, üretim faaliyetinin örgüdenrrıesi ve teknik açıdan çevre 
ülkelerden, özellikle Keklerden oldukça geriydi. Ancak geniş arazilerin, “latifundia”nın ve 
kitlesel köle kullanımının gerektirdiği teknolojik araçlar geliştirilmişti: Hemen tümü Devlet’e ait 
işler olan bataklıkların kurutulması (geçmişte kullanılan “Etrüsk tekniği”yle) çölleşmiş 
topraklara ark ve kemerlerle su götürülmesi (Mısır tekniğiyle) gibi...

Böyle bir ortam, tarımsal faaliyetin ve geçimin üretilmesi açısından zaten süregiden savaşlar 
ve vergiler tarafından yıkıma uğratılmış küçük toprak sahiplerinin, eski “ager publicus” (soyun 
ortak toprakları) talihsizlerinin artık toprağı işleyecek köle satın alamayacak bir duruma 
düşmesine yol açıyordu. Kitlesel toprak satışları başladı. Dev latifundiaların daha da 
genişlemesinde bu kitlesel hareket oldukça büyük bir rol oynamıştı. Anak yolaçtıkları 
toplumsal sefalete karşın, İmpratorluğun ilk yıllarında latifundianm  yoğunlukta olduğu İtalya’da, 
kimi yörelerde ancak bin yıl sonra yeniden ulaşılacak tarımsal verimlilik oranlarına ulaşılmıştı. 

Örneğin özellikle verimli bir bölge olduğu anlaşılan Etruria’da verim l ’e 10 ila l ’e 15 
arasında değişiyordu. Böylesi bir verim İtalya’da imparatorluğun yıkılmasından sonra, ancak 16. 
yüzyılda elde edilecekti. Bütün İtalya için ise verimin l ’e 4 olduğu tahmin ediliyor. “Karanlık 
Çağlar” diye anılan 6.-10. yüzyıllardan kalma veriler ise bu dönemde zaman zaman ortalam a  
verimin, asgarî geçim standardı olarak kabul edilen l ’e 3 ’ün altına düştüğünü gösteriyor. 
Örneğin bir İtalyan malikânesinden 8. ve 9. yüzyıla ait bulunan verilerle ilgili olarak 
tarihçilerin yaptığı tahminler l ’e 2.2 ila 2.8 arasında değişiyor. Köle emeği, genel olarak, 
verimsiz, antik tarım teknolojisi ise Ortaçağlardakinden geri olduğundan, bu yüksek verimin 
kaynağı devletin ve senatörlerin işgücünü örgütleme ve disipline etmede gösterdikleri başarıyla, 
devletin su kanalları vs. gibi bayındırlık işleri olmalı. Batının kısmen “teknolojik” yetersizlikten 
kaynaklanan geri kalmışlığını imalat ile ilgili olarak da söylemek mümkün.
Ancak bütün İmparatorluğun merkezi olarak, daha doğrusu Roma ve İtalya, bütün 
imparatorluk çapındaki mamuller için dev bir mıknatıs gibi işlev görüyordu. Zanaatçılar 
kölelerin rekabeti karşısında direnme amaçlı “collegia” (Antik lonca) kurumlan oluşturmuşlardı. 
Çömlekçilik, marangozluk, demir işçiliği, dokumacılar, özellikle kasaba ve kentlerde toplam 80  
lonca oluşturmuşlardı.

Zeytin, Akdeniz’in deniz ürünlerine oranla daha bolca 
bahşettiği, asırlar boyunca topluluklann besin 
ihtiyacının önemli bir kesimini karşılayan, doğal, ancak 
işlenmesi son derece karmaşık ve çeşitlilik gösteren 
toplumsal biçimlenmeler ve mekanizmalar gerektiren 
bir üründü. Doğal bitki örtüsünün bir parçası olmakla 
birlikte ekonomik yapıların değişmesiyle orantılı olarak, 
artan talep boyunca Roma gibi büyük imparatorluk 
yapılarının “toprağı tarıma kazanma” yolundaki büyük 
“ekonomik harekâtlarının" önemli bir hedefi olarak 
ortaya çıkan zeytinlikler, bağcılıkla birlikte pek çok 
bölgenin vazgeçilmez geçim kaynağı oldu. Zeytinyağı 
üretimi, bu çerçeve içinde gittikçe uzmanlaşmış bir 
dal haline geldi; İtalya topluluklarının Roma fetih 
döneminde dağılmalarıyla birlikte daha önce sistematik 
tarımsal faaliyete bağlanmaksızın, geçimlik doğal ürün 
olarak kullanılan zeytin ve haneler içinde üretilen 
zeytinyağı üretimi, ticaret amaçlı bir üretime 
dönüşmeye başladi. Satılmak ve ihraç edilmek üzere 
büyük latifundiumlar, köle çalışmasına dayalı olarak 
buğday ve hayvancılığın yanında zeytinyağı üretimini 
de kendilerine bağladılar. Yağ ve şarap ticareti, 
Akdeniz üzerinde amfora yüklü ticaret gemilerinin 
asırlar boyunca dolaşıp durmasını getirdi. İtalya 
çevresinde arazinin büyük bir bölümünün geniş 
latifundiumlara bölünerek az sayıda toprak sahibinin 
eline geçmiş olması, özellikle Doğu Akdeniz 
bölgesinden ithal edilen kölelerin çalıştırılmasına, eski 
tanmsal üretimin de çözülerek köylülerin yoksulluğa 
itilmesine neden oldu. Eski Yunan'da olduğu gibi 
amfora yüklü ticaret gemileri aracılığıyla yapılan, 
Doğu'ya ve Roma’ya doğru yola çıkan zeytinyağı 
ticareti genellikle güçlü bir sermayeyi, limanları ve 
karada içeri bölgelere doğru uzanan ticaret yollarını 
gerektirmekteydi. Bu bakımdan, zeytinyağı üretimi ve 
dağıtımı önemli taşımacılık masraflarını da birlikte 
getiriyordu; hatta üretim sırasında harcanan emek ve 
girdi miktarını çok aşan bir oranda. Başlangıçta sınırlı 
miktarlarda, geçimlik olarak üretilen zeytinyağı, 
yalnızca neolitik devrimin hediyesi olan çömlekçiliği 
varsayarken, ticaret ürününe dönüştüğünde ticaret 
yollarını, gemileri, güçlü finansman kaynaklarını ve 
geniş ölçekli üretim biçimlerini zorunlu kılmıştı. 
Roma’nın devasa enerji kompleksleri, akarsu 
enerjisiyle çalıştırılan su değirmenleri büyük bir 
çoğunlukla, buğday öğütme, zeytin ve üzüm ezme 
gibi işleri mekanikleştirerek üretkenliğin artmasında 
büyük rol oynamışlardı. Kitlesel köle emeği kullanımı 
bu yüzden Roma döneminde zeytinyağı üretiminin 
temelinde yer almaktaydı. Aşağıdaki mozaikte zeytinin 
işlenmesi sürecinden bir an tasvir edilmiş.

İlk Roma parasının M.Ö. 269’da basıldığı düşünülürse, büyük ticaret dolaşımının, ancak altın 
standardının kabul edildiği İmparatorluk çağında mümkün olabildiği daha iyi anlaşılır. 
İmparatorluk para ve kölecilik sayesinde çevre ülkeler ve eyaletler üzerinde büyük bir 
sömürücü güç durumuna erişmişti: Muazzam miktarlarda yapılan ithalata karşı. Roma ihracatı 
kitaplardan, sanat eserlerinden, parfümden ve arena oyunları için vahşi hayvanlardan ibaretti.
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3inii iviucaaeieieri

Roma'nın fütuhat ve yayılma dönemi, yerini bir iç 
savaşa bırat<arai< Octavianus'a veriien emperiyal 

Augustus unvanıyla biriiifte duraidama dönemine girdi. 
Bu bakımdan, Vergilius'un öngördüğü "kehanet" 

gerçekleşmekteydi. Caesar'la birlikte süratli yayılma 
döneminin yerini Quirinus'ta temsil edilen içsel 

değerlere dönme. Roma patricii uygarlığının kendini 
olumladığı ahlaki ve dinsel âdetlere ve yaşam 

biçimine önem verme dönemi başlayacaktı. Gerçekten 
de Augustus'un princeps yönetimi altında Roma 

İmparatorluğunun çevresinin artık daha ötelere 
geçmek için ancak ticaret kervanlarına geçit veren 

sıkı bir duvarla, stratejik yollar ve lejyonlar 
şebekesiyle örüldü. Bazı imparatorluk komutanları 

Caesar'dan kalan fütuhat anılarının dürtüsüyle 
kendilerini güneye, "çölün fethedilmesine" memur 

ettilerse de, Augustus'un "tutucu" ve bazı görüşlere 
göre “bilgece" tavn, Roma'nın artık kendi dünyasının 

sınırlarına ulaştığı, zamanın düzenin içsel 
payandalarının ve iktisadi sisteminin tahkim edilmesi 

ve eski Roma'nın ahlaki değerlerinin yeniden 
güçlendirilmesi zamanı olduğu görüşünü birçok 

bakımdan "haklı" çıkmaktaydı. Augustus'un principatus 
rejimi 3. yüzyılda yerini sonu gelmeyen iç savaşlara 
bırakmadan önce, yalnız bir tek ciddi bir kriz atlattı. 

Gaiba'nın Neron'un devirmesini izleyen yıl (M.S. 68-9) 
Roma tarihçileri tarafından "4 imparatorlar yılı" olarak 

anılır. Galba, eski yandaşlarından, muhtemelen köylü 
kökenli olan Otho (ortada) tarafından öldürüldü. Otho 
tahta geçtiğinde bastırdığı sikkenin üzerine Pax orbis 

terrarum (dünya barışı) yazdırdıysa da, bu büyük 
ölçüde sembolik bir jestten ibaretti. O tahta çıktığında 

Aşağı Germania'daki ordular kendi komutanları 
Vitellius’u imparator ilan etmişlerdi bile. İki ordu 

arasındaki savaşı Otho’nun Ispanya ve Galya ordulan 
kaybetti. Kendi muahfızlan mücadeleye devam etmek 

üzere ısrar ettilerse de Otho intiharı tercih etti. Bu 
çalkantılar, ancak taşralı bir mültezimin oğlu oian 

Titus Flavius Vespasianus'un (sağda) tahta çıkmasıyla 
sonuçlandı. Vespasianus'un babası bir mültezimdi. 
Vespasianus Askeri valiliğini üstlendiği Ingiltere'de 
Veispasuianus da gücü ve ataklığıyla ün salmıştı. 

Diğer yandan çok "namuslu" oiduğu da biliniyordu. 
İmparator olunca sikkesinin üzerine Kapitoi binasını 
bastırarak senatoyu yatıştırmaya çalıştı. Kendisinden 

önceki imparatorların aksine mütevazi bir hayat 
yaşadı. Neron'un muazzam harcamalarının zayıflattığı 

kamu hâzinesini çok sert vergilendirme yasalarıyla 
doldurmaya girişen Vespasianus, önlemlerin aşırılığını 
eleştiren oğlu Titus'a “paranın kokusu yok" cevabını 
vermişti. Bu sayede Vespasianus, senato ile princeps 

arasındaki gerginliğin bir daha iç savaş boyutlarına 
ulaşmasını da önleyebildi. 79 yaşında öldüğünde, 

herhangi bir olay çıkmadan yerine oğlu Titus geçti ve 
böylelikle kendisini, Julius Caesar’a dayandıran 

Augustus'un Julü hanedanı, yerini Flavii hanedanına
bırakmış oldu.

Princeps ve Senato

Roma İmparatorluğu’nun gerilemesi ve çöküşü üzerine, bugün hâlâ okunmaya devam edilen 
en kapsamlı kitaplardan birini yazmış olan 18. yüzyıl İskoç tarihçisi Edward Gibbon “eğer 
kişiden tarihte insan ırkının koşullannm en mutlu ve müreffeh olduğu dönemi tesbit etmesi 
istense, hiç duraksamadan, Diodetian’m ölümüyle Commodus’un tahta geçtiği dönem arasım, 
[yani M.S. 96-180] böyle bir dönem diye adlandırdı” demişti. Her ne kadar, Gibbon’un ufku 
“insan ırkının” çok küçük bir kesimi, Baü medeniyetinin öncüleri ile sınırlıydıysa da, bu 
iddianın dönem boyunca aralıksız bir banş yaşayan Akdeniz havzası için belli bir haklılık 
payı taşıdığı, genellikle daha sonraki tarihçiler tarafından da kabul edilmektedir. Bu dönem 
boyunca kuzeyde Ren ve Tuna, batıda İber Yarımadası ve Britanya, güneyde Mauritanya’ya 
kadar uzanan, doğuda ise Ermenistan’ı ortasından bölen sınırlarda' önemli hiçbir değişiklik 
olmadı. Gerçi özellikle doğu şehirlerindeki bütün yurttaşların katıldığı demokratik Halk 
Meclisleri’nin yerlerini oligarşik curialara (İmparatorluğa karşı vergileri toplamaktan da sorumlu 
şehir meclisleri) bırakması, yoksul yurttaşların hâlâ büyük ölçüde politik hayatın ufkunu 
oluşturan şehrin rejimi üzerinde söz haklannı ve dolayısıyla sömürülmelerini sınırlandıracak 
mekanizmalan yitirmelerine neden oldu. Roma’da bile Senato, işlevini giderek yitirmekle 
birlikte varlığını korurken, pleblerin de yeraldığı comitia yalnızca yeni imparatoru onaylamak 
için toplanır oldu. Diğer yandan köle statüsü ile diğer bağımlı emek statüleri arasındaki 
aynmm muğlaklaşması, yoksul ve mülksüzlerin çoğu için, eskiden yalnızca kölelere layık 
görülen çeşitli baskı ve sömürü biçimlerine katlanmak sonucunu doğurmuştu.

Dönemin sonlanna doğru, imparatorluğun bundan sonraki tarihine egemen olacak, aynı suçlar 
için yoksullar ve zenginlere ayn cezalar öngören “ikili ceza hukuku anlayışı” yerleşmeye 
başlamıştı. Ancak, her ne kadar, imparatorluğu mümkün kılmış olan aygıt, gerek imar faaliyederi 
aracılığıyla, gerekse kolluk kuvveti olarak gördüğü hizmetlerle merkezî iktidan pekiştirmek için 
kullanılmaya başladıysa da, henüz sözgelimi vergi yükü imparatorluğun ilk büyük krizini 
yaşayacağı 3. yüzyıldaki boyutlara ulaşmamıştı.

İlk “imparator” Augustus başansmı, yüzyıldır ordunun başhca tabanını oluşturan topraksız 
köylü ve yoksullarla, Roma’nın üstünlüğünü çeşitli anlaşmalarla kabul etmiş, imparatorluğun 
“bekasına” gerdc askerî gerek malî katkıda bulunmakla birlikte, temsilcileri siyasal aygıtlardan 
dışlanan “federe devletler”in (foederati) talepleri üzerine inşa etmişti. Onu 1. yüzyıl boyunca 
izleyen imparatorlar Roma yurttaşlanna tanınan haklan bütün İtalya’nın yanısıra Galya’nm 
kimi bölgelerine de tanımakla kalmadılar; eskiden İtalya’daki Latin şehirlerine tanınan kısmî 
yurttaşhk haklannı İspanya, Trakya vb. gibi çeşidi sınır bölgelerindeki yerleşimlere tanıdılar. 
Diğer yandan Augustus senatonun direncine karşın, ilk kez bütün Roma yurttaşlannı “miras 
vergisi” ile yükümlü kıldı. Kuşkusuz, senato üyelerinin sınıfsal tabanını oluşturan Roma 
oligarşisi, bir yandan kendisini vergilendirirken diğer yandan siyasal iktidannı sınırlandıran bu 
süreci tamamen tepkisiz bir biçimde karşılamadı. Roma tarihçiliği geleneğinin zalim ve deli 
diye tanıttığı iki imparatorun ortak özellikleri, senatonun yetkilerini sınırlandırmakta ve 
imparatorluğun yükünü Roma yurttaşlarıyla paylaşmakta fazla ileri gitmeleriydi. Caligula ve 
Neron, kişisel özellikleriyle de, bir anlamda Principatus rejiminin kurulmasıyla sonuçlanan iç 
savaşın gecikmiş ve son dramatik sahnelerinin Roma’da yaşanmasına katkıda bulundular.

Caligula Augustus’un başlattiğı, imparatorluğun idari işlerinde azadh kölelerden, kendi 
yanaşmalanndan yararlanma uygulamasını daha da geniş bir ölçekte benimsemekle kalmadı; 
senatonun yetkilerine karşı -sembolik düzeyle de sınırlı kalsa- saldmya geçti. Senatonun
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cumhuriyetçi geleneklerine sahip tarihçilerin aktardığı anekdotlardan biri, Caligula’nm, hâlâ 
senato tarafından seçilen konsüilük görevinin kendi atı Incitatus tarafından, adaylardan 
herbirinden daha iyi yerine getirilebileceğini iddia ettiğini aktarır. Diğer yandan Caligula, daha 
sonra Neron’un dolaylı vergilere karşı benimseyeceği radikal tavn çağrıştırır bir şekilde, bütün 
satış vergilerini kaldırdıysa da, bunları telafi edecek yeni kaynaklar yaratamadığından, kısa 
zamanda gıda maddesi satışından, hamal, fahişe ve cinsiyet simsan tutmaya kadar çeşitli ticarî 
işlemleri vergiye bağlamak zorunda kaldı. Caligula tahtta ancak 4 yıl kalabildi. Saray 
muhafızlanndan Cassius Chaerea, senatörlerin hazırladığı çeşitli komplolardan birini 
destekleyince, Caligula, kansı ve kızı muhafızlar tarafından sarayında M.S. 41 ’de öldürüldü. 
Yardımına koşan yegâne askerler Cermen asıllı kişisel muhafızlarıydı. Dönemin tarihçisi 
Flavius Josephus “öldürülmesini bazılan yürekten kutlarken, bu haberler diğer bazılannm 
umuriannı kırdı çünkü Caligula’nın başma böyle bir şey gelmesini istemiyorlardı. (...) Bunlann 
arasında aptal kadınlar, çocuklar, bütün köleler ve askerlerin bir kısmı vardı” diye yazacaktı.

Caligula’nm öldürülmesi oluşmakta olan merkezî imparatorluk aygıtı ile senatörler arasındaki 
ihtilafı çözmedi. Bir kere suikastı hazırlayan taraflar, kendi aralannda rejim konusunda görüş 
birliği içersinde değildiler. Senatörler cumhuriyet rejimine geri dönme önerilerini tartışırken, 
saray muhafızlan Caligula’nm amcası Claudius’u imparator ilan etmişlerdi. Claudius’un 9 yıl 
süren iktidan sırasında kendisine karşı 6 komplo su yüzüne çıkanidı; 35 ’i senatör olmak 
üzere Roma oligarşisine mensup üçyüz küsur kişi idam edildi. Ancak senato ile princeps 
arasmdaki çelişki asıl bir sonraki imparatorun, Neron’un iktidan sırasında doruk noktasına 
çıktı. Neron’un iktidannın, yönetimin neredeyse tamamen Roma’nm en ünlü Stoacı filozof ve
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binit Mücadeleleri

Roma İmparatorluğunun Doğu ucunda, Suriye 
çölündeki Palmira kervanlann, tüccarların ve askerlerin 
toplanması için kurulmuş bir şehir görünümündeydi. 
Şehrin kuruluşunda bir taraftan güçlü devletlerin diğer 
taraftan da tüccarların emeği ve parası rol oynamıştı; 
Palmira zenginliğini büyük ölçüde ticaret merkezi 
olarak parlayan Damascus (Şam) ile kervan yollarının 
arasında kurulmuş bağa borçluydu. Aslında, gerçek 
ticari değişimin merkezi Damascus'tu. Ancak Fırat ve 
Dicle boyundan geçerek Hindistan ve Arabistan’a 
kadar uzanan kervan yollarının şenlendirdiği Palmira 
zamanla. Yakın Doğu’nun Mısır, İtalya ve Tuna 
boylarının ticaret merkezlerinden yola çıkan tüccarların 
uğrak yerine dönüştü. Palmira, M.S. 17’de Romalıların 
beldeye girmelerinden sonra, zaman içinde hatın 
sayılır bir bağımsızlık ve tüccarların desteğiyle ayakta 
duran bir beledî örgütlenme kazandı. Çöl ortasında 
kurulmuş bu şehrin büyüklüğünün sırn Doğu ile Batı 
■Roma ve Part dünyası- sınırında yer almış olması ve 
bu iki kültür dünyası arasındaki etkileşimi sağlayan 
tüccarların oluşturduğu bir koloni olarak kurulmasıydı. 
Aşağıda görülen rahiplerin kılıkları da bu eklektik 
yapıyı açıkça yansıtmaktadır. Roma’yı Çin ve 
Hindistan’ın gittikçe daha fazla ihtiyaç duyulan “lüks” 
mallarına ulaştıran en rahat ve tehlikesiz ticaret yolu 
Partların ülkesinden geçmekteydi. Bir bakıma Palmira, 
tüccarların olduğu kadar, ticari yollann güvenliğini 
sağlamak amacıyla “tarafsızlığı” üzerinde sessiz bir 
anlaşmaya varan Roma ve Part devletlerinin de 
eseriydi. 269’da Palmira kraliçesi Zenobia, Roma’daki 
iç ve dış karışıklıklardan faydalanarak Suriye, Mısır ve 
Anadolu’nun bir bölümünü ele geçirdi ve ardından 
oğlunu imparator ilan ettirdi. Ancak Aurelianus 
komutasındaki Roma lejyonlan karşısında yenilerek 
esir düştü. Roma’ya götürülerek kendisine bir kır 
villası tahsis edildi. Ardından Roma ordulan Palmira’yı 
da yakıp yıktılar Palmira kentinin bağımsızlığını 
korumasının nedeni, kent ahalisinin siyasal sorunlarla 
uğraşmayan ve kendi işleriyle meşgul olan tüccarlara 
bağlı olmasıydı. Palmira tüccarlanna başvurmak 
Romalı tüccarlar için pek hoş birşey olmasa da 
maliyet bakımından çok daha ucuza geliyordu.
Zenobia’nm ani isyanı ve sonu, gerçekte Roma’nın 
içine girdiği ekonomik bunalımın Palmira’yı da 
etkilemiş olmasından kaynaklanmıştı. Yanda Palmira’da 
bir mabetin duvar kabartmaları görülüyor.

oyun yazarlanndan zengin senatör Seneca’nın elinde olduğu ilk evresinde meydana gelen bir 
olay, bu dönemde Roma’da oligarşinin cumhuriyetçi gelenekleri ile şehir ahalisi arasmdaki 
çelişkinin varabileceği boyutların bir kanıtı niteliğindedir. M.S. 61 ’de Roma şehrinin 
güvenliğinden sorumlu Lucius Pedanius Secundus, cinsel bir kıskançlıktan ötürü kölelerinden 
biri tarafından öldürüldü. Köle ayaklanmaları korkusu ile şekillenmiş olan Roma töresi, bu 
durumda yalnız katilin değil, öldürülen yurttaşın sahip olduğu bütün kölelerin idam 
edilmesini gerektiriyordu. Ancak Pedanius’un aralarında sayısız kadın ve çocuğun da 
bulunduğu 400 kölesi vardı. Davanın görüşülmekte olduğu sırada, taş, sopa ve meşalelerle 
silahlanmış şehir ahalisi, masum kölelerin hayatını kurtarmak için senatonun çevresini sardı. 
Buna rağmen galip gelen Roma hukuku oldu; 400 köle idam edildi. Ertesi yıl Neron’un 
iktidarı yeni bir evreye girdi. Seneca gözden düştü; Neron danışman olarak senatörlerden 
değil, kendinden önceki Caligula ve Claudius gibi azadh kölelerden, ordu sayesinde yükselmiş 
yoksul köylülerden yararlanmaya başladı. Seneca’nm yerini alan başdanışmanı Gaius Ofonius 
Tigellinus, Sicilya’lı bir balıkçıydı. Senatonun tepkisi gecikmedi. 65’te Seneca’yı imparator ilan 
etme amacı güden bir komplonun ortaya çıkaniması, princeps ile senato arasındaki çelişkinin 
bütün şiddetiyle yeniden su yüzüne çıkmasına yol açtı. İlk yıl 19 kişi idam edildi ya da 
Seneca’nm durumunda olduğu gibi kendilerine intihar etmeleri emri verildi. İntihar buyruklan 
ertesi yıl da sürmeye devam etti.

Gerek Caligula, gerekse Claudius Roma ahalisi nezdinde karizmatik bir kimlik edinebilmek 
için, senatörlerin tepkisini çeken çeşitli yöntemlere başvurmuşlardı. Özellikle Caligula, aşağı 
sınıfların yüksek kültüre karşı duydukları sınıf öfkesinin dile gelmesine imkân vermiş, örneğin 
Galya’da Lugdanum’da (bugünkü Lyon) düzenlediği bir hitabet yarışmasında başansız adaylara, 
yazdıklannı yalayarak sildirtmişti. Diğer yandan, Roma’da ahalinin ilgisinin odaklandığı en 
önemli merkez olan at arabası yarışlan ve gladyatör oyunlannı desteklemiş, kendisi arenada 
gerçek silahlar kullanarak gladyatörlerle döğüşmüş, at arabası yanşçılanyla dostluklar kurmuştu. 
Yöntemleri daha az taşkın olan Claudius’un fermanlan arasmda ise “bu yılın üzüm hasadı 
özellikle iyi, şarap testilerinizin ağzını sıkı kapatın”, “porsukağacı suyu yılan sokmasına karşı 
bire birdir” gibi hükümler yerahyordu.

M.S. 65 ’ten sonra sık sık Roma dışına yolculuk yapmaya başlayan ve Roma dışında ikamet 
eden Neron, seleflerinin bu propaganda kampanyalannı çok daha geniş bir ölçekte 
uygulamaya başladı. Kendisini bir şarkıcı olarak yetiştiren imparator yalnızca Roma’da değil, 
diğer İtalyan şehirlerinde de (örneğin Neapolis’te -bugünkü Napoli) sahneye çıktı; şarkı 
söyledi, oyunlarda rol aldı. Yunanistan’da Olimpik oyunlara katıldı; kendisi hakkında 
nakledilen anekdotlardan biri bu oyunlar sırasında 10 atlı bir arabayı sürerken arabadan 
düştüğü ve yarışmayı bitiremediği halde “jüri”nin kendisini birinci ilan ettiğidir. İmparatorluk 
aygıtının esas dayanağının, sözkonusu aygıttan kendi bölgelerindeki popüler hoşnutsuzluğu 
yatıştırmak ya da bastırmak için yararlanan doğunun zengin şehirleri olduğunu sezen 
Neron’un İdarî uygulamalarında bu şehirler giderek daha çok yer tutmaya başladı. M.S. 67’de 
Korinthos’ta stadium’da  yaptığı bir konuşmada Neron bütün “Hellas”ı özgür, yani haraç 
yükümlülüğünden bağımsız ilan etti. “Şehirlere başka yöneticiler de özgürlük bahşetti; ama . 
yalnız Neron bütün bir eyalete özgürlük bahşediyor.”

Ama 1. yüzyılda henüz imparatorluk Yunan şehirlerindeki toplumsal taban, Roma’daki iktidar 
mücadelesine destek olmasına elverecek kadar imparatorlukla bütünleşmemişti. Roma’daki oligarşi, 
kumandanlıklar aracılığıyla hâlâ batıdaki orduları kontrol edebiliyordu. 68 ’de Roma’ya dönen 
Neron, Galya ve Ispanya’daki orduların kendisine karşı ayaklandığı haberini aldı; iç savaş 
bütün Batı ordularının ayaklanmanın safında yer almasıyla hızla princeps aleyhine gelişince, 
Neron kendisine sadık olduğuna inandığı Mısır’a kaçmaya karar verdi; ancak saray 
muhafızlannı da kaybetmiş olması bu imkânın da önünü kapattı. Azadh kölelerinden birinin 
evine kaçan Neron, burada kâtiplerinden birinin yardımıyla boğazını keserek intihar etti.

Ordu Darbeleri

Haziran 68 ’de Neron intihar ettiğinde, Ispanya’daki orduların komutanı Servius Sulpicius 
Galba, Cartagea Novae (Yeni Kartaca) ordusu tarahndan imparator ilan edilmişti bile.
Roma’nın en büyük tarihçilerinden Tacitus, Gaiba’nın imparator ilan edilme tarzı ile ilgili 
olarak, "principatus'un o  güne kadar iyi saklanabilmiş sırrı ortaya çıkmış oldu” diye yazacaktı. 
“Şimdi artık açıkça beüi oluyor ki, imparatorun Roma dışında da seçilmesi mümkünmüş.”

Galba’nm imparator seçiliş tarzı iki farklı şeyi birden kanıtlıyordu. Roma, ismen öyle de olsa 
artık fiilen imparatorluğun merkezi değildi. Daha da önemlisi ordunun imparatorluk için 
oynadığı merkezî rol kanıtlanmış oluyordu. İmparatorluğu idari yönden birörnekleştirme 
yönünde atılmış bütün adımlara karşm, sivil bir “imparatorluk bürokrasisi” yaratılamamış, 
“Caesar’m dosdan” adı altmda çalışan azadlı kölelerin, yanaşmaların faaliyetleri formel, 
hukuksal bir biçim kazanamamıştı. Siyasal iktidar için sürdürülen mücadelede tayin edici 
olan, Neron’un Yunan şehirlerindeki, hatta İtalyan pleb ve proietariisinin nezdindeki popülerliği 
ya da Roma şehri oligarşisinin eğilimleri değil, ordunun tercihleri tayin ediciydi. Neron’un 
intihannı 2 yıl süren bir iç savaş izledi. Ancak sözkonusu iç savaş farklı toplumsal sınıf ya 
da kesimlerden çok farklı “lejyon”lan karşı karşıya getirdi. Galba, kendi astlarından Otho’nun 
da içinde yeraldığı bir komplo sonucu öldürüldü. Ancak Otho, yukan Germania birhklerinin
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desteğiyle kendisini imparator ilan ettirdiğinde, aşağı Germania birlikleri Aulus Vitellius’u 
imparator ilan etmişti bile. İki ordu arasındaki savaş taraftarlarının yenilgisiyle sonuçlanınca, 
Otho imparatorluğunun üçüncü ayında intihar etti. Halefi Vitellius intihar etme fırsatını da 
bulamadı; imparatorluğunun senato tarafından kabul edildiği 19 Nisan 6 9 ’dan tam sekiz ay 
sonra Roma’da rakibi Titus Flavianus Vespasianus’un taraftarları tarafından linç edildi.

Vespasianus Dönemi

Yeni bir hanedanın, Flavii’lerin kurucusu olan Vespasianus, kendi kimliğinde, imparatorluğun 
sürekliliğinin belkemiğini oluşturan egemen sınıflan temsil ediyor gibiydi. İmparator olmadan 
önce kendisi Judea’nm (bugünkü Filistin) askerî valisi ve komutanıydı. Onu iktidara getiren 
komplo, doğunun, İtalya’nın tahıl amban olan en önemli üç eyaletinin, Judea, Suriye ve 
Mısır’ın komutanlannm işbirliğiyle hazırlanmıştı. Kendisinden önceki imparatorların hepsi, 
geleneksel Roma oligarşisine mensuptular; Galba patriciiye mensup bir ailenin soyundandı; 
Otho ve ViteUius’un babalan senatördüler. Oysa pleb geçmişi Roma’da çeşidi alaylara hedef 
olan Vespasianus’un büyükbabası sıradan bir asker, babası ise Anadolu’da gümrük vergileri 
toplamaktan edindiği geliri daha sonra tefecilikle değerlendiren küçük bir mültezimdi. Bu 
anlamda Vespasianus şahsında, Pax Rom ana'dan  gerçek bir çıkar sağlayan Akdeniz 
havzasındaki bütün kesimleri temsil ediyordu. Onun kurduğu hanedanın yönetimi, Akdeniz’in 
bu yeni zenginleri ile en güçlü temsilcisi Roma senatosu olan eski toprak sahiplerinin 
birarada varolabilecekleri ve kın sömürmeye birarada devam edebilecekleri bir rejimin 
temellerinin atıldığı dönem oldu. Vespasianus’un kendisi iktidara geldiğinde senatonun

Yunan sanatının etkisiyle biçimlenen Roma 
heykeltraşlığı, Yunan tarzının idealizmini terkederek, 
yeni ve ifadeci bir anlayışa yöneldi. Bu ifadecilik 
bütün heykel türlerinde görülebilir. Büstler, konularının 
kişiseliğini çok daha çarpıcı bir şekilde yansıtır, acı 
ya da neşeyi ifade etmek, Yunan heykellerindeki 
duruluğa tercih edilir.. Soldaki heykel efsaneye göre 
ApoHon'un rahibi olduğu halde bekâret yeminini 
bozarak çocuk sahibi olan Troya'lı kahraman Laokoon 
ve oğullannın dev yılanlar tarafından boğularak 
cezalandırılmasını temsil etmektedir. Roma kültürünü 
Yunan kültürünün klasik çağından ayırdeden bir başka 
özellik de, Romalılar tarafından kır hayatına atfedilen 
yüksek değerdi. Yunan sanat ve edebiyatına kır, 
ancak daha sonra, belki de Roma etkisiyle girmişti.
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Kir, toplumsal Me siyasal çelişkilerin aşıldığı bir huzur 
ortamı olarak betimlenebildiği gibi, yukarıdaki yarı- 
insan yarı-keçi Kentaur heykelinde olduğu gibi gamsız 
bir taşkınlığı çağrıştırmak için de kullanılabilirdi.

kurumsal kimliğine saygı göstermede kusur etmemeye özel bir özen göstermişti. Tahta geçişini 
kudamak için bastırdığı sikkelerde yeralan slogan, Libertas Resfifuta’ydı (yeniden ihdas edilen 
özgürlük).

Kuşkusuz burada sözkonusu olan özgürlük, senato tarafından temsil edilen Roma yurttaşlannm 
özgürlüğüydü. Ancak bir yandan kurumsal kimliğine ve benimsediği değerlere saygıda kusur 
etmezken Vespasianus senatonun yapısını dönüştürmeye yönelik önlemler almaktan da geri 
durmadı. Onun dönemindeki senatoyu oluşturan 148 senatörden 55’i senatörlük ünvanı 
kendisi tarafından verilmiş kişilerden oluşuyordu. Dahası bu 55 kişiden çoğu da Roma 
çevresinden değil eyaletlerden geliyordu. Vespasianus’un yolunu açtığı bu kurumsallaşma, 
halefleri ve özellikle Hadrianus tarafından mükemmel biçimine kavuşturuldu. Vespasianus’un 
küçük oğlu Domitianus, hayaünı saray muhafızlannm aktif bir rol aldığı bir suikastte yitiren 
son imparator oldu (M.S. 96). Onun yerini alan ve öldürülmesiyle sonuçlanan komploya taraf 
olan Nerva Flavii hanedanına mensup değildi; Domitianus tarafından, özellikle ordunun 
duyarlıklan da gözetilerek kendi halefi olduğu konusunda bir kuşkuya yer bırakmayacak 
şekilde evlatlık edinilmişti. Bundan böyle, Gibbon’un sözünü ettiği “altın çağ” boyunca 
imparatorlar soy ya da servet ilkesine göre değil, bir önceki imparatorun mevcut güç 
ilişkilerini hesaba katarak tesbit ettiği birini; evlat edinip, imparatorluğa bir uvertür niteliğinde 
olduğu bilinen bir mevkiye atamasıyla belirlenecekti.

Nerva, Trajan’ı evlat edindi; Trajan Hadrianus’u... Hadrianus kendi iktidan sırasında 
imparatorluk işleri için azadlı kölelerden, yoksul kökenli askerlerden yararlanma uygulamasını 
bir kenara bıraktı. İmparatorluğun oligarklann imparatorluğu biçimini alması onun döneminde 
resmiyet kazandı. Artık imparatorluk bürokrasisinde görev alanlar senatörler değildiyse de, 
geleneksel sınıflandırmada onlardan bir alt kademede yeralan toprak sahipleri, equestrae’ydi 
(süvari ya da şövalyeler). Gerçi Hadrianus döneminde imparatorluk Akdeniz havzasında hâlâ 
nisbeten yeni sayılabilecek bir kurumdu. Hadrianus’un hâlâ azadlı kölelere ve orduya yaslanan 
kişisel enerjisi, equesfrae’nin geleneksel sömürücü tavnnı dengelemekte ve onlan 
imparatorluğun mantığına göre eğitmekte önemh bir rol oynayabiliyordu. Hadrianus iktidarda 
kaldığı 21 yıl boyunca, toplam yaklaşık 25 bin km’ye varan yolculuklara çıktı; Portekiz’de 
bulunan ve onun imzasını taşıyan bir yazıt, bir maden köyünde, yerel berberlerden 
kunduracılara zanaatkarların işlerine müdahale eden, hamamlardaki kazanlann ayda bir 
temizlenmesinden öğretmenlerden vergi ahnmaması gerektiğine kadar çeşidi hükümler getiren 
maddeler içermektedir. Bu anlamda Hadrianus, kendisinden önce başlamış olan Pax Romana'ya 
formel bir biçim kazandırmış olan hükümdardır. Ama diğer yandan onun yönetimi, 
kendisinden bin yıl sonra son derecede kritik bir rol oynayacak bir kavramın, jus naturale 
(doğal hukuk) kavramının telaffuz edilebilmesinin de imkânlannı sağlamıştır.

Kriz ve Dönüşüm
Marx, Roma cumhuriyetiyle ilgili olarak “devlet halinde örgütlenmiş topluluk, özgür ve eşit 
mülk sahiplerinin bir yandan birbirleriyle kurduklan ilişki, diğer yandan dış dünyaya karşı 
kurduklan birlik olarak kendi teminatlarıdır. Topluluğun varlığım sürdürmesinin önkoşulu, onu 
oluşturan kendi kendine yeterli özgür köylüler arasındaki eşitliğin ve onların bireysel 
emeklerinin mülklerinin sürekliliğinin nesnel temeli olmaya devam etmesi halinin 
korunmasıdır. Emeğin doğal koşullarıyla kurdukları ilişki, mülk sahiplerinin ilişkisidir; ama 
kişisel emek, bu koşulları sürekli olarak gerçek koşullar, bireyin kişiliğinin, onun kişisel 
emeğinin nesnel unsurları olarak kurmak zorundadır. Ama diğer yandan, bu küçük ve savaşçı 
topluluğun eğilimi, onu sürekli olarak bu sınırın ötesine doğru iter...” diyordu.

İmparatorun princeps diye adlandınldıgı siyasal rejim, bir anlamda, Roma yurttaşlan arasındaki 
eşitliğin sürmekte olduğu yanılsamasını sürdürebilmenin bir koşuluydu. Ama daha 1. yüzyılda 
sınırın aşılmış olduğu, Plinius’un (yaşlısı) deyişiyle “im peratorlann  (generaller anlamında) 
toprağı ekmediği” koşullarda topluluğun kendisini yeniden üretemeyeceği kaygılan hissedilmeye 
başlamıştı. Gerçi Plinius yanılmıştı; en olgun biçimine Hadrianus döneminde kavuşan 
principatus rejiminde, özgür yurttaşlar, artık mülkleriyle, toprakla gerçek bir ilişki kurmadıklan 
halde, imparatorluk tebasma dönüşmeden, varlıklannı sürdürebildiler. Ordu, savaşlan sınır 
savunmasından ibaret kaldığı sürece, Galya’da yeni kurulan şehirlerin çevresindeki toprakların 
sahipleriyle. Roma, Atina, Antakya gibi eski şehirlerin oligarklarmın, üreticilerin emeğini 
kendilerinin doğrudan zor kullanmalanna gerek kalmadan sömürebildikleri bir rejimi mümkün 
kılmaya yetiyordu. Başka bir deyişle, Hadrianus yönetiminde principatus rejimi, bütün şehirlerin 
mülk sahibi smıflannm, kendi şehirlerinin ufkunu aşarak bir sınıf ittifakı kurmalannı 
mümkün kılan bir kurumsal çerçeve haline gelmişti. Bu dönemde geçmişte servetlerinin büyük 
bir bölümünü dev latijundium lanndan  edinen mülk sahipleri, gelirlerini imparatorluğun 
sağladığı imkânlarla da arttırmaya başladılar. Bu imkânlar pubîicanlık (mültezimlik) gibi resmî 
görevlerin yanısıra genişleyen ticarete kredi sağlamak, bankerlik, tefecilik gibi “sivil toplum”a 
özgü biçimleri de içeriyordu. Ancak 2. yüzyılın ikinci yansında bu istikrarlı yapı, 
imparatorluk bünyesinden kaynaklanmayan çalkantılarla sarsılmaya başladı. Marcus Aurelius 
tahta geçtiği 161 yılından öldüğü 180 yılına kadar Tuna smınnı zorlayan Macromanni, Yazik 
ve Sarmati kabileleriyle savaşmak zorunda kaldı. Gerçi Roma, bu ilk “barbar” akınım hem 
askerî yöntemlerle, hem de kimi kabileleri Tuna’nm imparatorluk sınırları içersinde kalan batı
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kıyılannda iskân ederek atlatmayı başardı ama Roma barışını finanse eden kaynaklar, bu 
savaşlara yetmiyordu. Stoacı, “filozof-kral” Marcus Aurelius, aile hâzinesini açık arttırmaya 
çıkarmak zorunda kalmıştı.

Yüzyıla yakın sürecek krizin ilk etkileri bir hanedan değişikliğiyle birlikte hissedilmeye 
başladı. 192-3ke Vespasianus döneminden beri ilk kez 3 farklı generalin orduları kendi 
generallerini imparator ilan ettirmek için birbirleriyle savaştılar; Bizantion Roma orduları 
tarafından yağma edildi. Krizin bu evresine Afrikalı general Septimus Severus muzaffer olmakla 
kalmayıp “barbar” akmlanm durdurmayı başardıysa da, artık mevcut yapı orduyla egemen 
sınıflann taleplerini uzlaştıramaz hale gelmişti. Septimus Severus’un öldüğü 211 yılıyla, 
principatus rejimini saf bir otokrasiye dönüştüren Diocletianus’un tahta geçtiği 284 yılı 
arasmda iktidara gelen 23 imparatordan yirmisi ya ayaklanan askerler tarafından ya da bir 
rakibin emriyle öldürüldü. Geri kalan üçünden biri Gotlar’a karşı savaşırken, İkincisi kendisini 
tutsak eden Perslerin elinde, üçüncüsü ise 251 yılından başlayarak 20 yıl boyunca 
imparatorluğun çeşitli bölgelerini kasıp kavuracak vebadan öldü. Ancak farklı ordu birlikleri 
arasmda cereyan eden 1. yüzyıl iç savaşlarının aksine, 3. yüzyıldaki karmaşa giderek sertleşen 
bir sınıf mücadelesinin ifadesiydi. Mücadelenin merkezinde yeralan sorun giderek daha 
“pahalı” hale gelen imparatorluğun masraflarını kimin karşılayacağıydı. Sözkonusu masraflar, 
ordunun beslenmesi için gereken fonların yanısıra, hatırı sayılır savunma giderlerini de 
içeriyordu. Roma barışının güvenli yıllarında batıda kurulan şehirlerin çoğu sursuz olarak 
kumimuştu. 3. yüzyılın ortasından başlayarak bütün bu şehirler için yeni surlar inşa edildi. 
271’de arkaik surlarının çoktan dışına taşmış olan Roma’da bile ikinci bir sur çemberinin 
inşa edilmesi gerekti.

Ancak istilalarla birlikte, egemen sınıfların kendileri imparatorluğa duydukları güveni yitirmeye 
başlamışlardı. Yüzyıl boyunca imparatorların başhca sorunlarından biri olacak olan değerli 
maden kıtlığının nedenlerinden biri, madenlerin veriminin düşmesiydiyse, bir diğeri de 
zenginlerin altın ve gümüşlerini gömmeye başlamasıydı. Diğer yandan, (rakamlar kesin olarak 
bilinmemekle birlikte) vebanın ve istilaların etkisiyle nüfusun da hatırı sayılır ölçüde 
düşmekte olduğu tahmin ediliyor. Örneğin imparatorluğun ilk' yıllannda surlarla birlikte inşa 
edilen nadir Galya şehirlerinden olan Autun ve Nimes’te, 3. yüzyılda inşa edilen surlar, 
sırasıyla 5.922 metreden 1.300 ve 6.200 metreden 2.300 metreye düştü. Kuşkusuz nüfustaki 
bu düşüş aynı zamanda vergi gelirlerinde bir düşüş anlamına geliyordu. 3. yüzyılda azalan bir 
imparatorluk nüfusu giderek artan bir vergi ihtiyacını karşılamak zorunluluğuyla başbaşa 
kalmıştı. 211 yılında imparator Caracalla, imparatorluk sınırları içinde yaşayan bütün özgür 
erkeklere yurttaşlık haklannı veren bir ferman yayınladı. Çağdaşı tarihçi Cassius Dio’ya göre 
bu önlem, yalnızca yurttaşlar yüzde 5’ten lO’a çıkarılan miras vergisini ödediği için alınmıştı. 
Diğer yandan lejyonlann bulunduğu bölgelerde, yükü özellikle köylüler tarafından hissedilen 
aynî vergiler konuldu. Son olarak, devletin gelirlerini arttırmanın yollarını araştıran 
imparatorlar devalüasyon politikalannı keşfettiler. Sikkelerdeki gümüş miktarı ilk kez Marcus 
Aurehus döneminde düşürülmüştü. Septimus Severus bu uygulamayı tekrarladı. Yüzyıl ortasında 
“enflasyon” artık başdöndürücü boyutlara ulaşmıştı; 250’de sikkelerde yüzde 40 olan gümüş

T/p tanrısı Asklepios ile sağlık tanrıçası l-Iygieia, Antik 
Yunan topluluklannda çoğu zStman tanrılık varlıkların 
en üstüne yerteştirilmekteydiler. Buna karşın, rasyonel 
düşüncenin doğuşu insanlarla sağlıktan arasındaki 
ilişkinin “kendi bedenleri üzerinde kuracaklan 
hakimiyete" bağlı olması gerektiğini, hekimlerin eline 
düşmenin bir zayıflık belirtisi olduğunu ileri 
sürmekteydi. Hekim kolonilerinin çevresinde biriken 
sağlık bilgisinin geç Yunan döneminde, özellikle 
Platon tarafından sertçe eleştirilmesi sözkonusuydu: 
Platon'a göre "insan jimnastik ve tutkulan, hazlan 
üzerinde egemenlik kurma yoluyla sağlığını ölçü içinde 
tutabilir", Herakleitos'un söylediği gibi "hastalıkların 
yaptığı aynı şeyi yapan, kesip dağlayan" ve 
"karşılığında para isteyen hekimlere muhtaç olmazdı." 
Eski Yunanlılar sağlık konusunda sistematik bir 
rasyonel birikime sahipse, Romalılann da bir batıl 
itikat sistematiği vardı: Hastalıklara karşı tanrılardan 
yardım beklemek, çok yaygındı, öylesine ki hemen 
her hastalık -hatta her hastalığın her farklı evresi- için 
ayn bir tanrı/tanrıça bulunuyordu. Roma’nın sağlık 
pratiğini "uyuzun bile bir tanrıçası olduğu" şeklindeki 
örnek özetlemektedir.. M.Ö. 2. yüzyılda Roma’nın 
bakir alanına giren az sayıdaki Yunanlı hekim, 
hastalıklar ve tedavi konusunda halihazırda bir kült 
oluşturduğundan yeni bir sağlık kültüne hazır olan 
Roma’yı oldukça etkiledi. Roma’da hekimlere herhangi 
bir ücret ödenmezdi: bir kült taşıyıcısı olan hekimler, 
kendilerini tanrılara adadıklanndan çalışmalan ancak 
çeşitli ödüller ile değerlendirilirdi. Yunan hekimlerinin 
Roma’ya gelişiyle birlikte Romalılar Hippokrates tıbbim 
tanıma fırsatını buldular, ancak Hippokrates’in ünlü 
yemininde yer alan, hekimin para almamasına ilişkin 
kuralın tersine. Yunanlılardan hekimliğin paralı
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olabileceğini öğrendiler... Ancak Roma tıbbının en 
büyük sorunlarından biri, özellikle doğum konusunda 
ortaya çıkmaktaydı. Büyük hastalık salgınlarının, 
Thukydides’in anlattığı vebanın, cerrahi müdahalelerin 
gerektirdiği tıbbi ve teknolojik koşulların ortasında 
doğum ve bebek bakımı alanında özel bir tıbbi kaygı 
hakim olmuştu. Eski Mısır'dan Greko-Romen 
dünyasına aktarılan bilgi birikimi, başka hiçbir alanda 
-belki astronomi dışında- tıp bilgisi alanındaki kadar 
büyük olmamıştı. Bütün hayvan türleri arasında 
doğumun en güç gerçekleştiği tür, homo sapiens'tir.
Bu nedenle çok eski dönemlerden bu yana, doğumu 
kolaylaştırmak ve ana ile çocuğun sağlığını korumak 
için birtakım teknikler geliştirilmiştir. İlkel kültürlerde 
acısı ve tehlikeleriyle doğal bir süreç olarak görülen 
çocuk doğurma. Eski Yunan ve Roma'da, iyi 
geliştirilmiş bir teknikler bütünü halini almış, hatta 
giderek tıbbın merkezini teşkil etmeye başlamıştı. Eski 
Yunan'dan sonra Roma dünyasının da çözülrrıesiyle 
biriikte bu zengin çocuk doğurtma teknikleri -en 
azından 13 yüzyıl boyunca- unutuldu. Bu doğuma 
iiişkin "tıbbi bakım" tematiği, Caesar'ın ameliyatla 
doğumundan sonra Roma hukukunun önemli bir konusu 
haline gelen "sezaryen" tekniği ile birlikte, özellikle 
zengin "patricii" aileleri arasında oldukça yaygın olan 
"sütanneliği" ve "dadılık" kurumlannı da (genellikle 
yabancı ya da köleler tarafından yerine getirilen bir 
görevdi) sağlıkla bağlantılı kılmak yoluyla güç kazanmıştı. 
En solda. Antik dönemlerdeki çocuk doğurma yöntemi 
görülüyor Solda, deneysel fizyolojinin kurucusu 
sayılan Eski Yunanlı hekim Claudius Galenus. Altta, 
tıbbın babası sayılan Hippokrates. M.Ö. 5. yüzyılda 
yaşadı. Sağda, Caesar'ın doğumunu resmeden bir 15. 
yüzyıl gravürü.

oranı 20 yıl sonra yüzde 4 ’e düşmüştü. İmparatorluğun kimi bölgelerinde artık Roma sikkesi 
kabul edilmemeye başlamıştı.

Caracalla, yurttaşlık hakkını bütün özgür erkeklere tanıyan fermanda herkesin “savaşın 
çilelerinin yanısıra zaferin ganimetlerini de paylaşması” gerektiğinden sözetmişti. 3. yüzyıl 
koşullannda paylaşılan daha çok çile oldu. Yurttaşlığın kapsamının genişlemesi, sözkonusu 
statünün değer yitirmesine yol açmıştı. Kökleri 2. yüzyılda atılmış olan “ikili ceza hukuku 
sistemi” artık yurttaş-yurttaş olmayan aynmına göre değil, zengin-yoksul aynınma göre 
uygulanmaya başlamıştı. Örneğin 1. yüzyılda Hıristiyan havarisi Pavlus’un, tam kırbaçlanmak 
üzereyken bir Roma yurttaşı olduğunu bildirmesi onu bu cezadan kurtarmıştı. 2. yüzyılın 
başında imparatorluğun tannianna ibadet etmeyi reddettikleri için baskı görmeye başlamış olan 
Hıristiyanlan sorguya çekerken Plinius (genci) yanızca iki kadın köleye işkence etmişti (bkz. 
Din ve Toplumsal Mücadeleler). 180 yılında bile, kendilerini miserrimi homines (sefil insanlar) 
diye tarif eden Kuzey Afrikalı bazı yoksul köylüler, İmparator’a toprak sahibini, aralânndaki 
Roma yurttaşlannı da kırbaçladığı için şikayet edebiliyorlardı. Oysa 3. yüzyıhn başında yazan 
bir hukukçu “kölelerin humiUores (aşağı sınıf) gibi cezalandınlacağı”nı söylüyordu. Aynm 
yalnızca ceza hukukuyla da sınırlı değildi. Yine 200 ’lerde yazan bir başka hukukçu, tanıklann 
ifadelerini değerlendirirken başvurulacak ölçütler arasında statünün yanısıra serveti de 
sayıyordu. Yüzyıl sonuna vanidığında ise mahkemeye çıkan bir yoksulun işkence görme 
olasılığı artık iyice artmıştı. Hukukçu Arcadius Charisius bu dönemde tanıklar üzerine yazdığı 
bir kitapta “Davanın tabiatı bir harenariusun  (gladyatör ya da savaş oyunlanna katılan biri) ya 
da ona benzer birinin tanıklığına başvurmayı gerektirirse, kendisine işkence yapılmadan alınan 
ifadesi kabul edilmemeli”.

Yoksul Köylülerin Tepkisi

Artan verginin yanısıra yurttaşlık yükünü de sırtlanmak durumunda kalan mülksüzlerin, yoksul 
köylülerin kriz ve özgül olarak barbar istilalan karşısındaki tepkisi, ister istemez mülk sahibi 
smıflannkinden farklı oldu. Yüzyıl içersinde giderek yaygınlaşan eşkiyalık, kriz iklimine 
katkıda bulunan fenomenlerden biriydi. Kuşkusuz çoğunlukla egemen sınıflar tarafından 
tutulmuş olan kayıtlar, eşkiyalann amaç ve dünya görüşleri hakkında çok fazla bilgi 
içermiyor. Ancak 3. yüzyılın ilk on yılında İtalya’da faaliyet gösteren ve Felix ve Bulla 
adlanyla tanınan bir eşkiyadan bugüne kalan iki cümle, bu dönemdeki eşkiyalık faaliyetlerinin 
toplumsal/sınıfsal bir içerik kazanmış olabileceğini düşündürüyor. İlk cümle Bulla’nm tutsak 
bir asker aracılığıyla Roma yetkililerine gönderdiği bir mesaj: “Kölelerinizin eşkiya olmasını 
istemiyorsanız, onlan iyi besleyin!”. İkincisi ise yakalandıktan sonra, dönemin en ünlü 
hukukçulanndan ve aynı zamanda Roma şehrinin güvenliğinden sorumlu valisi olan 
Papinianus tarahndan yapılan sorgusu sırasında kaydedilmiş. Papinianus’un “niçin eşkiya 
oldun?” sorusuna karşılık Bulla “Sen niçin vali oldun?” cevabını vermiş.

Diğer yandan daha yüzyılın başında Dacia’daki (bugünkü Romanya) kabile şeflerinden biriyle, 
Decebalus’la vanlan anlaşma, sözkonusu şefin “kaçaklan, makine ve araçlanyla birlikte iade 
etmesi” ve gelecekte “hiçbir kaçağı kabul etmemesi ve ordulannda hiçbir Roma imparatorluğu 
askerine yer vermemesi” hükümlerine yer veriyordu. Çünkü, yine tarihçi Cassius Dio’ya göre 
“askerlerinin çoğunu ve en iyilerini oradan devşirilmiş askerler oluşturuyordu”. Ancak asker
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kaçaklan her zaman kendi kaderlerinin kendi dışlarında varılmış anlaşmalarla tayin edilmesine 
razı olmuyorlardı. Ortaçağlar boyunca Avrupa’yı sarsalayacak olan köylü ayaklanmalannın bir 
habercisi olan, Galya’daki Bacaudae  ayaklanmalannın ilki, son derecede sınırlı olan 3. yüzyıl 
kayıtlannda “asker kaçaklarının savaşı” olarak niteleniyor. Asker kaçaklığı 4. yüzyılın başında 
“ikili ceza hukuku” sistemini zenginleştirecek kadar ciddi bir sorun haline gelmişti. 
Constantinius, 317 ve 323’te yayınladığı temel yasalarda bu suçun bir ayağın kesilmesi ya da 
madenlerde çalışmaya zorlanmakla cezalandınlacağmı belirtiyordu. O zamana kadar, 
“ampûtasyon” (bedenden bir parça kesmek), askerî disiplinin kaçınılmaz kıldığı olağanüstü 
durumlar dışında, Roma yurttaşlarına uygulanamayan bir cezaydı.

3. yüzyıl aynı zamanda Hıristiyanların imparatorluk çerçevesinde kendilerine hatırı sayılır bir 
toplumsal meşruiyet kazandıkları dönem oldu. 253 yılından başlayarak Got donanmalan 
Karadeniz limanlarından açılarak yalnız bu yöredeki şehirleri değil, Ege kıyılarını da 
yağmalamaya başlamışlardı. (2 6 0 ’tan sonra 500 yelkenliden oluştuğu iddia edilen donanmanın 
yağmaladığı şehirler arasında Atina, Sparta, Argos ve Korinthos vardı.) Aziz Gregorius 
Thaumaturgus (mucizeler yaratan Gregorius) 255 ’te cemaatine yazdığı bir mektupta, onlan 
müstevli Gotlann yanında yerahp yurttaşlarını katletmeye yardım etmekle suçluyordu.

Yoksullann kimi yerde barbarlara sığınmalarına, onları hoş karşılamalarına yol açan baskılar, 
imparatorluktaki sınıf dengelerini dönüştüren bir gelişme değildi. Ancak 3. yüzyıldaki kriz 
mülk sahibi sınıfların kendi içlerinde bölünmelerine ve nihai olarak devlet aygıtı ile nüfusun 
tamamı arasındaki ilişkinin köklü bir biçimde dönüşmesine yol açtı. Geçmişte şehrin “eşrafı” 
denebilecek mülk sahibi bir kesim imparatorluk rejiminin hep doğal müttefiki olagelmişti.

"Köle" Epiktetos'un mürillerinden biri olan Marcus Aurelius Versus -imparator onu "verissimus" (doğruluğa 
düşkün) adıyla çağırmaktaydı- Hadrianus tarafından evlat edinilip gelecekte imparator olması için yetiştirildi.
Marcus Aurelius Versus "doğruluğa düşkün" annesinin etkisi altında bir çocukluk geçirdi ve zenginlik ile lüks 
düşkünlüğünü küçüklüğünden itibaren yadsımaya başladı: Geleceğin imparatoru sarayda bayramsız, gösterişsiz, 
korunmasız ve heykelsiz yaşanabileceğini öğreniyor. Bu doğrultuda, İmparator olduktan sonra da basit bir fi'pzof 
mantosunu gösterişli imparator giysisine tercih edecekti. Yazdığı Düşünceler adlı kitap, bir tür "insanın iç 
benliğine yönelik araştırma"ydr, önce naip, sonra da İmparator olan birinin kitabı elbette diğer Stoacılarınkinin 
çok önünde, büyük bir saygı gördü; sonradan "pagan çağların en büyük didaktik eseri" olarak nitelendirildi.
Taç giymiş filozof, Antoninus'un ölümünün ardından "göreve" çağrıldı: Kendisi, anlattığına göre ömrünü felsefeye 
harcamaya yatkındı ama 40 yaşlarında, doğuda gittikçe tehlikeli bir durum almaya başlayan Part savaşlarının 
göbeğinde 161’de imparatorluğu kabul etmek zorunda kaldı. "Filozof" imparator, doktrinini bir kenara bırakıp, 
fiziksel düşkünlüğüne rağmen büyük bir maharet gösterdiği bir sefere çıkmak zorunda kaldı. Ancak, savaş 
çadırında Düşünceler'/n/ kaleme almaya devam ediyor; "felsefenin gücü sayesinde kendisini savaşın dehşeti 
içinde kaybetmiyordu". 180 yılında Markomanlarla girişilen bir savaş sırasında başgösteren veba salgınından 
çadırında öldü. Yukarıda, Marcus Aurelius’un heykeli.
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EPİKTETOS 
( 5 5 -1 3 5 )

öğretisiyle ill( dönem Hıristiyanlığı geniş ölçüde etki
leyen Stoacı filozof Eplktetos M.S. 55’te Hlerapolis'te 
doğdu. Gerçek ismi bilinmemektedir. Epiktetos ismi, 
Yunanca “satın alınmış” anlamına geliyordu. Asıl adı 
unutulan Epiktetos, gerçekten de köle doğmuş, Roma’
ya Frlgya kökenli bir köle olarak getirilmişti. Efendisi 
kendisine o kadar kötü davranmıştı kİ, onunla oynarken 
Epiktetos’un bir bacağını kırdığı ve böylece ömür boyu 
sakat bıraktığı söylenir. Yine de, efendisinin izniyle Sto
acı Musonlus Rufus’un derslerine katılabllmiş, böylelik
le bilgisini genişleterek Yunan felsefesini öğrenme fır
satını bulmuştu... Çalışamaz duruma gelince efendisi 
tarafından azat edildi.

Azat edilişinden sonra, ülkeyi gezerek öğretilerini yay
maya girişti. Roma gibi “sosyetenin” ve entelektüel 
sınıfların yoğun olarak yaşadıkları bir kentte bile, tutku
lu dinleyicilere iıatta müritlere saiıip oldu. Ancak öğreti
lerinin çekiciliğine pek kapılmayan tiran Domitlanus, 
muhaliflerine olumlu yaklaşan öteki Stoacı düşünürlerle 
birlikte onu Roma kent sınırlarının dışına attırdı. Nlkopo- 
lls’e (Niğbolu) yerleşen filozof, burada çevresine biriken 
müritleri ve öğrencileriyle birlikte yaşamaya başladı ve 
135’de, 80 yaşında orada yokluk İçinde öldü. Stoacılığın 
Romalı versiyonunun en yetkin temsilcilerinden olan 
Epiktetos, evrensel İnsan kardeşliğini savunmakta, ulu
sal topluluklar arasında bir hiyerarşi, dolayısıyla da kö
lelik olamıyacağını öğretmekteydi. Bu bakımdan Stoa’- 
nın kurucusu Kıbrıslı Zenon ve Antisthenes’ten çok da
ha etkili biçimde, Doğu dinlerinde yer yer ortaya çıkan 
“evrensel kardeşliği” , İskender'in “homoiea” (uluslar 
ötesi birlik ve uyum) temasıyla birleştirerek sunmaktay
dı. Epiktetos’un öğretisi felsefi bir sunuş geleneği İçin
de yer almasına rağmen, kendisinden bir yüzyıl kadar 
sonra, ortaya çıkacak dinsel bir doktrinle, Hıristiyanlıkla 
da önemli benzerlikler taşıyordu. “ İnsanlan eğitecek” 
kişinin nitelikleri üzerine konuşurken, mutsuzluklan, yok-
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M.S. 2. yüzyılda, Asker İmparatorlar dönerrtinde 
"Antik Dünya’nm Bunalımı" diye tanımlanan bir 

askeri-siyasal ortam doğdu: imparatorluğun 
sınırboylarında yaşayan savaşçı halkların, Cermenlerin, 

Sarmatialıların, Perslerin, Berberilerin ve Moorların 
saldırısına maruz kalan İmparatorluk, özellikle 

"clientela" devlet örgütlerinin kurulmamış olması 
nedeniyle pek çok eyaletini kaybetti; buralarda küçük 

krallıklar kurulmaya başlandı. Yanda, Marcus 
Aureiius’un generallerinden birinin lahti üzerinde Roma 

askerleriyle "barbarlar" arasındaki bir muharebe 
sahnesi canlandırılıyor.

. . l a " ' -

: sullukları ve talihsizlikleri yüzünden yakınan halka “ ba
na bakın" diyordu. “Sizin gibi benim de, ne bir vatanım, 
ne evim, ne malım mülküm ne de kölelerim var. Toprak 

i üzerinde yatıyorum, karım ve çocuklarım yok, gökten, 
i topraktan ve üzerimdekilerden başka hiçbirşeyim yok...” 
I Epiktetos’un kölelik karşısındaki tutumu öncelikle bir 
vazgeçiş ve tecrit ahlakından geçmektedir; en belirgin 
biçiminde “filozofun ideal doğası" üzerine konuşur
ken, “bir eşek gibi dövülen filozof"un yine de tüm 
insanlığı sevebileceğini hatırlatır. Kendisini döven bir 
kişiyi bile kardeşi olarak görebilir. Ahlakî öğretisi, Elealı 
Parmenides ve Zenon’da ilk kez ortaya çıkan bir temaya 
dayandırılmaktaydı: “Hastalıktan, ölümden ve sefalet
ten korkma, onlardan korkmaktan kork!” Bu düşünce 
Epiktetos’da evrenin düzenini olduğu gibi kabul etmeye 
dayanan bir adalet görüşünü uyandırıyordu: “Gerçek 
bir adaletsizlik yoktur. Kendimizi bir adaletsizliğin kur
banı gibi hissettiğimizde, bunun nedeni birisinin bize 
karşı haksızlık etmesinden değil, bir adaletsizliğe uğra
mış olduğumuz hayaline kapılmış olmamızdandır..."

Epiktetos'un Roma dünyasında değerlerin çözülüşü 
ve ahlakın bozulması karşısındaki tutumu yine de Hıris- 
tiyanlannkinden oldukça farklıydı. Herşeyden önce, on
lar gibi şiddetli bir karşı çıkış, aktif ve yayılımcı bir 
ahlaki çağn getirmiyordu. Önerdiği, dünyadan el ayak 
çekme öğretisi ise daha çok kişinin benliğini ve ahlaki 
dünyayla hesaplaşmasını içeriyor ama Hıristiyan Anto- 
niusçuluğu gibi çöle çekilerek güçlerini toparladıktan 
sonra geri dönerek ahlaksızlık batağına düşmüş toplu
mu egemenliği altına alacak bir kutsal savaş çağrısına 
dayanmıyordu. Dünyadan ve gündelik yaşamdan el çek
me, Epiktetos açısından filozof bilgeliği idealinin en 
yetkin bir biçimde gerçekleştirileceği ortamı hazırlamak
taydı. Bu bakımdan Epiktetos ve genel olarak Stoacılık, 
Antik Yunan toplumlarında bolca bulunan gizli cemaat 
ve kültlerin yeni bir örneğini sunmaktadır.

Roma’nın da katkısıyla şehirlerdeki demokratik hareketler bastınidıktan sonra, şehir 
meclislerine (curia) üye olmak, yargı ve yürütme işlevlerinden sorumlu m agisterlik görevlerini 
yerine getirmek bu kesimin tekelinde kalmıştı. O kadar ki, gerek şehir meclisi üyeliği gerekse 
m agisterlikler zaman içersinde aristokratik bir pınitı kazanmış, bu mevkilere gelmek sözkonusu 
mülk sahibi kesim için başlıca şan ve şeref göstergesi halini almıştı. Geçmişte bu 
mevkilerden beklenen ve leitourgia diye anılan yan-resmi görevler, tiyatro ve savaş oyunlannın 
masraflannı karşılamaktan tapınaklar inşa ettirmeye kadar şehrin kamusal hayatını ilgilendiren 
her yönünü kapsıyordu. “Halka, cemaata hizmet” anlamına gelen leitourgia, polislerin  
demokratik çağında yurttaşlar arasında varolan iktisadi eşitsizlikleri kısmen telafi etmek işlevini 
gören bir mekanizma olarak çalışıyordu. Ancak imparatorluğun ilk yıllannda, artık şehirleri 
birbirlerine bağlayan büyük imparatorluk yollannm, posta hizmetlerinin masraflannı karşılamak, 
İtalya’ya gönderilmesi gereken tahılın oraya ulaşmasını temin etmek gibi işleri de içermeye 
başlayan leitourgia giderek, imparatorluk oligarşisinin en varlıklı ve itibarlı kesimini oluşturan 
senatörlerin muaf tutulduğu bir “devlet hizmeti” anlamını kazanmaya başlamıştı (daha sonra 
ise dinî hizmet anlamını kazanacaktı; bkz. Din ve Toplumsal Mücadeleler); yine de bu 
dönem şehir meclislerinde görev yapmak ya da genel olarak leitourgia yükümlülüğü altına 
girmek, insaniann uğruna birbirleriyle rekabet ettikleri bir ayrıcalıktı.

Ancak 3. yüzyılda imparatorluk aygıtını elinde bulunduran senatörler ve equestrae krizin 
masraflannı eyalederdeki mülk sahibi sınıfiann üzerine yıkmasıyla leitourgia giderek taşınması 
imkânsız bir yük halini almaya başladı. 3. yüzyılın başından itibaren servetleri elverdiği halde 
curiada görev alarak sıradan insaniann görevi olan yükümlülükleri yerine getirmekten 
kaçınanlan uyaran yazıdann sayısı arttı. Artan bu baskının iki tür sonucu oldu. 3. yüzyılda 
artık leitourgia değil kamu hizmetlerinden muaf tutulmak insaniann uğruna rekabet ettikleri, 
rüşvet verdikleri bir ajrncalık haline geldi. Eyaletlerdeki mülk sahibi sınıflar şehrin kamusal 
hayatından çekilmeye, (özelhkle batıda) kıra ve bu yüzyıl içersinde hızla yaygınlaşmakta olan 
Kilise’ye yönelerek yükümlülüklerinden kurtulmaya çalıştılar. Servetle kamu hizmetleri 
arasmdaki ilişki seyrelmeye yüz tuttu. O kadar ki 4. yüzyılın başında yemeklerini köleleri ve 
işçileriyle birlikte yiyen dokumacı m agisterlerden  sözedilmeye başlandı. 5. yüzyılda ise Aziz 
Augustinus, kendi şehri olan Hippo’nun çevresindeki şehirlerden birinin iki yöneticisinden 
birinin “basit bir köylü” olduğunu yazar.

Diğer yandan imparatorlar tabiatıyla bu kaçışı durdurmaya çalışülar. Bunun için de 
başvurduklan yöntem, 3. yüzyılda imparatorluğun bekasını sağlayarak Bizans’ın temellerini atan 
yeni bağımlılık ihşkileri ağım, eyalederdeki mülk sahibi sınıflan da içerecek şekilde 
genişletmek oldu.

Bizans’a Doğru

İmparatorluk en karanlık dönemini 2 5 0 ’lerde yaşadı. 236 ’da Ren’i geçen yeni birtakım Cermen 
kabileleri, Alemanni ve Franklar 2 yıl sonra püskürtülmüştü. Ancak 240’larda iç savaşın 
derinleşmesiyle aynı kabileler Ren’i bir kez daha geçtikleri gibi, Galya ve İber yanmadasmı 
geçerek Afnka kıyılanna kadar ulaştılar. Onlan püskürtmeyi başaran general Posthumus 
kendisini imparator ilan etti ve doğuda ayaklanan “tiran”lann aksine iktidannı süreklileştirmeyi 
başardı; Britanya, Ren bölgesi ve Ispanya’daki birlikler Roma’daki değil Galya’daki imparatora 
bağhhklanm ilan ettiler. Bir süre için Batı Roma İmparatorluğu yerini bir Galya 
İmparatorluğu’na terkedecekmiş gibi göründü. Diğer yandan kuzeydoğuda Gotlann, Macromanni, 
Alemanni ve Franklannkine kıyasla çok daha tahripkâr seferleri başlamıştı. Son olarak doğu
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sımnnda, Bizans’ın da birlikte yaşamayı ve yatışUrmayı öğrenmek zorunda kalacağı yeni bir 
güç belirdi. Bugünkü İran’da hüküm süren Part’lar Roma için geçmişte diğer barbar 

I kavimlerinden daha tehditkâr olmamışlardı. Ancak 226’da soyunu Kyrus ve Darius’un 
Ahemenid hanedanına (bkz. Kölecilik ve Köle Ayaklanmalan) dayandıran bir hanedan bir 
saray darbesiyle başa geçti ve kısa zamanda Partlannkine kıyasla çok daha merkezîleşmiş ve 
güçlü bir devlet aygıtı oluşturdu, İmparator Decius’un Gotlar tarahndan savaş alanında 
öldürüldüğü 260 yılında onun yerine geçen İmparator Valerian Anadolu’da, Antakya ve 
Suriye’yi istila etmiş olan Persler tarahndan esir edildi. Ancak 270’lerde, bu kargaşa çağı 
hakkındaki yazıt ve belgelerin azlığından ötürü nedeni kestirilemeyen -bir şekilde askerî durum 
tersine döndü. Claudius Gothicus 269’da barbarlar içinde en korkulannı olan Gotlan mağlup 
ederek Tuna ötesine sürdü. Halefi Aurelian Tuna savunmasını pekiştirip Roma’yı yeniden 
surlarla çevirtmekle kalmadı; 273 ’te son Galya imparatoru Aurehan’a teslim oldu. 276’da 
Aurelian öldüğünde batıdaki sürekli savaş hali sona ermişti. 282’de ise Carus’un seferleri 
sonucunda doğu sının 3. yüzyılın başındaki şeklini aldı. Böylelikle yüzyıllık iç ve dış 
savaştan sonra Roma tekrar “doğal sınırlan”na ulaşmıştı.

Bu banş ortamı Diocletian ve Constantinus’un reformlannın zeminini hazırladı. İmparatorluğun 
mor şahnı 284’te giyen Diocletian’ın kurduğu geçici rejim kimi zaman tetrarchy (dörtlü 
iktidar) diye de anılır. Terim Diocletian’ın imparatorluğu böldüğü dört eyaletten (Galya, İtalya, 
IlIyricum -Balkanlar- ve Şark -Oriens-) ve dört eyalete her biri taşıdıklan im perator  ûnvanmın 
yanısıra augustus ya da caesar  gibi sıfatlar taşıyan yöneticiler atamış olmasından kaynaklanıyor. 
Böylelikle ordu birliklerinin başlanndaki gerıeralin kendi bütün ihtiyaçlannı karşılayacak 
iktidara sahip bir im perator olması talebi karşılanmış oluyordu; ancak yeni eyalet 
yöneticilerinden hiçbiri merkezî iktidara meydan okumasına elverecek büyüklükte bir orduyu 
kontrol etmiyordu. Diocletian’ın yaptığı İdarî bölümleme, son dönem Roma İmparatorluğu’nun 
kalıcı bir özelliği olacaksa da, ne Diocletian döneminde ne daha sonra eyalet yöneticilerinin 
iktidan imparatorunkine denk oldu. Aksine iktidannı, kendisinden önceki imparatorlann 
kullanmaktan özenle kaçındıkian dominus (efendi) kelimesiyle ifade eden Diocletian, Roma’nın 
cumhuriyetçi gelenekleri ile imparatorluk arasındaki bütün bağlan koparmış, kendi mutlak 
iktidannı ilan etmişti.. Kendi seçtiği halefi Constantiniusi Perslerden devralınma bir adeti 
uyannca, mutlak iktidar simgesi olarak mücevherli bir alınlık kullanan ilk imparator olacaktı. 
Cumhuriyetçi geleneklerin terkedilmesi, senato. Roma ve genel olarak İtalya’nın ayncalıklı 
konumunu yitirmesi anlamına geliyordu. İmparatorluk merkezini Roma’dan Milano’ya taşıyan 
Diocletian döneminde İtalya ilk kez vergi memurlan ile tanıştı. Vergi memurlari yalnız 

iltalya’da değil bütün imparatorlukta (askerlerin yanısıra) imparatorluğun en görünür ve 
korkulur simgeleri haline geldi.

Diocletian’m imparatorluğa verdiği yeni biçimin en 
önemli bileşeni vergi reformuydu. Reformlar, toprağın 
büyüklüğü esasına göre değil, ürünün değeri ve 
miktarına göre vergilendirilmesini öngörüyordu. Örneğin 
Suriye’de 2.5 dönümlük bağdan alınan vergiyle, 15 
dönümlük en iyi tahıl toprağından ve 100 dönümlük 
zeytinlikten alınan vergi aynıydı. Ancak ölçümler 
dönüm hesabına göre değil, iugum adı verilen bir 
birim üzerinden yapılıyordu. 1 bağ iugum'u, 1 
zeytinlik iugumundan daha az dönüm toprak 
içeriyordu. Teorik olarak 1 iugum sağlıklı bir köylünün 
ekip üzerinden geçinebileceği toprak büyüklüğünü 
temsil ediyordu. Dolayısıyla zaman zaman iugum 
yerine capita (kelle) birimi de kullanılabiliyordu. 100 
iugum/u* bir mülk, aynı zamanda 100 işçilik ya da 
kellelik bir mülktü. Bu sistemin işleyebilmesi için sık 
sık nüfus sayımları ve kadastro tesbitleri yapılması 
gerekiyordu. Bu tesbitlerde toprağın büyüklüğünün 
yanısıra, toprağı işleyen sığır, eşek, köylü ve köleler 
censibus adscriptii (yükümlüler sayımı diye çevrilebilir) 
bir listede belirtiliyorlardı.

Diocletian, bütün imparatorluk mülkünü eşit olarak yükümlü kıldığı toprak ve kelle 
vergilerinin toplanmasını mümkün kılmak için, çeşitli topraklann verimlerinin de tesbit 
edildiği nüfus sayımlan uygulamasını başlattı, Diocletian’ı izleyen imparatorlar, onun merkezî 
aygıtı güçlendirme doğrultusunda attığı adımlan izlediler; ancak buna rağmen tetrarchy başanlı 
olmamıştı, Diocletian’ıh augustus ünvanını paylaştığı Maksimian’la birlikte 305’te tahttan 
çekilmesini 18 yıl süren bir iç savaş izledi. Rivayete göre bu iç savaşlar sırasında kazandığı 
zaferler sayesinde Hıristiyanlığı benimseyen Constantinus, ancak 323 ’te bütün Roma üzerinde 
iktidannı kurabildi. Constantinus’un iktidan, bir anlamda, Diocletian’m reformlannın mantıkî 
sonuçlanna vardınidığı dönem oldu. Diocletian’m idari bölümlenmesini benimseyen 
Constantinus sivil bürokrasi ile askerî bürokrasiyi net bir şekilde birbirlerinden ayırdı; daha 
doğrusu bunu yapmakla ilk ‘kez, o güne kadar varlığını “Caesar’ın dostlan” gibi terimler 
altında sürdürmüş olan sivil bürokrasiye ilk kez hukukî bir kimlik kazandırmış oldu, 
Constantinus’un iktidannı izleyen yıllarda imparatorluk hizmetindeki memurlann sayısı hızla 
artacaktı, 5, yüzyılın başına vanidığında doğu imparatorunun hizmetinde çalışan “sivil”lerin 
sayısının 10 bine ulaşmış olduğu tahmin ediliyor, (Principatus rejimini kuran Augustus’un 
“dosdan”nın sayısının 150’yi geçmediği tahmin ediliyor. Yine rakamlar son derecede şaibeli 
olmakla birlikte, imparatorluğun M.Ö. 1 yüzyıldaki nüfusu ile M.S. 4-5. yüzyıllardaki nüfusu 
arasında öyle başdöndürücü bir fark olmadığı tahmin edilebilir.) Kuşkusuz sivil bürokrasinin
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kök salması, beraberinde kendine özgü yeni kurumlaşmaları da getiriyordu. Sözkonusu 10 bin 
rakamı, başlıca görevi diğer memurların faaliyederi hakkında raporlar düzenlemek olan ve 
schola ya da agentes diye anılan 1200 istihbarat elemanım da içeriyordu.

R eform lar

Ancak 3. yüzyıl sonunda başlayan reformlann içersinde, toplumsal dokuyu en derinden 
etkileyenleri, kuşkusuz, emekle ve emeğin türüyle toplumsal konum arasmdaki, köleci üretim 
tarzının çözmüş olduğu bağları yeniden pekiştiren idari ve hukukî uygulamalardı. Bu alandaki 
ilk adım daha Aurelian tarafından atılmıştı. Yalnızca imparatorluk için değil daha önceki 
bağımsız polisler için de sikke basmak, siyasal bağımsızlığın ve hükümranlığın, kısaca devlet 
olmanın en ajardedici göstergelerinden biri olduğu için, büyük bir kıskançlıkla korunan bir 
tekel olmuştu. İmparatorluğun ilk yüzyıllannda Roma’da sikke imalau, bu konuda uzmanlaşmış 
kölelere, yani dolayısıyla Caesar’ın ailesine (fam ilia m onetaria) devredilmişti. Ancak köleci 
üretimin yerini son derecede çeşitli işgücü istihdam tarzlarına bırakmakta olduğu 3. yüzyıl 
içersinde, sikke üretiminden sorumlu azadlı köle ve köleler kendilerini bir lonca (collegia) 
şeklinde örgütlemeyi başarmış ve bu yolla büyük bir servet edinmişlerdi. İmparator Aurelian’m 
sözkonusu loncaların işliklerini kapatması, antik çağda ekonomiye “sistematik devlet 
müdahale”sinin belki de ilk örneğiydi. Kalan belgefer bu önlemin yolaçtığı ayaklanmanın 
bastınlış tarzım, mümkün azamî zulüm (ultima crudelitate) diye niteliyor. Sikke imalatçılan bir 
istisna olarak kalmadı. Onların ayaklanmasının bastırılmasını coüegialan, üyelerinin vergi 
borcundan sorumlu tutan ferman izledi. (Kişilerin işlerine bağımlı kılınmasının doğrudan bir 
örneği olmamakla birlikte, Aurelian’ı izleyen yıllarda alınan bir başka önlem, sikke 
meselesinin son dönem Roma imparatorları tarafından ne kadar ciddiye alındığını gösterir 
niteliktedir: Kalpazanhğm idamla cezalandırılması geleneği bu imparatorlar tarafından başlatıldı.)

Her şeye karşın sikke imalatçılan özel bir ömek, Aurelian’m aldığı kısmî bir önlemdi. 
Diocletian’la başlayan reformlar bu uygulamayı evrenselleştirdi. Toprakta kölelerdense “özgür” 
emekten yararlanmak, kökenleri imparatorluğun ilk yıllarına kadar uzanan bir uygulamaydı. 
Ancak toprakların, devlet tarafından kendilerine belli bir kira karşılığında bahşedildiği eski 
zamanların colonisi, genellikle geleceğin toprak sahibi adaylarından oluşuyordu. Ama 3. yüzyıl 
koşullan, sayısız colom ı bu yolla (kendisi ya da atasının) edinmiş olduğu topraklan satmaya

Barbar Roma ilişkilerine iki örnek. Yukarıda aslen bir Vandal olduğu halde orduda 
yükselerek 4. yüzyılın sonunda on yaşında tahta çıkan Honorius'un vasisi Stilicho,
Batı Roma Impartorluğu’nun en güçlü kişisi haline gelmişti. Kabartmada, imparator 
Büyük Theodosius’un yeğeni olan karısı Serena ve çocuktan ile birlikte görülüyor.
6. yüzyılın başında yaşayan Boethius (Yanda) ise artık Doğu Got Krallığı'nda 
barbar kral Theodorich’e hizmet ediyordu. Boethius ayrıca, Antik Yunan kültürü 
üzerindeki bilgisiyle Hıristiyan dogmasının karşılaştığı sorunlara ve çıkmazlara 
çözüm yollan bulmaya çalışmıştı. Gelecekte Ortaçağ skolastlsizmini belirleyecek 
düşüncelerini Hıristiyanlığın hizmetine sunarken, dini inanca akılcı bir çerçeve 
kazandırmaya çalışıyordu. Theodorich'in gözünden düşünce, senato tarafından 
ihanetle, din kurumlan tarafından da büyücülük ve inançsızlıkla suçlanarak önce 
işkence gördü; sonra idam edildi. Kendisine yöneltilen suçlamalan reddettiği 
hücresinde Felsefi Teselli IJzerine adlı kişisel hayat, düşünce ve inançlarını aktaran 
eserini yazdı.
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ve daha zengin ve nüfuzlu bir hemşehrisinin himayesini aramaya yöneltti. Constantinus 
gönüllü olarak girilmiş bu himaye ilişkisine, çıkardığı yasalarla zorunlu bir nitelik kazandırdı. 
Artık colonlar ve onlann çocuklan (ve, fiilen çocuklannın çocuklan) işledikleri toprağa bağımlı 
olacaklardı. Gerçi geleneksel Roma hukukuna göre özgür yurttaşlardı ama özgür yurttaşlara 
tanınan sayısız haktan mahrum bırakılmışlardı; örneğin bağımlı colon statüsünde olduklan 
sürece, kendi adlanna mülk sahibi olamıyorlardı. Bağlı bulunduklan toprağı terketmek ise 
yasada “kendi şahsına çalmak”, dolayısıyla bir hırsızlık olarak tarif ediliyordu. Böylelikle bütün 
Avrupa feodalizminin hukukî zeminini oluşturacak temel Constantinus döneminde atılmış oldu.

Diocletian, principatus rejimi boyunca sürekliliğini korumuş olan, İtalya ile diğer eyaletler 
arasındaki ayrıcalık farkına son vermişti. Constantinus şehirleri de toprak ve kelle vergisi 
kapsamına aldı. Gerçi bu önlemin imparatorluk bütçesine katkısının, kırsal alanlardan edinilen 
gelirin yüzde 5’ini aşmadığı tahmin ediliyor ama yine de Constantinus’un aldığı önlem 
Diocletian’mki kadar radikaldi. Böylelikle impratorun nezdinde, kır ile geçmişte rejimin başhca 
dayanağı olan kent eşitlenmiş oluyordu. Bu anlamda kıra uygulanan vergilerin, şehirlere de 
uygulanmasıyla, çalanlardan  beklenen “toprak”a bağımlılığın, şehirlerde “meslek”e bağımlılık 
şeklinde uygulanması, imparatorlar tarafından el yordamıyla keşfedilmiş olsa da, aynı bütünün 
parçalanydı. Mesleğe bağımlılık collegialar halinde örgütlenmiş zanaatlar sözkonusu olduğunda, 
çocuklann baba mesleğini izlemesi zorunluluğu şeklini alıyordu; devlet tarafından işletilen 
büyük fabrikalarda (fabricae) çalışan işçiler ise damgalanıyorlardı. Diğer yandan eskiden bir 
gösteriş olarak yerine getirilen leitourgia, artık belli mülklere bağımlı kılınıyor; sözkonusu 
yükümlülük, tıpkı mülkün kendisi gibi miras ve satış yoluyla aktarılabiliyordu. Bütün bu 
yükümlülüklerden bağımsız olan tek toplumsal kesim, sivil ve (kısmen) askerî bürokrasiydi. 
İmparatorlar da, beledî yükümlülükleri olan orta ölçekteki mülk sahiplerinin bu imparatorluk 
bürokrasisine sızmalarını önlemek için azamî gayreti gösteriyorlardı.

Bu reformlar, batıya doğru akmakta olan Hunlann baskısıyla, Gotlann 376 ’daki akınlanyla 
başlayan yeni istilalar dalgasını imparatorluğun doğuda varlığını korumasının imkânını 
hazırlayacaktı. Batıda ise yeni yaratılan bağımlılık ilişkilerinin mücadelesi, imparatorluk 
çatısının dışında, çok farklı siyasal biçimler altmda sürdürülecekti.

Krizin İdeolojik Boyudan

Kuşkusuz 4. yüzyıl imparatorluğunu klasik Roma’dan ayırdeden en önemli özellik, İkincisinin 
Hıristiyan bir imparatorluk olmasıydı. Diocletian Hıristiyanlara karşı en büyük baskıyı 
uygulayan imparator oldu; o kadar ki, onun dönemi Hıristiyan tarihçilik geleneğine “büyük 
zulüm” 4i&nemi olarak geçti. Halefi Constantinus Hıristiyanlığı seçti.

Aynı çağlarda benzer bir süreç Çin’de yaşanıyordu. M.S. 184’te Çin’in Han İmparatorluğu,
“batıl itikatlar”m da etkisiyle “demagoglar”m harekete geçirdiği geniş kitleler San Türbanlar 
Ayaklanması adı verilen dev bir ayaklanmaya kalkıştı. Zaten 50 yıldır da Han İmparatorluğu 
barbar kavimleri durdurmakta güçlük çekiyordu. 3- yüzyılda merkezî imparatorluk çözüldü ve 
bu koşullar Budizm’in Çin’de ve özellikle aşağı sınıflar arasında yaygınlaşması için ideal 
ortamı hazırlamış oldu. Gerek 3. yüzyıl öncesi imparatorluk Konfüçyanizmi gerekse Stoa, 
seçkinlerin imparatorluk aygıtına sadakatinin ifadesi olmuştu. Maddeci içeriklerine karşın, 
kendilerini bir sınıf egemenliği meşrulaştırma işlevinden en fazla anndırdıklan noktada bile 
ideolojik düzeyde sahip olduklan evrenselliğe pratik düzeyde fiiliyat kazandıramamışlardı; 
misyoner bir yönelime sahip olmayan Konfüçyanizm ve Stoa zaten böyle bir perspektife de 
sahip değildi. İmparatorluğun teritoryalliğine ve hatta, imparatorluk düzenle, medeniyetle 
eşanlamlı olarak algılandığı ölçüde, evrenselliğine denk bir örgütlülüğün temellerinin, 
sömürülen sınıflan da içerecek bir şekilde atılması, “semavî” diye anılan dinlerin 
gerçekleştirdiği bir başan oldu. Sözkonusu dinler yalnızca koşullann ağırlaştığı dönemlerde, 
kitlelere katlanmaya çağnidıklan fedakârlığı anlamlandıracak bir çerçeve sağlamak ve genel 
olarak onlann sadakatini yükseltmekle kalmıyor, paradoksal gibi görünecek bir şekilde, onlann 
askerî yeteneklerini, savaşma azimlerini de yükseltiyordu. Örneğin Çin’de hanehalkı kültleri, 
insanlann savaşa katılmalanmn önündeki başlıca engellerden birini oluşturuyordu; çünkü 
kültün başlıca buyruklanndan biri, evladın gövdesini, ebeveynden aldığı şekliyle, yara bere 
görmemiş, bütünlüğü bozulmamış bir şekilde mezara teslim etmesiydi; bu şekilde korunan 
gövde, aile mezarlığına gömülmediği takdirde, yurtsuz ve bakımsız bir hayalet olarak sonsuza 
kadar dolanmaya mahkûm olacaktı. Budizm, yoksul Çinliler’e hanehalkmm sınırlarını aşan bir 
ufuk sağlamakla kalmadı, tıpkı Hıristiyanlık ve daha sonraki İslamiyet gibi,. şehadetin 
yüceltilmesini mümkün kıldı. İmparatorlar ve ordu komutanlan artık savaşlara, yanlannda 
gezgin tapmaklar götürüyor, burada savaşta ölenler için ayinler yaptırtıyor, ötedünyadaki 
hayatlarının ne kadar mükemmel olduğunu şiirsel bir dille anlattınyorlardı. Kuşkusuz Çin’de 
imparatorluk Roma’ya nasip olmayan bir sürekliliğe sahip oldu. Bölünmüş beyliklerin yerini 
alan imparatorluk, popüler düzeydeki Budist örgüdenmelerin sağladığı imkânlardan 
yararlanmakla birlikte, yeniden Konfüçyanizmi benimseyerek kuruldu. Oysa imparatorluğun 
varlığını daha 1000 küsur yıl boyunca koruyacağı doğu Roma’da bile yklasik kültür varlığını, 
daha çok saygı duyulan bir anı olarak korudu. Eşitsizlik ve sömürünün dinî terimlerle 
meşrulaştınlmaya başlamasıyla birlikte, ona karşı sürdürülen mücadele de kendisini bu 
düzlemde konumlandırmaya başlayacaktır. Toplumsal eşitsizliğe karşı sürdürülen mücadele, 
kendisini aynı zamanda, ölümlülüğe karşı da bir isyan olarak ifade edecek, yoksulluk, ölümle 
bir solukta anılacaktı. Bu yüzden toplumsal, siyasal mücadele ötedünyanm bu dünyaya
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Fotoğrafta görülen, Pompeii'deki bir evin duvarına 
yazılmış cümleyi bir öğrencinin grafitle yazmış olduğu 
düşünülüyor: ‘‘Labirynthus: Hic Habitat Minotaurus" 
(Labirent: Minotoros Burada Otururdu). 79 yılında 
Vesuvius’un lavlan altına gömülerek ancak 17 asır 
sonra yeniden Çjikarılan Pompeii kentinde hiç bir 
belge ya da kitabın bulunmamasına rağmen, duvar 
resimleri ve evlerde, sokaklarda bulunan duvar yazıları 
kentin gündelik yaşamının birçok inceliğini 
aydınlatmaktadır; dükkanlardaki ilanlar, vitrinler, genç 
aşıkların yazdıklan cümleler, protesto yazılan ve seçim 
sloganlan, belki de hiçbir resmi belgenin veya kitabın 
aktaramayacağı türden bilgileri iletmektedir. Örneğin, 
bir dükkanın vitrinindeki “Burada bir as karşılığı şarap 
içilebilir; 2 as için daha iyi şarabımız var; 3 as 
karşılığında ise Falernus şarabı bile içebilirsiniz...'' 
yazısının yanına, başka birisi “Yalancı! Burada su 
satıyorsun, kendin en iyi şarabı içiyorsun" diye 
yazmış... “Nuceria ahalisi kahrolsun!" diye yazan 
birisi ise, çok kişinin ölümü ve yaralanmasıyla 
sonuçlanan bir sirk yarışmasında (M.S. 60'lı yıllarda) 
Pompeii’liler ve bu kentten gelen seyirciler arasındaki 
kavgayı -bu olay nedeniyle Pompeii sahası Senato 
kararıyla 10 yıl kapatılmıştı- anımsatıyor. Evliliğe davet 
olarak kabul edilebilecek bir duvar yazısında bir genç 
kız şunları yazmış: "Methe Crestus’u seviyor. 
Pompeii'nin koruyucusu Venus onları korusun ki, 
sonsuz bir aşk içinde yaşayabilsinler.”



o u
Sınıf Mücadeleleri

M.S. 79'da Vezüv yanardağı aniden lavlarını Pompeli 
kentinin üzerine boşalttığında, 200.000’Hk nüfusun kent 

merkezinde bulunan hemen hemen tamamı (20.000) 
hemen o anda, kentin içinde ölmüştü. Daha doğrusu, 

bugün, arkeolojik kazıyla ortaya çıkarılan Pompeli 
kentinde bulunan ölü sayısı bu kadardır... Hatta, ünlü 
tarihçi Plinius da Vezüv'ün lavlar fışkırttığını görünce 

denizden Pompell'ye yanaşarak olayı gözlemek 
isterken hayatını kaybetmiştir. Vezüv’ün aniden 

faaliyete geçmesi yüzünden, kent sakinlerinin çoğunun 
kaçmaya bile fırsat bulamadığı kalıntılardan 
anlaşılmaktadır. Üstelik bu durum, Pompeli 

kalıntılarının gelmiş geçmiş en ayrıntılı, en betimleyici 
arkeolojik t>uluntu olmasını sağlamıştır. Bütün kentin 

üstünü örten lavlar, kent sakinlerinin pek çoğunu 
gündelik uğraşılan başında dondurmuş ve bugüne 

neredeyse bir mumyalar müzesi kalmasını sağlamıştır. 
Bu nedenle, Roma’daki gündelik yaşam ve kentlerin 
refah düzeyi hakkında bilinenlerin çoğu Pompeii’den 

elde edilen bilgilere dayanmaktadır... Önceleri bir 
Etrüsk şehri olan ve Silla tarafından fethedilen 

Pompeii, felaketten önce şifalı sulan ve hamamlan ile 
ünlü bir sayfiye şehriydi. Kentteki evlerin hemen 

hemen hepsinin duvarian baştan aşağı freskler ve 
duvar resimleriyle kaplıdır; neşeli, göz alıcı, 

kahramanlığa ve gündelik yaşama dair konulan içeren 
bu resimler, genelde Helenistik dönemin izlerini taşır 

ve sanat açısından büyük bir değer taşımaktan 
uzaktır; daha çok eğlence ve zenginliğe dayalı bir 

kültüre işaret etmektedir... O kadar ki, dönemin 
sosyetesine özgü astroloji, kozmoloji vb. 'düşünsel 

eğlenceler', hatta sadece belli bir elit grubuna hitap 
eden 'ev tanrıları' moda olmuş, kadınlann, erkeklerin 

ve çocukların tanrılan farklılaşarak çeşitlenmişti... 
ıPompeii'nin refahını ve zenginliğini gösteren bir başka 

özellik de, dükkn vitrinlerinin, barların tıolluğudur. Bu 
•sadece dükkanlardaki mallan tüketen zenginlerin değil, 

Pompeii'de kökleşen önemli bir zanaatkar ve esnaf 
kesiminin de varlığının kanıtıdır. Bütün bu eğlence ve 
tüketim kültürü, sonradan Hıristiyanlar tarafından sert 
bir şekilde eleştirilecek, ve Vezüv'ün patlaması, gayn 

ahlaki bir hayat tarzını benimseyen Pompeli'lilere 
verilmiş Tanrısal bir ceza olarak yorumlanacaktı... 

Aşağıda Dynosisos ayinlerini simgeleyen bir fresk; 
Pompeii'deki bir villanın duvarında bulunuyor. Yandaki 

resim ise, yine aynı villadaki bir freskten alınan bir 
ayrıntı; hizmetçi ve ev hanımını birlikte, ortak aile 

yaşamının doğallığı içinde gösteriyor.

müdahalesi olarak kavranacak, gerek İslam gerekse Hıristiyan ortaçağlannda ütopyacı düşünce, 
cennet tasvirlerinden beslenecekti.

Oysa Roma’nm klasik kültüründe, çok daha mütevazi ve siyasî bir ütopyacılığın izlerini 
sezmek olanaklıdır. 3. yüzyılın ikinci yansında, iç savaşlar ve barbarlara karşı savaşlar hâlâ 
sürerken imparator Probus’un bir gün savaşlann biteceğini, askerlere gerek kalmayacağını, o 
zaman artık vergilere de gerek kalmayacağını vaad ettiği söylenir. İmparatorluk banşmm, 
üreticilerin ürünleri gasp edilmeden temin edilebileceği fikri, imparatorluk aygıtını eleştirmek 
için dünyevî, imparatorluk rejimine içkin bir dayanak sağlamış oluyordu. Probus’a atfedilen 
sözlerin perspektifinde, ütopya ile gerçek dünya arasındaki mesafe bir vergi reformu kadar 
sıradan ve kısaydı. Böylesi bir perspektifin yalnızca imparatorlar ve seçkinler değil, sıradan 
insanlar tarafından da benimsendiğine dair kanıtlar var. Tarihçi Priscus, 5. yüzyılın ortasında 
Atila’nm kampına bir elçi olarak gittiğinde karşılaştığı Yunanh bir tüccardan sözeder. Hunlar 
tarafından tutsak edilmiş, ancak Hunlar onu serbest bırakuklan halde, oniann safında 
Romalılar’a karşı bile savaşmaya devam etmişti. Priscus’a seçimini açıklarken savaş zamanında 
her şeyin çok kötü olsa da, banş zamanında ağır vergilerden ötürü daha da dayanılmaz 
olduğunu söylemiş; “ilkesiz adamlar herkese acı çektiriyor çünkü yasalar herkes için geçerli 
değil... Yasayı ihlal eden zenginse cezalandınlmıyor, mahkeme bedelini de işten anlamayan 
yoksullar ödüyor. Sefaletin doruk noktası da adalet elde etmek için para ödemek zorunda 
kalmak”. Bu isimsiz tüccar imparatorluğu İlahî bir ilkeyi ihlal ettiği için, ya da göksel bir 
düzen adına değil, kendi kurumlannm vaadlerine ihanet ettiği için yıkmaya karar vermişti.
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Doğa
ANAKSİMANDROS

lyonyalı filozof Anaksimandros'un Doğa adlı 
eserinden bir paraça.

Varolan nesnelerin başlangıcı (arkhe)'nln apeiron (sı
nırsız şey) olduğunu söylemiştir. (Bu başlangıç maddesi 
olarak ne suyu ne de öğe denen şeylerden lierfıangi 
birin! değil de kendisinden bütün göklerin ve bu gökler
deki dünya (kosmos)'lann meydana geldikleri, sınırsız 
başka bir tözü düşünüyor.) Varolanlar nelerden meyda
na gelmişlerse zorunlu olarak yok olup onlara dönerler; 
zira onlar birbirterine zamanın düzenleyişine göre hak
sızlıklarının cezasını ve kefaretini öderler. 
Apeiron kocamaz, ölmez, yok-olmaz. •

Nesnelerin Yarad ılış ı Ü zerine
PARMENİDES

lyonyalı Parmenides, M.Ö. 504-501 arası yazdığı 
Nesnelerin Yaradılışı Üzerine adlı eserinden bir 

bölüm.

Fakat yine de bunları da öğreneceksin, öyle
görünenlerin 

Nasıl denenir-inanılırca var-olması gerekirdi
büsbüiüngeçerken her şeyden. 

Haydi bakalım, ben söyleyeceğim - sen de
cankulağıyla dinle 

Hangi araştırma yoilannın düşünüleceğini yalnız;
Biri var-olmanm oiduğu, var-olmamanın olmadığıdır, 
Bu inandırma yoludur - doğruluğun ardından yürür

çünkü
Öteki, var-olmama, var-olmamanın zorunlu

olduğudur;
Hiç bulunmaz olduğunu söylüyorum sana bu

patikanın;
Ne tanıyabilirdin var-olmayanı çünkü -yapılamaz

çünkü bu-
Ne de bildirebilirsin; aynı şeydir çünkü düşünmekle

var-dmak.
Ortakiaşa-topiu tıir şeydir benim için 
Nereden başlasam; oraya geleceğim yine çünkü

zira.
Bak akimla bulunmayanın nasıl yien de akılla

orada olduğuna sağlamca. 
Kesmeyecek çünkü var-olanın var-olana

bağlanmasını. 
Ne düzen tıoyunca her yanda her biçimde

aynlacak
Ne de biraraya toplanacak şekilde.
Söylemek ve düşünmek gerek var-olan'ın

olduğunu; var varolmak, 
Hiç ise yoktur; bunları düşünmeni istiyorum.
Seni uzaklaştırdığım ilk araştırma yolu budur işte. 
Fakat sonra bir de hiçbir şey bilinmeyen ölümlerin 
Sallandıkları yol var, iki-başlıların; çaresizlik yönetir

çünkü
Göğüslerindeki sallanan düşünüşü, sürüklenir

giderier
Hem dilsiz hem körier, şaşkınlar, kararsız kişiler,
Var-oimakla olmamayı aynı şey sananlar
Hem de aynı şey değil, onlarca geriy-döner her

şeyin yolu.
Hakkından gelinemez hiç şu var-olmayanın var

olduğunun

Üstte: tssos Muharebesi sırasında Büyük İskender'in 
tasvir edildiği bir mozaik. Altta: Magaliya denilen 
geleneksel yerli üslupta yapılmış bir saz damlı 
kulübenin önünde bir köylü şarap boşaltıyor.

Sen bu araştırma yolundan uzak tut düşünceni, 
Çok-denemiş alışkanlık bu yola İtip sürmesin seni. 
Kullanma bakışsız gözü, uğuldayan kulağı 
Ve dili, logosla bağla karara çok-kavgalı kanıtı 
Benim anlattığımı. Yalnız bir yolun anlatılışı 
Kalıyor daha, o da variiğın; vardır bu yolda 
Pek çok işaret, çünkü doğmamış olduğundan

yok-olmazdır da.

Yapısı bütündür, sarsılmaz ve hedefsizdir.
Ne bir kere var idi ne de olacaktır, şimdi btr

bütün var çünkü.
Bir-olan, topiu-şey. Nasıl bir doğuş bulacaksın ona? 
Nasıl nereden yetişmiştir? Bırakmayacağım

var-olmayandan 
Sözetmeğe ne de düşünmeğe seni; söylenemez

düşünülemez çünkü 
Var-olmadığı. Nasıl bir gereklik zorlamış ola onu 
Sonradan yahut önceden hiçten başlayarak

doğmağa?
Böylece ya büsbütün olması gerek yahut

olmaması.
Hem de var-olmayandan bırakmaz İnanma gücü 
Kendinden ayn blr-şeyin doğmasını. Bundan ötürü

doğmağı
Ne de ölmeği Dike salıvermedi gevşeterek

köstekleri.
Aksine germekte. Bunlann karan şunda gizli:
Vardır yahut var değil, imdi kara verildi, bu bir

zorunluluk.
Bir kıyıya atmağa düşünülemez söylenemez olan

yolu -hakikisi
Bu değil çünkü-, ötekinin var ve gerçek olduğuna. 
Nasıl yok olabilir var-olan öyleyse? Nasıl doğabilir? 
Doğduysa var değildir, ilerde doğacaksa da öyle. 
Böylece doğuş sönmüştür ve ölüm yok olmuştur. 
Bölünemezdir de hep bir-clns olduğundan;
Burada biraz daha çok da değit -bu ona

engellerde toplu olmaktan- 
Burada biraz daha zalf de değil, bütün doludur

varolanla.
Bu yüzden bütün topludur; var-olan var-olana

bitişir zira.
Fakat kımıldamaz koca bağlann sınırian İçinde 

Başlamaz dinmez, çünkü doğma ve göçme 
Pek uzaklara atılmıştır, gerçek inanıştır onu süren. 
Aynı şey olarak aynı şey içinde kalarak kendi

kendine yatar. 
Böylece sapa sağlam yerinde durur; güçlü

zorunluluk
Sınınn bağlannda tutar, onu çepe çevre saran

sınmn;
Çünkü sonsuz olamaz var-olan Tann kanunu

gereğince;
Ihtiyaçsızdır çünkü; her yandan muhtaç olurdu

böyle olmasa. 
Aynı şeydir düşünmekle var-olma düşüncesi 
Çünkü İçinde söylenmiş olarak bulunduğu var-

olanstz
Bulamazsın düşünmeyi. Değildir ve olmayacaktır

çünkü
Başka şey var-olanın dışında, çünkü Kadar

bağlamıştır
Bütün ve hareketsiz olmağa. Bu yüzden hepsi ad

olacak
insanlann koyduklarının, gerçek olduğuna inanarak; 
“ Meydana-gelmek” de “yok olmak” da, var-olmak

da olmamak da, 
Yer değiştirmek ve pariayan rengi başkalaştırmak

da.
Fakat son bir sınır olduğundan bütüntenmiştir 
Her yandan, İyice tekeriek bir küre yığın gibi, 
Ortadan dışa her yanda blr-ağıriıkta. Çünkü ne

daha bOyOlı

Ne de daha zayıf olmaması zorunlu burada yahut
orada.

Bir-ctns-olana -ne de burada daha çok varolanın 
Burada daha az olabilmesi varolandan, bütün

dokunulmamış olduğundan 
Kettdine her yandan eşit, aynı şekilde sınırlara

dayamr



578

Burada senin için kesiyorum güvenilir sözü ve
düşünceyi

Doğrulukla ilgili. Öyie-sanışlarmı bundan sonra
insanların

Öğren, sözlerimin aldatıcı düzenini dinleyerek.
İki şekli adlandırmakta karar kıldıla> düşünceleri- 
Bunlardan biri olmamalıydı, burada yanıldılar- 
Karşıtlara böldüler şekli ve alâmetlerini ayrıldılar 
Birbirlerinden, buraya alevin aitherli ateşini 
Yumaşak, pek hafif, kendiyle her yanda bir-olanı, 
Başkasıyla bir-olmayanı, koyarak; fakat öteki de

kendi kendine 
Karşı yandaki ışıksız gece, koyu bir şekil ve ağır. 
Bu evren-düzenini gerçeğe benzer şekilde her

şeyiyle bildiriyorum ben sana. 
Hiçbir vakit ölümlülerin herhangi bir düşüncesi

seni geçmesin diye. 
Bütün şeylere ışık ve gece adı verildikte.
Ve kuvvetlerine göre olan şeylerle bunlar ve

şunlar adlandırıldıkta 
Bütün (evren) doludur aynı zamanda ışık ve

görünmez gece ile 
Her ikisi de eşit olan; yoktur çünkü ikisinden biri

içinde olmayan. 
Bileceksin şimdi aither-varlığı ve aitherdeki bütün 
Yıldızlan ve saf, parlak güneş-çırasının 
Kavurucu işlerini ve nereden meydana geldiklerini, 
Dönüp-dolaşan işlerini de öğreneceksin tekerlek

gözlü ayın
Yaratılışını da, bileceksin çepe çevre kavrayan

göğü de
Nereden çıktığını ve nasıl onu götürüp bağladığını

zorunluluğun
Sınırlarını tutmağa yıldızların.
(Söyleyeyim sana şimdi) n^sri yeryüzü, güneş ve

ay
Ortaklaşa aither def^safnanyolu da ve gök.
En dışta bulunan, ve yıldızların sıcak^gue^

çabalıyordu
Meydana-geiıııeK .<ç:n.
En baştaki oIoioa Tanrıların Eros’u düşünüp

buldu...
(Ay) gece panayan, yeryüzü çevresinde dolaşan

yabancı ışık...
Hep gözetleyen güneşin ışınlarını.
Yeryüzü... köKu suda.
Nasılsa herkesteki karışımı öğelerin 
Öylece akıl insanların yanında durur; aynı şeydir 
Çünkü düşünen şey, öğelerin yaratılışı, insanlarda 
Hepsinde ve her birinde: düşüncedir daha çoğu

(ışığın yahut karanlığın) 
Böylece meydana geldiler bunlar öyle-sanışa göre

ve vardırlar
Ve ilerde bundan böyle yürüyerek sona erecekler. 
Bunlara ad taktılar insanlar, bir işaret her

birine.

K a r ia ta  T ita re ti
HERODOTOS

Herodotos’un Tarihi'nden Kartaca ticaretine ait 
eserlerinden bir bölüm.

Kartaca anlatıları Kyraunis adasını bu bölgede göste
riler, uzunluğu iki yüz staddır, genişliği azdır; anakara
dan gitmesi kolaydır, zeytin ağaçlan ve üzüm bağlarıyla 
doludur. Burada bir göl vardır, derler, o çevrenin kızlan 
gölün dibindeki balçıktan, zifte batırılmış kuş tüyleri 
kullanarak altın çıkarırlarmış. Sahiden öyle midir, bil
mem; bana anlatılanı söylüyorum. — Kesinlikle doğru 
da olabilir. Zakynthos'daki bir gölün sularından zift çı
kardıklarını ben kendi gözümle gördüm; bu adada epey
ce göl vardır, ama en büyüğü yetmiş ayak kareyi geç
mez ve derinlik İki kulaçtan fazla değildir; bir kancanın

Clstte: Germanyalı bir köylünün bronzdan yapılmış 
heykeli. Köylünün elinin duruşundan sabah kullandığı 

ve üstündeki giysiden de açık havada çalıştığı 
anlaşılıyor. Altta: M.Ö. 39’da Marcus Antonius 

tarafından çıkartılan sikke, ön yüzünde Antonius'un 
portresi arka yüzünde ise Brundisium'da iki 

hükümdarın barışmasından sonra evlendiği Octavianus 
kız kardeşi Octavia'nın portresi yeralmakta.

ucuna mersin dalı bağlayıp daldırırlar, dala zift yapışır, 
yukarı çekerler; bitüm gibi kokar ve Pleria ziftinden 
daha iyidir; gölün yanında kazılmış bir çukura boşaltır
lar; çok toplandığı zaman, amphoralara koymak İçin 
buraya doldururlar. Göle bir şey düşerse bir yeraltı ka
nalından denize gider ve orada bulunur; denizle göl 
arası yaklaşık olarak dört staddır. —Görülüyor ki Libya 
kıyılarındaki ada İçin söylenenler doğru olabilir.

Gene Kartacalılara göre, Libya'da Herakles direkleri
nin ötesinde insanların oturdukları bir yer varmış, gemi
lerle oraya gider, yük boşaltırlarmış; getirdikleri malı 
kıyı boyunca yanyana dizer sonra gemiye dönüp gökyü
züne bir duman salıverirlermiş. Dumanı gören yerliler, 
deniz kıyısına iner, mala karşılık olarak yere altın bırakır
lar ve uzaklaşırlarmış. Kartacalılar gemilerinden inerler, 
hesap ederler, eğer altın, getirdikleri malı karşılıyorsa, 
altını alıp giderler; karşılamıyorsa gemiye dönüp bekler
ler. .0 zaman öbürleri gelirler, yeniden altın bırakırlar 
ve altın kabul edilinceye kadar bu böyle gidermiş, iki 
taraf da birbirlerine bir kötülük yapmıyorlar. Kartacalılar 
yeter bulmadıkça altına el sürmüyorlar, yerliler de Kar- 
tacalılar altını almadıkça mallara dokunmuyorlarmış. •

G erm ania
TACITUS

Germania adlı eserinden bölümler.

16. German kabilelerinden hiçbirinin şehirlerde otur
madıklarını herkes bilir. Birbirine bitişik evlere taham
mül edemezler. Ayrı, dağınık, hoşlarına giden bir kayna
ğın, ovanın veya ormanın yanında yaşarlar. Köyleri, 
bizimkiler gibi, birbirine yapışık ve bitişik yapılardan 
teşekkül etmez. Her adamın kendi evinin etrafını açık 
bir alan çevirir. Bu, ya yangın tehlikesine karşı bir ted
birdir, yahut da başka türlü nasıl bina yapılacağını bil
memelerinden ileri gelir. Taş ve tuğla bile kullanmazlar. 
Her maksat için güzellik veya rahat düşünülmeden kaba 
bir şekilde biçilmiş kereste kullanırlar. Bazı kısımlarını
o kadar temiz ve parlak bir toprakla sıvarlar ki sanki 
resim ve renkli şekiller hissini verir. Çok defa toprağın 
altında mağaralar kazar, üzerlerine toprak yığarlar. Bun
lar kışın kendileri için sığınak, yemişleri için ambar vazi
fesini görür. Şiddetli soğukların bu gibi yerlerde tesiri
o kadar hissedilmez: bir düşman gelirse açıkta bulduğu 
şeyleri alır, fakat gizli ve gömülmüş olanlar hakkında 
bir şey bilmez; yahut da sırf aramaya vakit olmadığı 
için bulamaz. (...)

18. Drahomayı kadın kocaya değil, koca kadına verir. 
Ana, baba ve akrabalar düğüne gelerek hediyeleri göz
den geçirirler. Bunlar bir kadının zevkini okşayacak şey
ler değildir, genç gelin onları saçına takamaz: bir çift 
öküz, gemli bir at yahut kalkanla birlikte bir mızrak 
ve kılıç gibi şeylerdir. Böyle bir drahoma ile bir kadın 
alınır. Kadın da kocasına silâh hediye eder: bu, onlarca, 
bizim nikâh törenimizin, mistik göreneklerimizin ve bü
tün evlenme tanrılanmızın yerini tutar. Bir kadın kendini 
yiğitlik düşüncelerinden, yahut harbden muaf sayamaz. 
Evlilik hayatının t>aşlangıcındaki tören çalışmada, tehli
kede kocasının ortağı olması, barışta ve dövüşte aynı 
şeylere tahammül ve cesaret etmesi lâzım geleceğini 
kendisine ihtar eder. Boyunduruktu öküzler, gemli at, 
hediye edilen silâhlar bunu açıkça gösterir. Onlara göre 
kadın böyle yaşayıp böyle ölmeli, aldığı emaneti haysi
yet ve namusu ile koruyup çocuklarına devretmelidir. 
Bu öyle bir emanettir ki sıraları gelince gelinler de onu 
alıp torunlarına naklederler.

r
19. Bunun için bütün hayatları boyunca afif kalırlar. 

Tiyatronun iğfal edici tesirieri, yahut ziyafetlerin İnsanı 
tahrik edSn havası onların ahlâkını henüz bozmamıştır. 
Ne erkekleri, ne de kadınları gizli mektuplaşma bilmez
ler. Ne erkekleri, ne de kadınları gizli mektuplaşma bil-
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mezler. Sayılarına nispetle kocasını aldatan kadın pek 
azdır. Kocanın liemen mukabele etmesine müsaade olu
nur: kansının saçını keser, ailesinin gözleri önünde so
yar, köyün ortasında kamçılar. İffetini satmış btr kadın 
için af yoktur. Ne güzellik, ne gençlik, ne de zenginlik 
ona koca bulamaz. Çünkü Germania'da kimse faziletsiz
liğe gülmez, karşılıklı ahlâk bozukluğunu “devrin bo- 
zukiuğu”na atfetmez. Yalnız bakirelerin evlenmesine 
izin veren kabilelerde hayat daha iyidir: Kadınların ümit 
ve emelleri bir defada sona erer. Bu suretle kadın koca
sını tek bir vücut, tek bir hayat olarak kabul eder. Ondan 
ötesini düşünmez, daha fazlasını istemez. Sanki sevgisi 
kocası için değil, evlilik hayatı içindir. Çocuklannın sayı
sını tahdidetmeyl, yahut sonraılan olan çocukianndan 
birini öldürmeyi cinayet sayarlar; onlann iyi ahlâklan 
başka yerlerdeki iyi kanunlardan daha tesirlidir.

20. Her evde pis ve çıplak çocuklara rasgelinir, fakat 
bunlar büyüyünce bizim o kadar hayran olduğumuz be
den ve âza gürbüzlüğünü kazanırlar. Her anne çocukla- 
nnı kendi sütüyle besler; bu vazifeyi hizmetçi kızlara 
veya dadılara bırakmaz. Efendi ile köle arasında yetişme 
bakımından fark gözetilmez. Aynı hayvanlar arasında, 
aynı toprak üstünde büyürler, nihayet olgunluk çağına 
gelince ayniır, kahramanlıkla kendilerini gösterirler. Oğ
lan çocukları geç gelişir, gürbüz delikanlılar olurlar. 
Kızlar erken evlendirilmezler, delikanlılık çağında erkek- 
lar kadar sağlam bünyeli ve uzun boyludur. Ancak yaş 
ve kuvvetçe birbirine eşit olan kadın ve erkek evlenebi
lir. Çocuklar ana babalannın kuvvetlerine tevarüs eder
ler. Kızkardeşlerin oğullan için dayılar babaları kadar 
yakın akraba sayılır. Hattâ bazı kimseler dayılığı babalık
tan daha kuvvetli, daha mukaddes bir akrabalık bağı 
sayarlar. Rehinler alırken, ailenin hisleri üzerinde daha 
sağlam ve daha geniş bir tesire sahip oiabilmek fikriyle 
bu mesele üzerinde daha fazla ısrar ederler. Ama, bir 
adamın mirasçıları ve halefleri daima kendi oğullandır. 
Vasiyetname yapmazlar. Oğullan bulunmazsa mallan 
en yakın akrabaya, iki taraftaki oğlan kardeşlere, yahut 
amca ve dayılara düşer. Bir adamın ne kadar çok akra
bası ve yakını bulunursa ihtiyarlığında o kadar büyük 
şerefe hak kazanır. Germania’da çocuk yetiştirmemek 
kârlı bir şey değildir. (...)

23. İçkileri arpa ve buğdaydan yapılmış ve tahammür 
ettirilerek hafifçe şaralu andınr bir şekle getirilmiş olan 
bir mayidir. Yiyecekleri yabani yemişler, taze av eti, 
yahut yoğurt gibi basit şeyierden ibarettir. Lüks yemek 
takımları ve hazırlıklar olmadan açlıkiannı giderirler. İçki 
hususunda aynı itidali göstermezler. İstedikieri içkiyi 
vererek aralannda sarhoşluğu teşvik edecek olursanız 
kendi fena iptilâlan onlan silâhlardan daha müessir şe
kilde yenecektir.

24. Yalnız bir çeşit ı umumi gösterileri vardır ki her 
toplantıda aynıdır. Bu sporda çıplak delikanlılar oynaya
rak kendilerini kılıçlann ve doğrultulmuş mızraklann ara
sına atarlar. İdman onlara mahirlik, mahirlik de güzellik 
kazandırmıştır. Ama bunu para veya menfaat için yap
mazlar. Oyunda büyük cesarete ihtiyaç olmakla beraber 
oyuncunun tek mükâfatı seyircilerin zevkidir. Şaşılacak 
şeydir ki zarla kumar oynamayı ciddf bir meşgale sayar
lar ve bunu ayık İken oynarlar. Kazanmakta ve kaybet
mekte öyle hesapsız hareket ederler kİ oynayacak baş
ka şeyleri kalmayınca hayat ve hürriyetlerini bile tek 
bir atış için ortaya koymaktan çekinmezler. Kayt>eden 
kendi gönlü ile kazananın kölesi olur, daha genç, daha 
kuvvetli de olsa kendinin bağlanıp satılmasına müsaade 
eder. Bu onlann aksilik ve inadını gösterir: kendileri 
ise buna “sözünde durmak’’ derier. Bu şekilde elde 
edilen köleleri daima, böyle bir zaferin utancından kur
tulmak için, pazarda satarlar.

25. Öteki köleler ise, bizimkiler gibi, aile içinde belli 
vazifelerde kullanılmazlar. Her birinin kendi evi barkı 
vardır. Efendileri onlann bir nevi kira otarak vereceği 
zahire miktannı ve hayvan sayısını tesbit eder, bundan 
daha fazla bir şey istemez. Efenditerin bütün ev işteri 
kanlan ve çocuklan tarafından yapılır. Köleler pek nadi
ren dövülürler veya ağır işlere mahkûm editirter. Bazan

Üstte: Pompei'de bulunan kitap okuyan bir genç 
kadını tasvir eden resim. Altta: Geç dönem Roma 

imparatorlarından beklenen birlik ve beraberlik ruhunu 
simgeleyen dört "Tetrak"ı canlandıran heykel.

efendileri tarafından öldürülenler olur, fakat bu sert bir 
disipttnin gerektirdiği kasti bir hareket olarak değit, bir 
öfke veya hiddet anında, tıpkı insanın bir düşmanını 
öldürmesi gibi bir şeydir. Tabiî köleyi öldürmek kanuna 
aykm değildir. Azattıtann durumu kölelere nispetle daha 
iyi değttdir. Atte içinde pek az nüfuzlan vardır. Krallar 
tarafından idare olunan kabileler müstesna, diğer yer- 
lerdekiler devlet işlerine kanşmazlar. Krallıklarda ise 
hür doğmuş olanlardan ve asillerden daha fazla yükse- 
lirter. Öteki kabilelerde azatlılann aşağılığı hür otduktan- 
na en iyi delildir.

26. Parayı işletmek ve faize vermek onlarca bilinme
yen bir şeydir. Bilmemek yasak etmekten daha fazla 
bu âdetin önüne geçmiştir. Tarlalar çiftçilerin sayısına 
göre bütün köy halkı tarafından tutulur, sonra rütbeye 
göre fertler arasında paylaşılır. Arazinin genişliği bölün
mesini kolaylaştınr. Bir tarlayı hiçbir zaman birbiri ardı 
sıra iki yıl sürmezler, buna rağmen yine daima nadasa 
kalmış arazi bulunur. Toprağın verimini ve zenginliğini 
yemiş ağaçlan dikerek, otlaklar ayırarak, bahçeleri sula
yarak artırmak için emek çekip uğraşmazlar. Topraktan 
istedikleri tek şey zahiredir. Bunun için seneyi bizim 
gibi birçok mevsimlere ayırmazlar. Kışı, bahan, yazı 
ayırdedip onlara isimler verirler, sonbaharın ne adını, 
ne de nimetlerini bilmezler. •

" In s a n la n n  Eşitliği Ü stü ne"
LUCİUS ANNAEUS SENECA

IWÖ 4’de doğan Seneca’nın, arkadaşı Lucilius’a 
yazdığı 47’inci mektup

Seneca Luciiius’una Selâiı» €der

Yanından gelenler, senin kölelerinle arkadaşça geçin
diğini söylüyorlar; buna çok sevindim. Senin bilgeliği
ne, uyanıklığına zaten bu yakışır. “Onlar köledir” diye
cekler: Ama onlar aynı zamanda insandır. Onlar köledir: 
Evet, ama bizim can yoldaşımızdır. “Köledirler” : Evet 
ama bizim düşkün dostlanmızdır. “ Köledirler”; Evet, 
ama bizim de onlar kadar kaderin elinde olduğumuzu 
düşünürsen, biz de onlar gibi birer köle değil miyiz? 
Bunun İçin, kölesiyle yemek yemeyi ayıp sayanlann 
aklına şaşanm. Niçin mi? Çünkü, şu köle kalabalığını 
yemek yiyen efendinin etrafına diken, kibirli bir alışkan
lıktan başka nedir?

Efendi midesinin alabildiğinden fazla yer; her şeyi, 
boğazına tıkarken harcadığından daha büyük bir çabay
la çıkarmak üzere, gerilmiş ve artık görevini yapamaz 
olmuş karnını büyük bir açgözlülükle doldurur. Bahtsız 
köle ise, konuşmak için bile ağzını açamaz: Sopa her 
mınitıyı bastınr; öksürük, aksınk, hıçkınk gibi elinde 
olmayan şeyler yüzünden bile, köleden dayak esirgen
mez. Herhangi bir sesle susmayı bozmanın büyük ceza
sı vardır. Sabaha kadar aç karnına ses çıkarmadan du
rurlar. Sonuç olarak, efendilerinin önünde söz etmeleri
ne izin verilmeyen bu kimseler, efendilerinin ardından 
konuşurlar. Oysa bir zamanlar yalnız efendilerinin ya
nında değil, efendilerinin kendileriyle de konuşup görü
şen, ağızlan dikilmeyen köleler, onlann yerine başlannı 
vermeye, çatan tehlikeyi kendi üstlerine çevirmeye ha
zırdılar; şölenlerde konuşur, ama İşkence sırasında ses 
çıkarmazlardı. Sonra, şu “ Her köle, bir düşman” deyi
mi, hep o gururun yaygarasıdır. Köleler bizim düşmanı
mız değildir, biz onlan kendimize düşman ediyoruz.

Bu arada, bazı gaddarca, insana yakışmaz hareketleri, 
köleyi insan değil de hayvanmışçasına horiayarak kul
landığımızı, biz yemek sofrasına uzandığımız zaman on
lardan kiminin tükürük temizlediğini, kiminin yeriere ka
panarak sarhoşlann artıklannı topladığını aynca söyle
mek gerekmez. Kimi ise pahalı kuştan keser, usta etini 
beliril hareketlerle hayvanın göğsünden ve butlanndan 
geçirerek parçalara ayınr. Ancak bunun İçin, kuştan 
yordamınca kesmek için yaşayan bahtsız! Yalnız şu var 
kİ, bu işi zevk için öğreten, zorla öğrenenden ne kadar 
daha zavallıdır! Birinin görevi şarap sunmak mı? Öyley
se kadın gibi süslüdür; yaşı ile cenkleşir. Çocuktuk ça
ğından btr türiü kurtulmaz: Bırakmazlar. Artık askeritk 
çağına geldiği halde yüzü tüysüz, kıllan kazınmış ya 
da bir tamam yolunmuştur; efendisinin sarhoşluğuna 
ve keyfine harcadığı bütün geceyi uykusuz geçirir, ken
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di odasında erkek, şölende oğlan çocuğudur. Konukları 
gözetmekle görevli bir başkası, zavallı, lıep ayakta, dal
kavukları ve boğazlarının ve dillerinin ölçüsüzlüğü dola
yısıyla ertesi gün yine çağırılacakları süzer durur. Bun
lardan başka, efendilerinin ağız tadı üstüne ince bilgisi 
olan, onun iştahını nelerin açtığını, nelerin gözüne hoş 
göründüğünü, ne gibi bir yeniliğin onun mide bulantısı
nı giderdiğini, doyuncıı nelerden hoşlanmadığını, o gün 
canının ne istediğini bilenler de vardır. İşte, efendi bun
larla birarada yemeye katlanamaz, kölesiyle bir masada 
yiyecek olsa görkeminden yitireceğini sanır.

Tanrılar beterinden saklasın! Gerçekte bu efendilerin 
nicesinin birer efendisi vardır! Ben, Callistus’un eşiği 
önünde eski efendisinin beklediğini, boynuna bir yafta 
asarak işe yaramaz köleler arasında satışa sürdüğü kim
se başkalarını huzuruna kabul ederken, kendisinin dışa- 
nda bırakıldığını gördüm. Tellâl'ın sesini denediği birin
ci gruba atılan köle efendisine böyle karşılık verdi; bu 
kere efendisini o reddetti, evine lâyık bulmadı Efendisi 
Callistus'u satmış, ama Callistus efendisine neler etme
miş!

Bir düşünsene! Şu köle dediğin aynı tohumdan doğ
muş değil mi? Aynı gökten faydalanmıyor mu? başkaları 
gibi nefes almıyor, yaşamıyor, ölmüyor mu? Senin onu 
özgür olmuş görebileceğin kadar o da seni köle görebi
lir. Varus felâketi sırasında, talih, gayet parlak aileler
den olup askerlik hizmeti yoluyla senatoya girmeyi ta
sarlayan birçok gençleri çökertti; kimi çoban, kimi kulü
be bekçisi oldu. Şimdi hor gör bakalım, hor gördüğün 
anda haline düşebileceğin zavallıyı! Geniş olduğu oran
da bilinen bir konuyu ele almak, kendilerine karşı büyük 
gururla, gayet gaddarca, hoyratça davrandığımız kölele
rin kullanılışı üstünde söze girişmek istemiyorum. Yal
nız öğüdümün özünü dinle: Kendinden üstün olan se
ninle nasıl yaşasın (sana nasıl davransın) istiyorsan, 
senden aşağı olanla (sen de) öyle yaşamalı (öyle dav- 
ranmalı)sın. Kölene neler etmeye izinli olduğunu düşün
dükçe, senin efendinin de sana o kadarını yapabileceği
ni aklına getir. “Ama benim efendim yok kİ...” diyecek
sin. Ömrünün güzel bir devri bu; fakat belki bir gün 
böyle bir şey (senin de) başına gelecektir. Hekabe'nin, 
Karun’un, Dara’nın anasının, Platon'un, Diogenes’in han
gi yaşta kölelik etmeye başladıklarını bilmiyor musun? 
Kölene karşı şefkatli, hatta nazik ol; onunla konuş, bir
likte yaşa.

Kit>arlar alayı Ihj sözüm üzerine, “ insanı bundan kü
çük düşürecek bundan çok utandıracak şey olmaz” 
diye haykıracaklardır. Ben böyle söyleyenleri, başkaları
nın kölelerinin ellerini öperken yakalayabilirim. Ataları
mız efendilerin çirkin, kölelerin ise onursuz durumunu 
nasıl hafifletmişler, onu da mı görmüyorsunuz? Efendi
ye pater famillas demişler, kölelere de mimos oyunların
da hâlâ yaşayan familiares adını vermişler, kölelerine 
yalnız efendileriyle yemek yiyecekleri bir bayram günü 
ayırmakla kalmamış, küçük bir devlet saydıktan evlerin
de onların her türtü şeref yerine geçmelerine ve hak 
dağıtmalarına izin vermişler. "Öyleyse bütün köleleri 
soframa mı alacağım?” Tıpkı, bütün özgürleri aldığın 
gibi. Şu katırcıdır, bu sığırtmaçtır diye, aşağılık iş gören 
bazılarını sayacağımı sanıyorsan, yanılıyorsun: Ben her 
birinin değerini, görevine değil, ahlâkına göre verece
ğim. İnsan kendi ahlâkını yaratır, ama görevini ona rast
lantı yükler. Kimi lâyık olduğu için, kimi de lâyık olmak 
için seninle birlikte yesin. Çünkü alçak durumlarından 
ötürü kendilerinde kölece bir şey bulunanlar, daha şe
refli kimseler arasında yaşamakla bunu üstlerinden sile
ceklerdir.

Dostum Lucilius, arkadaşını yalnız forumda ya da se
natoda araman için hiçbir neden yoktur Bu işe dikkatle 
sarılırsan aradığını evinde de bulursun, işleyecek usta 
el olmazsa, çok kere cevher bir işe yaramaz: Dene, 
göreceksin. At alırken, hayvana bakacak yerde onun 
örtüsüne ve gemlerine bakmak ne ahmakça bir şeyse, 
insanı, elbisesine veya elbise gibi onu saran durumuna 
bakarak değerlendirmek de o kadar ahmakça bir iştir. 
“Köledir” diyecekler. Peki ama l>elkl özgür bir ruhu

üstte Büyük Pompeius’un büstü. Altta: Romalı 
zenginlere ait bir süs eşyası.

vardır. "Köledir” , bunun ne zararı olabilir? Köle olma
yan birini göster; Kimi şehvetin, kimi tamahın, kimi 
şeref tutkusunun, herkes umudun, herkes korkunun 
kölesidir. Yaşlı bir kadına kul olan eski konsüllerden 
birini bilirim: Bir zengin, birçok soylu gençler gösterebi
lirim ki, t»ri bir hizmetçi kızcağızın, ötekiler pantomime 
oyuncularının kölesidir. İradeye bağlı kölelikten daha 
ayıİH yoktur. İşte bu yüzden şu tiksinenterin, adamlanna 
sevimli görünmekten ve yukarıdan aşağıya bakmaksızın' 
onlara üstün olmaktan seni caydırmaları için hiçbir ne
den yoktur. Kölelerin, korkacaklarına seni saysınlar.

Korkacaklanna, efendilerini saysınlar dedim diye, şimdi 
biri çıkıp t>enim köleleri başlarına takke geçirmeye, efen
dilerini bulundukları yücelikten atmaya yüreklendirdiği
mi iddia edecek, "Öyleyse saygılarını sunmaya gelen 
azatlılar gibi saysınlar demeye getiriyorsun, değil mi?” 
diyecek. Bunu söyleyen, sayılan ve sevilen Tannya ye
ter olanın efendilere de yetmesi gerektiğini unutuyor. 
Sevgi ile korku birarada olamaz. Bundan ötürü, köleleri
nin senden korkmalarını istememekle, onlan ancak söz
le cezalandırmakla bence çok doğru hareket ediyorsun. 
Yalnız hayvanlar sopa ile yola getirilir. Betimize giden 
her hareket bizi her zaman incitmez; ancak zevk ve 
sefa bizi zorla köpürmeye sürükler: istediğimize uyma
yan her şeye öfkeleniriz. Kralmışız gibi bir tavır takınınz; 
Çünkü krallar da kendi güçlerini ve karşılanndakilerin 
güçsüzlüğünü unutarak, hakarete uğrarmışçasına kızar, 
hiddetlenir: Oysa durumlannın yüceliği, onlan lıöyle bir 
tehlikeden esirgemektedir. Bunu da bilmez değiller; ama 
kötülük etmek için kolladıkları fırsatı kaçırmak istemez
ler: Haksızlık etmek için haksızlığa uğradıklanna inan
mış gibi yaparlar.

Daha fazla vaktini almak istemiyorum. Zaten seni yü
reklendirmek de gerekmiyor. Temiz ahlâkın bir de şu 
iyiliği var ki, kendinden hoşnut ve süreklidir. Bozuk 
ahlâk ise oynaktır, sık sık değişir: Daha iyi değil, daha 
kötü olur. Sağ ol. •

Rom a Cum huriyeiinin  
B aş k a la n y la  Oranlanm ası

POLYBİOS

‘•Istofiae’' tarih derlemesinden bir bölüm.

Hemen bütün tarihçiler ileri gelen mükemmelikteki 
anayasalara ömek olarak Lakedaemonia, Girit, Manti- 
nea ve Kartaca anayasalarını bunlar arasında sayariar. 
Öncekilere değinmeyeceğim. Atina ve Thebai anayasa- 
ian hakkında da fazla bir şey söylemenin gerekli olduğu
nu sanmıyorum: Büyümeleri olağanüstü, dorukta kalış 
süreleri kısa ve geçirdikleri değişmeler de acaip bir 
şiddetlilikle olmuştur. Bir başka deyişle, beklenmedik 
bir hızlılık ve anda yıldızları pariamıştır; ne var ki, kendi
lerini, varlık içinde yüzdüklerini sandıkları bir sırada, 
bunun tam karşıtı koşullarla çevrili olmuşlardı. Thebaili- 
ler, yunan devletleri arasında kahramanlıkla» ve sivrilir- 
ken, Lakedaemonlalılann izlediği budalaca politikadan 
ve müttefiklerin bu devlete karşı besledikleri büyük kin
den yararlanmasını bilmişler, bir ya da en çok iki adamın 
durumu kavrayacak kadar akıllı ve durumun gerektirdiği 
tedbirleri alacak kadar sürekli oimalan sayesinde adları
nı tahramana çıkarmışlardır. Gelgelelim, izleyen olaylar, 
Thebaililerin başanlannı, anayasalannın ayırdedlci özel
liklerine değil yöneticilerinin yürekliliklerine borçlu ol- 
duklannı göstermiştir. Şöyle ki, Thebai’nin sınır tanıma
yan güçlülüğü, Epaminondas ve Pelopidas zamanında 
gerçekleşmiş, onların yaşayışı sırasındaki yükseliş ve 
doruğa çıkışı, ölümlerinden sonraki hızlı düşüş izlemiş
tir. Özetle diyebiliriz ki, Thebai iyi bahtını anayasasına 
değil, insanianna borçludur.

Benzeri bir görüşü, aynı geçerlilik derecesinde, Atina 
anayasasına da uygulayabiliriz. Atina belirii aralıklaria 
ve daha sıklıkla doruğa çıkmış ve fakat en mükemmel 
çağını, kuşkusuz, Themistokles zamanında yaşamıştır. 
Gelgelelim, dorukta geçen süreler kısa olmuş ye anaya- 
sının temelindeki dengesizlik yüzünden hızlı yükselişle
ri aynı hızlılıkla düşüşler izlemiştir. Atitta halkını, tarihle
rinin her döneminde, kaptanı olmayan bir gemiye t>en- 
zetebillriz. Böylesine kaptansız bir gemide, ancak düş
man korkusu ya da patlak veren bir fırtına tayfalan 
biriikte düşünmeğe ve çalışmağa zorlamakta ve o za
man işler yolunda gitmektedir; tehlike geçip korku bu
lutlan dağıldığında, tayfalar subaylara karşı küstah t>ir



tutum takınmakta ve bir bütün olarak düşünüp dümenci
ye uymadıkiarından araiannda sık sık kavga etmektedir
ler. Bazıları yolculuğa devam etmek İstemekte, ötekileri 
dümenciyi demir atması İçin zorlamakta, bazılan yelken
leri açmakta, başkaları ise toplamaktadır. Tayfalar ara
sındaki bu anlaşmazlıklar ve tartışmalar, izleyenler açı
sından gerçekten acıklı bir görünüştür; üstelik bu yolcu
luk, tayfalaria birtikte gemide bulunan yolcular için de 
büyük ölçüde tehlike taşımaktadır. Bütün bunlann so
nucu nedir, bilir misiniz? En açık denizlerdeki tehlikeleri 
ve en şiddetli fırtınalan atlattıktan sonra, tayfalar gemiyi 
limanda ve kıyıya yakın bir yerde parçalamaktadıriar. 
Atina anayasasının başına gelenler de bundan pek farklı 
değildir. Örneğin, bir yandan halkının ve öte yandan 
önderiiğinin yürekliliği sayesinde en büyük ve korkulu 
tehlikeleri gerid bıraktıktan sonra, en güvenli barış ve 
sessizlik dönemlerinde, kaygusuzluk nedeniyle ve bir 
hiç yüzünden büyük felâketlere uğramışlardır. Bu ne
denle gerek Atina ve gerekse Thebai anayasalan hak
kında daha fazla bir şey söylemenin gerekli olduğunu 
sanmıyorum: Her ikisini de, ayak takımı zincirsiz güdü
leriyle yönetmektedir. Bu günahlardan birinin özelliği, 
asabına hâkim olamayıp sık sık sinir nöbetleri geçirme
si, ötekininki de vahşet ve şiddet gelenekleriyle yoğrul
muş olmasıdır. (...)

Düşünürlerin övgüyle sözünü ettikleri Platon’un Dev- 
let’inl burada tanıtmak ve ele almak kanımca doğru 
değildir. Yetkililerce tanınmayan ya da yeterince hazır
lıklı bulunmayan sporculann ya da sanatçıların spor 
yanşmalarına katılmaianna nasıl izin vermiyorsak, aynı 
şekilde, somut ve gerçek bir uygulama başarısı göster
mediği sürece bu Platoncu anayasanın da iyi anayasalar 
yanşmasına girmesine izin vermemek zorundayız. Pla
ton’un teorik gibi yaşayan ya da yaşamış anayasalaria 
oranlamak, bir heykel dikip yaşayan ve soluyan İnsanla
nn o heykele ne ölçüde tıenzediğini araştırmak gibidir, 
sanat bakımından sözü geçen heykel ne kadar kusursuz 
olursa olsun, caniıiaria cansızlann oranlanması, İzle
yenlerin kafasında ister İstemez bu oranlamanın bir yer
de eksik ya da yanlış olduğu kanısın uyandıracaktır. (...)

Sparta’nın komşulannın topraklannı alıcı gözle süzen 
hemen ilk Yunan devleti olduğunu ve bunun sonucu 
olarak, Messenaia'yı kendisine boyun eğdirmek için sa
vaşlara giriştiğini bilmeyen var mı? Aynı şekilde, Spar- 
talılann Messenia devleti düşene kadar kuşatmayı kal- 
dırmamaya inatla andiçtiklerini bütün tarihçiler anlatmı
yorlar mı? Ve bütün Yunanistan’ı ele geçirerek mutlak 
egemenliklerini pekiştirmek için Spartalıların savaşta 
yenmiş olduklan bir devlete sonunda t>oyun eğdikleri 
bilinmiyor mu? Gerçekten de, Spartalılar, Yunanistan’ı 
işgal eden Persleri yenilgiye uğratırken Yuan özgüriü- 
ğünün bir kurtarıcısı, bir önderi olarak iıelirmişler ve 
fakat saldırgan orduların çekilip kaçmalanndan sonra, 
Antaikidas banş anlaşmasıyla, diğer Yunan devletlerine 
İhanet ederek onlan adeta düşmana peşkeş çekmişler
di; böyle davranmalarının tek nedeni. Yunanlılar üstün
de mutlak egemenlik kurmalannı sağlayacak parayı elde 
etmekti. Sparta anayasasındaki tnı önemli kusur, ilk 
kez, işte o zaman ortaya çıktı. Amaçlan yalnızca yakın 
komşulannı ve hattâ bütün Peloponnesoslulan yönet
mek olduğu sürece, bütün savaş gereçleri ellerinin al
tında bulunduğu ve fazla zaman harcamalan gerekmek- 
slzin yurtlanna dönebildikleri ya da her türiü gerekse
melerini oradan getirebildikleri için Lakonia’nın kendi
sinden sağlanan kaynak ve erzaklarla yetineblliyorlar- 
da. Gelgelelim, deniz seferlerine çıktıklannda ya da Pe- 
loponnesos dışındaki topraklara asker göndermek du
rumunda kaldıklannda, Lykurgos yasalanna tıağlı kalın
dığı sürece, ne ellerindeki demir paralann ve ne de 
ürünlerle yapılacak mal olarak ödemelerin savaş ihtl- 
yaçlannı karşılamaya yetmeyeceğini gördüler. Bu gibi 
seferler, her şeyden önce, her yerde geçen bir parayı 
ve yabancı ülkelerden mat atımını zorunlu kılmaktaydı. 
Lykurgos yasalanna uyduktan sürece, Yunanistan üs
tünde egemenlik sağlamak şöyle dursun, herhangi bir 
devlet üstünde küçük bir talepte bulunmanın bile ola
naksız olduğunu bildiklerinden, Pers kapılannda boynu 
bükülü tıeklemek, bir yandan adalıian vergilerken öte
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arabalardan.

yandan da Yunanlılardan baç almak zorunda kaldılar.

Onun içindir kİ, bu bağlamda, bütün bütün somut 
verilere dayanarak, kendi ülkelerini mutlak güvenlik al
tında bulundurmak ve kendi özgüriüklerini korumak t>a- 
kımından, Lykurgos yasaiannın fazlasıyla yeterli oldu
ğunu ortaya koymak istiyoum. Bu amaçlarla yeninenler 
için, ne dün ne de bugün Sparta'mnkine tercih edilebile
cek bir toplumsal düzen ve anayasa görülmediğini tes
lim etmek gerekir. Fakat, amaçlanan bütün bunlar değil 
de, genişleme İse ve pek çok uyruğun önderi, yönetici
si, despotu olmak, hepsini kendisine bağlamak bunlara 
yeğleniyorsa, o zaman Sparta anayasasının yetersiz kal
dığını ve iktidan geliştirmek bakımından Roma anayasa
sının daha geniş olanaklar tanıdığını kabul etmek zorun
dayız. Somut örnekler bu görüşü doğrulamaktadır. Şöy
le kİ, Yunanistan üzerinde mutlak egemenlik kazanmak 
çabasına girişen Lakedaemonlalılar, çok geçmeden kendi 
özgüriük ve bağımsızlıklannı tehlikeye düşürdüler. Bu
na karşılık, Kalyanlar üzerinde mutlak egemenliğini kısa 
sürede pekiştiren Roma, kısa zamanda bütün bilinen 
dünyayı yönetimi altına aldı. Roma’nın bu ölçüde başan 
kazanmasını sağlayan unsurlann başında, kuşkusuz, el
lerindeki kaynaklann bolluğu ve kolayca sağlanabillriiği 
gelmektedir.

Bana öyle geliyor ki, Kartaca anayasası başlangıçta, 
bu üstün önemli özellikleri kendi içinde pek güzel bü- 
tünlemiştir. Şöyle ki, Kartaca’da, bir yanda kral, bir 
yanda aristokrasisinin İktidan ile donatılmış bir Gerusia 
ve bir yanda da kendilerini ilgilendiren konularda ağır 
basan halk kitleleri vardır. Bütünüyle de, bu değişik 
unsurlar), Roma'yı ve Sparta’yı andıran bir biçimde uyar
lanmıştı. Fakat Anlt>al savaşlanna gelindiğinde, Roma'- 
nın siyasal durumunun gelişmekte oluşuna karşın, Kar- 
taca'nınkl gerilemekteydi. Her bütünün, her devletin, 
her işin özünde, büyümenin ve doruğa çıkmanın ve 
çürümenin doğal aşamaiannı barındırdığı ve İçlerindeki 
her şey dorukta bulunulduğu sıralar en iyi durumuna 
eriştiği için, sözü geçen iki anayasanın oranlamasını,
o dönemlerine göre yapmak gerekir. Dönemlerin tarihle
ri bakımından, Kartaca, Roma’dan ne kadar önce kuv
vetli ve zengin olmuşsa, Roma’nın siyasal anayasası 
bakımından doruğa çıktığı anda, Kartaca da kendi doru
ğundan o ölçüde uzaklaşmıştı. Bu nedenle, Roma'da 
bütün iktidar Senatonun ellndeyken, Kartaca’da devlet 
İşlerinin düzenlenmesinde ahlıkn etkisi tam anlamıyla 
ağır basıyordu, ilkinde alınacak tedbirler ve kararlar 
çokluk tarafından görüşülüp tartışılırken, İkincisinde ya
ni Roma'da benzeri tartışmalan ülkenin yalnızca en bil
geleri yapmaktaydı. Bu nedenli, Romalılann, kamusal 
girişimlerde attıktan adımlar ve izledikleri yöntemler da
ha güçlüydü; onun içindir ki, uğradıktan korkunç yenil
gilere rağmen, Romalılar öngörülü danışmanlannın yar
dımıyla, sonunda Kartaca’yı boyunduruktan altına aldı
lar. (...)

Anlatılır ki, Horattus Coctes, Roma kentine kuzeyden 
giriş veren Tiber köprüsünün ağzında ikt düşman aske- 
riyie çarpışmaktadır. Tam o sırada kendisine doğru bü
yük bir kalabalığın lleriedtğtni görür ve bunlann düşman 
askerlerini desteklemek İçin gönderilen yeni biriikier 
olduğunu anlar. Bir anda bunlann kent kapılannı zoria- 
yabtleceğlnt düşünür ve dönerek arkadaştanna geri çe
kilmelerini, çekildikten sonra da köprüyü yıkmalannı 
söyler. Dediği gibi de yaparlar; onlar köprüyü yıkadur- 
suntar Cocles yerini bırakmaz ve sayısız yara atmasına 
rağmen, düşmanın İlerlemesini durdurur. Düşman pani
ğe kapılır, paniğin nedeni, karşıianndaki tek kişinin güç
lü oluşu değil, korkusuzca yerini tutmasıdır. Köprünün 
yıkılmasıyla düşman saldınsı önlenmiştir; görevinin bit
tiğini gören, ülkesinin güvenliğini ve gelecekteki şanım 
günlük yaşamından ve önündeki yıllardan daha kutsal 
tutan Cocles zırhtannı çıkarmadan kendisini nehlre atar 
ve canına kıyar. Köklü geleneklerinin btr sonucu olarak 
bütün Romalılann yüreklerinde yer eden soylu İşler ya
pabilme heyecan ve İsteği İşte böyledir.

Para işleri konusunda Romalılann benimsedikleri ilke
ler ve sahip olduklan gelenekler de, Kartacalılara oranla 
daha gelişkindir. Kartacalılara göre kazanç getiren hiç
bir şeyin utanç verici olmamasına karşın, Romalılar ara
sında, rüşvet atmak ya da yasa-dışı yollardan kazanç 
sağlamak kadar utandırıcı btr şey yoktur. Roma gele
neklerine göre, dürüst yollardan sağlanan kazançlar ne 
kadar övülmeğe değerse, yasa-dışı yol ve kaynaklaria 
edinilen zenginlikler de o derece kınanmayı hak eder. 
Kartaca'da önemli makamiann açıkça rüşvet vererek 
alınmasına karşın, Roma'da böyle işlemlerin ölümle ce- 
zalandınlması, İki ülke arasındaki aynmm en somut ör
neğidir. İki ülke halkı arasında erdemliği ödüilendlnne- 
de görülen bu köklü farklılık, doğal olarak, bu ödülleri 
kazanma yoilannın ayn olması sonucu doğurmaktadır.

Fakat, bence Roma devletinin lehindeki en önemli 
fark dinsel inançlar konusundadır. Bana göre, Roma 
devletini birarada tutan baş unsar, öteki ülkelerin aşağı
layıcı bir gözle gördükleri, tannlara karşı duyulan büyük 
korkudur. Gerek özel ve gerekse kamusal İşlerini yürü
tülmesinde bu korku öylesine yüksek noktalara ulaş
maktadır ki, herhangi başka bir duygu onu aşamaz. 
Bunun nedeni, çoklannca açıklanamaz; bana kalırsa, 
bütün bunlann amacı, bu yolla sıradan halkı denet altın
da tutmaktır. Bütünüyle fllozoflanjan bir devlet kurula- 
bllseydi, belki de böyle bir göreneğe hiç gerek kalmazdı. 
Ne var kİ, kitleler dönektir, yasa-dışı isteklerie, mantık
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tanımayan kızgınlıklarla, sınırsız tutkularla doludur; bu 
nedenle, kitleleri denet altında tutabilmenin tek etkili 
yolu, onların kafalarında böylesine saklı korkular ve ka
ranlık görüntüler yaratmaktadır. Onun içindir ki, bayağı 
halkın kafasına tanrılar hakkındaki görüşleri ve Hades'- 
de verilecek cezaların korkusunu sokan eskilerin rastge- 
le ya da amaçsız hareket ettiklerini sanmıyorum; gerçek
ten, aptalca ve düşünmeden hareket edenlerin, aslında 
bütün bunları bugün reddedenler olduğuna inanıyorum. 
Kendilerine bir talent emanet edilen ve on tane sayman, 
bir o kadar mühür ve bunun en az iki katı tanıkla denetle
nen Yunan devlet adamlarının yine de emanete ihanet 
etmesinin önlenememesi, başka her şey bir yana, yalnız 
bundandır; oysa, Roma'nın yönetsel kademelerinde ve 
elçiliklerinde, ellerinin altından büyük paralar geçen ki
şiler bulunmaktadır ve bu kişiler sırf verdikleri yemine 
bağlılıkları yüzünden bu paralara dokunmamaktadır. Yi
ne, başka ülkelerde devletin kesesine el atmayan ve 
bu konularda kendisini pak tutan insanların sayısı par
makla sayılacak kadar azdır; Roma’da ise, böyle bir suçu 
işleyen birini bulmak pek enderdir... •  '

Yönetİ€İlerin N ite lik le r i
MARCUS TULLIUS CICERON

De Officiis’den (Görevler) bir bölüm.

Devleti yönetecek kimseler, genellikle, Platon’un şu 
iki kuralını gözönünde tutsunlar: (1) yurttaşların yararını 
öyle gözetsinler ki, yaptıkları her şeyi, kendi çıkarlarını 
unutup onların yararına yöneltsinler; (2) bir bölümü ko
ruyayım derken, öbürlerini bir yana bırakmamak için, 
devletin bütünüyle ilgilensinler.

Nasıl çocuğun bir bakıcısı varsa, devletin yönetimi 
de görev almış kimselerin değil, görevleri yapılan kişile
rin yaranna uygun olarak yürütülmelidir. Yurttaşların 
bir bölümüne özen gösteren bir bölümünü umursama
yan kişiler devlete çok tehlikeli şeyleri, ayaklanma ve 
anlaşmazlığı sokarlar; bundan şöyle bir durum ortaya 
çıkar: bazıları halkın sevgilisi, bazıları her aristokratın, 
yalnız birkaçı da herkesin dostu görünür. Bu yüzden 
AtinalIlarda büyük anlaşmazlıklar, bizim devletimizde 
ise, yalnız ayaklanmalar değil, yıkıcı içsavaşlar çıkmış
tır; ağırbaşlı, güçlü, devletin ileri gelenleri arasına gir
meye liyık yurttaş bunlardan kaçınacak, tiksinti duya
cak kendisini tümüyle devlete verecek, variık ve yetki 
ardından gitmeyecek; bütün devleti herkesle ilgilenecek 
biçimde koruyacak. Bundan başka yalan suçlamalarla 
herhangi bir kimseye karşı kin ve kıskançlık uyandırma
yacak, doğruiaiuk ile onuriuluğa öyle sıkı sıkıya bağla
nacak ki, bunları korumak için, söylediklerini bir yana 
bırakmaktansa, olabildiğince ağır bir biçimde başarısız
lıklara uğrayacak, ölümle bile yüzyüze gelecek.

Mevki tutkusu, mevki yarışı pek zavallıca bir şeydir, 
bundan çok parlak biçimde Platon'un kendisi söz etmiş
tir: “hangisinin, devleti yöneteceği konusunda birbirie
riyie uğraşanlar, gemicilerin aralarında kimin gemi dü
menini ele alacağı üzerinde çekişmesinin benzerini ya
parlar". Gene Platon devlet işlerini kendi görüşlerine 
göre yönetmek isteyenleri değil, bize karşı silâhlarını 
yönetenleri düşman saymamızı” salık verir, bu, P. Afri- 
canus ile Q. Metellus arasında kırgınlık yaratmayan bir 
düşünce ayrılığı olmuştur.

Nitekim düşmanlara sertçe öfkelenmek gerektiğini sa
nan, bunun yüce yürekli ve güçlü erkeğe özgü olduğu 
düşüncesinde olan kişilere kulak verilmelidir; çünkü yu
muşama ve acıma biliriikten daha övgüye değer, büyük 
bir ünlü kişiye daha yakışan hiçbir şey yoktur.

Gerçekten ya zamansız gelenlere ya da utanmazca 
dilekte bulunanlara kızsak bite, yararsız ve tiksinti verici

Üstte: Ciceron. Altta; M.Ö. 43-42'de "kurtarıcılar" 
tarafından Julius Caesar’ın ölümünü kutlama amacıyla 
çıkartılan sikke, üstüne iki kılıç ve bir azatlı kölelerin 

giydikleri çutia başlık kazınmış.

bir hırçınlığa düşmememiz için, hak eşitliğine dayanan 
özgür devletlerde hoşgörürlük ve ruh yüksekliği denen 
şey gösterilmelidir. Bununla biriikte yumuşaklık ve acı
ma duygusu devlet için sertlik -bu olmadan, yurttaş 
topluluğu yöneltilemez- kullanılması şartıyla l>eğenilme- 
tidir. Her kovuşturma, her ceza hakaretten uzak olmalı
dır, birini cezalandıran ya da azarlayan kimsenin değil, 
devletin yaranna bakılmalıdır.

Suçtan büyük ceza verilmesinden eş nedenlerle bazı
ları cezaya çarptınlırken, bazılanna suç bile yüklenme
mesinden sakınmak gerekir. Cezalandırmada, özellikle 
öfke bastırılmalıdır; çünkü öfkeli olup da ceza vermeye

kalkışan biri “ aşın” ile “eksik” arasındaki, Peripatetik- 
lerin (Aristotelesçilerin) beğendikleri, beğenmekte de 
haklı olduklan -yalnız, öfkeyi övmeselerdi ve doğanın 
onu yararii olarak vermiş olduğunu söylemeselerdi- orta 
kararı hiçbir zaman bulmayacaktır. Gerçekten, her türlü 
işte bu geri ititmell, devletin başında bulunanlann ceza 
konusunda öfkeyle değil, adaletle yürütülen yasalara 
benzer olması istenmelidir.

2. Yönetim Görevi

Yönetim yetkisi isteyenlerin “sükûn içinde bir düşün
ce yaşamı sürenler” adını verdiğim kimselerie bir ülkü 
ortaklığı varsa da birinciler büyük paralan olmakla, öbür
leri ise ellerindekiyle ve azla yetinerek bu ülküye erişe
bilmeyi düşünürler. Bu konuda hiçbirinin düüncesi ya
bana atılmamalıdır, ama sükûn içinde bir düşünce yaşa
mı süren kişilerin yaşamı hem daha kolay, hem daha 
güvenli, hem de başkaları için daha az ağır, daha az 
can sıkıcıdır, buna karşılık devlet yönetimiyle uğraşmak 
isteyen ve büyük işler yapma yoluna girmiş kimselerin 
ünü, büyüklüğü için daha uygun, insan soyu için daha 
verimlidir. Bundan dolayı belki hem üstün yetenekli 
kişiler olarak kendilerini bitime verip politika yaşamına 
atılmayanlara, hem de sağlığının aksaklığı yüzünden 
ya da daha ağır bir nedenle iş göremez duruma düşüp 
devlet işlerinden çekilmiş olanlara, bunlar başkalanna 
yönetme yetkisi ve övgüsü sağladıklan için, politikadan 
uzak olma hakkı tanınabilir. Çoğunluğun hayran kaldığı 
şeyleri, kendileri için t>öyle hiçbir neden yokken, askeri 
ve sivil yüksek görevleri küçümsediklerinlısöylüyoriar- 
sa, onları övmemekle kalmamalı, kusuriu da görmelidir, 
diye düşünüyorum. Onların ünü küçümsemeleri, hiçe 
saymalan yargısını tıeğenmemek güçtür, ama bana öyle 
geliyor ki, zahmetlerden, sıkıntılardan tersliklerin ve ba- 
şarısıztıklann onursuzluğu ve alçaklığıymış gibi korkar
lar. Nitekim birbirine karşıt durumlarda kendileriyle tu
tarlı olmayacak, zevki çok sert bir biçimde küçümseye
cek, acı İçinde gevşeyecek, ünü hor görecek, alçaklıkla 
yıkılacak kimseler vardır ve bunlar bunda da tutarsızdır
lar.

Yönetim için doğuştan yatkınlıklan olanlar her durak
samayı üzerlerinden atmalı, yüksek görev almalı, devlet 
işlerine girmelidirier. Çünkü yurttaş topluluğu başka 
türlü yönetilemez, kaygılı olmayacaklarsa, ağırbaşlılık
la, sebatla yaşayacaklarsa, filozoflardan hiç de daha 
az değil, bilmiyorum belki de daha çok ruh yüceliği 
göstermelidir. Yaşamlarında talihin vuruşlanna açık ya
nın ve gereksinme duydukları şeylerin daha az olduğu 
oranda, başlarına bir terslik gelirse de, üzerlerinde pek 
ağır etkisi olamamasından dolayı, filozoflar için bunlar 
daha kolay olur. Böylece devlette görevi olanlarda özel 
hayatlarını yaşayanlardan daha büyük ruh atılıştan, da
ha büyük iş görme isteği görülmesi nedensiz değildir, 
bunun için de bunlann hem daha bir ruh büyüklüğü 
göstermesi, hem de sıkıntılardan uzak durması gerekir. 
Kamu işlerine giren biri ise yalnız bu işin ne denli onurlu 
olduğunu düşünmemeye, bir de iş başarma olanağını 
etinde bulundurmaya baksın; bunda da yalnız gevşeklik
ten ötürü körü körüne umutsuzluğa düşmekten ya da 
isteklilikten ötürü kendine aşın güvenmekten sakınsın. 
Bütün çalışmalarda işe başlamadan önce, dikkatli bir 
hazırlık yapılması gerekir. •

R om a'd a  Gens ve D ev let
FRİEDRİCH ENGELS

Aile’nin Özel Mülkiyet'm ve Devlet’in Kökeni’nden 
alıntı

Roma'nın kuruluşu üzerindeki efsaneden, İlk yerieş- 
menin bir aşiret biçiminde toplanmış belirli bir sayıda 
(efsaneye göre yüz) Latin gensin eseri olduğu çıkıyor; 
söylentiye göre İHinlara, çok geçmeden, gene yüz gens-
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ten meydana gelmiş sabelik [eski kalyan halkından -ç.] 
bir aşiret, ve son olarak, çeşitli öğelerden bileşik ve 
bu da yüz geni kapsayan bir üçüncü aşiret katılmıştır. 
Bütün bu öykü, gens dunda, burada aşağıyukarı ilkel 
hiçbir şey bulunmadığmı gösteriyor; ve gensin kendi 
de, çoğu durumda, asıl eski ülkesinde varlığını sürdür
mekte devam eden bir ana-gensin uzantısından başka 
bir şey değildi. Bu aşiretler, alınlarında, yapay bileşimle
rinin damgasını taşıyorlar; ama çoğu zaman, akraba 
öğelerden ve eski, yapay olmayan, organik aşiret örne
ğine göre yapılmışlardır; bununla birlikte, üç aşiretten 
her birinin çekirdeğinde, eski bir gerçek aşiretin bulun
muş olması da olasılık-dışı değ’ldir. Aracı halka, kabile, 
on gensten meydana geliyor ve küri (curia) adını taşı
yordu; öyleyse bunlann sayısı otuzdu.

Roma gensinin. Yunan gensiyle aynı kurum olduğu 
bilinir; Yunan gensl. Amerikan kızıiderililerinin bize ilkel 
biçimini sunduklan bu toplumsal birimin daha gelişmiş 
bir biçimiydi; bu Roma gensl için de söylenebilir. Öyley
se, burayı daha kısa anlatabiliriz.

Roma gensl, hiç olmazsa kentin ilk zamanlannda, 
şu kuruluşa sahipti;

Gens üyeleri için, birbirine mirasçı olma hakkı; servet, 
gens içinde kalıyordu. Yunan genslnde olduğu kadar. 
Roma gensinde de daha başlangıçta, babalık ahukuku 
egemen olduğundan, kadın soyundan gelenler mirastan 
yoksun bırakılırdı. Bildiğimiz en eski yazılı Roma yasası 
olan Oniki Levha Yasası'na göre, miras, önce, doğal 
mirasçı olarak çocuklara kalırdı; çocuklar yoksa, agna- 
tus’lar (eriıek tarafından arkabalar) ve, onlar da yoksa, 
gens üyeleri mirasçı oluriardı. Bütün durumlarda, servet 
genç içinde kalıyordu. Burada, gentilice törenin,, servet 
artışı ve tek-eşliliğl haklı gösteren yeni yasal önlemler 
tarafından, yavaş yavaş sarsıldığını görüyoruz; başlan
gıçta, bütün gens üyeleri için eşit olan miras hakkı, 
pratikte önce agnatus’lar ve son olarak da çocuklar 
ve çocuklardan gelen erkek soyuyla sınırlandınimıştır 
(ve yukarda belirtmiş olduğumuz gibi, erkenden); bu 
dunım, Oniki Levhada, kendini, elbette, ters olarak gös
teriyordu. (...)

Ortak bir toprak mülkiyeti. Bu mülkiyet, ilkel zaman
larda, aşiret topraklannın paylaşılmasına başlanmasın
dan itibaren, hep vardı. Latin aşiretlerinde, toprağın 
kısmen aşiret mülkiyetinde, kısmen genç mülkiyetinde, 
kısmen de, o sıralarda karı-koca ailesi kurumlan müm
kün bulunmayan evlekler (Haushaltungen) mülkiyetinde 
okluğunu görüyoruz. Bireyler arasında, kişi' başma bir 
hektar (iki jugera) dolaylannda olmak üzere, ilk toprak 
bölünmesini Romülüs'ün yaptığı söylenir. Bununla bir
likte, çok daha sonralan, devlet topraklan bir yana, 
<bütün cumhuriyet tarihinin yöresinde döndüğü gensle- 
rin elinde toprak bulunduğunu da görüyoruz.

Genç üyeleri için karşılıklı yardım ve koruma görevi. 
Yazılı tarih, bize kınntılardan başka bir şey göstermiyor; 
Roma devleti, daha başından itibaren öylesine bir üs
tünlükle ortaya çıktı kİ, haksızlıklara karşı koruma hakkı, 
hemen devletin haksızlıklanna karşı koruma hakkı biçi
mine girdi. Applus Claudius tutuklandığı zaman, bütün 
gensl, hatta kişisel düşmanı olan gens üyeleri bile, onun 
yasını tuttu. Roma ile Kartaca arasındaki ikinci savaş 
sırasında, gensler, tutsak edilen üyelerin parayla kurtar
mak için, aralannda birleştiler; Senato bunu yapmalannı 
yasakladı. (...)

Şefi seçme ve görevden alma hakkından ihçblr yerde 
sözedllmemiştlr. Ama, Roma’nın İlk zamanlannda, kra- 
lınkinden başlamak üzere bütün resmi görevler seçim 
ya da onaylamayla verildiği ve kürilerin rahipleri bile, 
aynı biçimde, bunlar tarafından seçildiği için genç şefte- 
ri (princeps) için de, hatta bunlann bir tek ve aynı aile
den seçilmeleri geniş ölçüde kural haline gelmiş de
bulunsa, işin başka türiü olmadığını varsayabiliriz.

\

Bir Roma gensinin ayrıca nitelikleri bunlardı. Daha 
önce tamamlanmış babalık hukukuna geçiş bir yana.

Fethettikleri ülkelerin tanrılarını, ibadet tarzlarını ve 
kültlerini içermeyi alışkanlık haline getirmiş olan 

Romalılar, şekilde görülen Frigyalılara ait, üzerine 
Zodyak işaretleri kazınmış el figürünü de kendi 

"panteon”lanna dahil etmişlerdi.

bu nitelikler, bir Irokua gensindeki hak ve görevlerin 
sadık bir imgesidir; burada da, “ Irokualı açıkça kendini 
gösterir.”

(Günümüzde, hâlâ, hatta en ünlü tarihçilerimizde bile, 
Roma gens rejimi üzerinde hüküm süren karışıklık hak
kında yalnızca t>lr ömek vereceğiz. Mommsen’in, Cum
huriyet ve Augustus çağlarında Romalılann özel adlan 
üzerindeki incelemesinde şunlar okunur;

“Ailenin bütün erkek üyelerinden başka, elbette köle
ler dışta kalmak üzere', ama yanaşıklar (familiers) ve 
korunuklar (clients) dahil, kadınlar da soyun adını (nom 
patronymlque) taşırlardı. ... Aşiret (Mommsen burada 
gensl böyle deyimllyor) ... —gerçek, olası hatta 
saymaca— ortak bir soy-zincirinden gelen, şenlikler, 
mezariar ve ortak miraslaria birieşmiş bir topluluktur

ve kişisel bakımdan özgür olan herkes, yani kadınlar 
da, ona üye olmak hak ve görevine sahiptir. Ama ortaya 
bir güçlük çıkaran şey, evli kadınlann taşıyacağı soyun 
adını belirlemektir. Kadının, kadınlann taşıyacağı soyun 
adını bellriemektedir. Kadının, yalnızca kendi soyundan 
biriyle evlenme hakkına sahip olduğu sürece, bu güçlü
ğün ortaya çıkmadığı doğrudur; ve kadınlann, uzun bir 
süre boyunca, kendi soylannın dışında evlenmekte bü
yük güçlüklerie karşıiaştıklan tanıtlanmış bulunuyor; aynı 
biçimde, bu hakkın, gentis enuptio’nun daha 6. yüzyılda 
ödün niteliğiyle kişisel bir ayrıcalık olarak verilmekte 
olduğu da tanıtlanmıştır. ... Ama bu “dışardan” evlen
meler ortaya çıkınca, İlk zamanlarda, kadın, evlenmek
le, kocasının aşiretine göçmek zorunda kaldı. Şurası 
çok kesindir: eski dinsel evlilikte, kadın, kendi toplulu
ğunu bırakarak, tamamen kocasının alt olduğu yasal 
ve dinsel topluluğa geçer. Evli kadının, kendi gens üye
leri karşısında, aktif ve pasif miras hakkını yitirdiği ve 
buna karşılık, koşacı, çocuktan ve oniann gens üyele
riyle miras ortaklığı durumuna girdiği, kimsenin bilgisi 
dışında değildir. Kadın, kocası tarafından böylece kabul 
edildiği ve ailesi için girdiğine göre, onun soyunca nasıl 
yabancı kalabilir? ” (...)

Kahramanlar çağındaki YüThaliıiar gibi, sözde-“kral”- 
lar çağında yaşayan Romalılar da, gensler, kabileler 
ve aşiretlerden çıkmış ve onlar üzerine dayanan bir 
askeri demokrasi çiminde yaşıyorlardı. Küri ve aşiretle
rin kısmen yapay kuruluşlar olması boşunaydı; onlar, 
içinden çıkmış oldukları ve kendilerini hâlâ her yandan 
kuşatmakta bulunan toplumun, gerçek ve kendiliğinden 
llkömeklerl üzerine kurulmuşlardı. Hatta, kendiliğinden 
ortaya çıkan patrisyen soyluluk daha şimdiden İlerlemiş 
de olsa, reges’ler, yetkilerini yavaş yavaş genişletmeye 
girişmiş de bulunsalar, bu durum, kuruluşun kökensel 
temel niteliğini değiştirmez, ve önemli olan da, yalnızca 
bu niteliktir.

Bu arada, Roma kentinin ve fetihle büyütülmüş Roma 
topraklannın nüfusu, kısmen içgöçlerle, kısmen çoğun
luğu Latin olmak üzere, boyuneğmiş bölgeler halklany- 
la, durmadan çoğalıyordu. Devletin bütün bu yeni uy- 
ruklan korunuklar sorununu bir yana bırakacağız), eski 
gens üyeleri, küri ve aşiretlerin dışındaydılar, öyleyse 
populus romanus’tan, yani asıl Roma halkından değildi
ler. Bunlar kişisel bakımdan özgürdüler, toprak sahibi 
olabilirierdi, vergilerini ödemek ve askeri görevlerini 
yerine getirmek zorundaydılar. Ama hiçbir resmi görev
de bulunmazlardı; ne küriler meclisine katılabilirlerdi, 
ne de devlet tarafından alınmış toprakiann dağıtımına. 
Bütün kamu haklanndan yoksun plebl, bunlar oluşturur
lardı. durmadan artan sayılan, askert formasyon ve do
natımlarıyla, plebter, bundan böyle dıştaki bütün geliş
meye sıkı sıkıya kapalı eski populus karşısında, korku
tucu bir güç durumuna geldiler. Henüz pek o kadar 
gelişmemiş bulunan ticari ve sınai zenginlik, özellikle 
pteblerin elinde toplanırken, toprak mülkiyetinin popu- 
lus’la pleb arasında oldukça eşit bir biçimde üleştirilmiş 
görünmesi olgusu da buna ekleniyordu.

Roma’nın tamamen efsanemsi, İlkel tarihi saran bü
yük karanlık İçinde (sonralan köken sorunlarıyla uğraş
mış ve anlayış biçimleri hukuksal olan tarihçilerin, prag- 
maticorationaliste yorum ve anlatı denemeleriyle İyiden 
İyiye artmış bulunan karanlık), eski gentilice örgütlen
meye son veren devrimin tarihi, oluşumu ve koşuttan 
üzerine kesin hiçbir şey söylemek olanaktı değildir. Yal- 
nıca, pleb ile populus arasındaki çatışmalann buna yo- 
taçtığı, kesinlikle İleri sürülebilir.

Rex Servtus Tulttus’a matedtten yeni kuruluş (anaya
sa), Yunan örneklerinden, özellikle Solon’dan esinlene
rek, populus ve plebi, aynm gözetmeksizin, askeri gö
revlerini yapıp yapmadıklanna göre içine alan ya da 
almayan yeni bir halk meclisi yarattı. Silah taşımak zo
rundaki bütün erkekler, servetlerine göre, altı sınıfa 
bölündü. Beş sınıftan her birinin İçindeki en az mülki
yet: birinci için, 100.000 as; ikinci için, 75.000; üçüncü 
İçin, 50.000; dördüncü için, 25.000; beşinci için, 11.000 
as’tı; Dureau de la Malle’a göre, bu, aşağı yukan 14.000,
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10.500, 7.000, 3.600 ve 1.570 mark's karşılık düşüyor
du. Altıncı sınıf, proleterler sınıf, askeri görevler ve 
vergiden bağışık, en az serveti olan kimselerden oluşu
yordu. Yüz kişilik birlikler (centuries) meclisi (comitia 
centuriata) yeni halk meclisinde, her birinde yüz kişi 
bulunan birlikler içinde, yurttaşlar, askerî bir düzenle, 
bölük bölük sıralanıyorlardı; ve her yüz kişilik birliğin 
bir oyu vardı. Böylece, birinci sınıf 80, ikinci sınıf 22, 
üçüncü sınıf 20, dördüncü sınıf 22, beşinci sınıf 30, 
altıncı sınıf da biçim bakımından, bir birlik veriyordu. 
Buna, en zengin yurttaşlar tarahndan oluşturulmuş bu
lunan şövalyeler, 18 birlikle katılıyorlardı; hepsinin top
lamı, 193. Oy çoğunluğu: 97. Ama, şövalyelerle birinci 
sınıl, birlikte, 98 oya, yani çoğunluğa sahiptiler; eğer 
anlaşırlarsa, öbürlerine hiçbir şey danışılmadan, geçerli 
karar alınmış oturdu.

Eski küriler meclisinin bütün siyasal hakları (adı var 
kendi yok birkaçı bir yana) bu yeni birlikler meclisine 
geçti; bu birlikleri oluşturan küriler ve gensler, bundan 
ötürü, Atina'da olduğu gibi basit, özel ve dinsel dernek
ler durumuna düştüler, ve bu biçimde, küriler meclisi 
kısa zamanda kesinlikle ortadan kalkarken, onlar daha 
uzun süre yaşamakta devam ettiler. Aynı biçimde, eski 
üç gentilice aşireti devletin dışında bırakmak için, her 
biri kentin bir mahallesinde oturan ve kendilerine birçok 
siyasal haklar verilen dört yerel aşiret kuruldu.

Demek ki, Roma'da da, daha sözde- "krallık” kaldırıl
madan, önceleri kişisel kan bağları üzerine dayalı eski 
toplumsal düzen ortadan kalktı, ve onun yerine, toprak 
üzerindeki dağılım ve servet ayrımları üzerine, dayalı 
yeni bir gerçek devlet kuruluşu geçti. Burada, askerî 
hizmetle yükümlü yurttaşlar, yalnızca köleler karşısında 
değil, ayrıca, “proleter” denilen, askerî hizmet dışında 
bırakılmış silahtan yoksun insanlar karşısında da, kamu 
gücünü oluşturuyorlardı.

Son rex'in, gerçek bir krallık gücünü gaspeden Kibirli 
Tarquinins'un atılması ve rex yerine aynı yetkilere sahip 
(irokualarda olduğu gibi) iki askerî şef (iki konsül) geti
rilmesiyle, yeni kuruluş yalnızca daha da yetkinleştiril
miş oldu; Roma Cumhuriyetinin tüm tarihi: kamu görev
lerine girmek ve devlet topraklarından pay almak için 
patrisyenler ile plebler arasındaki savaşımlar, patrisyen 
soyluların, büyük toprak ve para sahiplerinin, yavaş, 
yavaş, askerî hizmet tarahndan yıkıma uğratılmış köylü
lerin tüm topraklarını ele geçiren, böylece oluşturulmuş 
geniş yurtlukları köleler eliyle ektirip biçtiren, İtalya'yı 
nühjssuzlaştıran, ve bunu yaparak, kapılan yalnızca 
imparatorluğa değil, ama onun ardıllarına da, Cermen 
barbarlarına da açan yeni sınıfı içindeki sonal yokoluşu, 
işte bu kuruluş sınırları içinde oluşacaktır. •

Roma Im paratoH uğu 'nvn  
GoHlemo vo Çüküs Tanh i

EDWARD GIBBON

Roma İmparatorluğu’nun Gerileme ve Çöküş 
Tarihi adlı eserinden

Hıristiyanlığın doğuşunun ikinci yüzyılında Roma, dün
yanın en güzel ülkelerini İmparatorluğuna katmıştı. Uy- 
nıklan arasında en ileri uygarlığa ulaşmış halklar bulu
nuyordu. Uzun süren utkular döneminin sonucu kaza
nılmış gözüpekllllk, disiplin ve ün bu uçsuz bucaksız 
hükümdarlığın sınırlannı güvence altında tutuyordu. Yu
muşak olmakla birlikte çok güçlü etki, yasalar ve gele
nekler bütün eyaletlerin birliğini, zorlamadan sağlıyor
du: Bu eyaletlerde oturanlar, banş içerisinde lüksün 
ye servetin avantallanndan yararlanıyor ya da bunlan 
istedikleri gibi kullanabiliyorlardı. Bununla birlikte, din-

Romalı bir küçük esnaf dükkânının önünde.

sel bir saygıyla özgür bir ana kuruluş imgesi korunuyor
du. Roma senatosu, görünüşte egemenlik gücünü elin
de tutuyor, imparatorlarsa yürütme gücüyle donatılmış 
bulunuyorlardı. Seksen yılı aşkın bir süre İçerisinde ka
mu yönetimi Trajanus'ün, Adrianus'ün, iki Antoninus'- 
ün, yetenek ve erdemleriyle yürütüldü. Her şeyden önce 
imparatorluğun bu mutlu dönemdeki parlak durumunu 
betimleyeceğiz; sonra da Markus Aurelus'ün ölümün
den başlayan ve gerlleyişie çöküşe eşlik eden hal ve 
koşullan ele alacağız: bu öyle bir süreçtir ki, her zaman

anımsanmaya değer ve dünyanın bütün ulusları üzerin
deki etkisi sürüp gitmektedir. (...)

Roma'nın büyüklüğüne yalnızca onun kapladığı kıta
lara ve kazandığı utkulara bakarak yargıya varacak deği
liz. Rusya iıozkırlarının hükümdan dünya yuvarlarının 
daha büyük bölümünde sözünü geçirmektedir. İsken
der, Makedonya'dan aynlışından sonraki yedi yılda Hay- 
faz (Hyphase) kıyılannda anıtlannı dikmiş ve b3yrağını 
çekmişti. Bir yüzyıl geçmeden, yenilmez Cengiz ile Mo
ğol ardıllan hükümdarlar, kınp geçirmelerini Çin deni
zinden Mısır’a ve Almanya'nın sınırlanna kadar yaymış
lardı. Roma’nın gücü ise çok daha sağlam temele daya
nıyordu. Bu görkemli kuruluş birçok yüzyılın eseriydi. 
Traianus’a ve Antoninus'iara boyun eğmiş ülkeler, ya
salarla birbirine bağlanmış ve sanatlarla güzelleşmişler
di. Bu halklar, otoritenin herhangi bir biçimde kötüye 
kullanılmasından acı çekebilirlerdi. Ne var ki, genellikle 
yönetimlerinin İlkesi akıllı ve sade olarak haiklarm mut
luluğuna yönelikti. Eyaletlerdeki insanlar, üzüntüsüzce 
atalannın inançlannı sürdürüyorlardı. Fatihlerle ayn gayn- 
ya düşmeksizin aynı çıkarlardan yararlanıyor ve onursal 
mesleklerde bile eşit işlem görüyorlardı.

İster parlak ışıklar saçsın, ister boş inanışları savun
sun, uyruklannın bütün dinsel görüş ve duyuşianyla 
ilgili olarak Roma senatosu ve hükümdarlannın politika
sı hep ikinci planda tutuldu. İmparatorluk içerisindeki 
çok çeşitli inanç ve tapınış, o halklarca hak olarak tanı
nırken yargıç bakışından da geçerli sayılıyordu. Böylece 
hoşgörü genel anlaşmayı sürdürüyor ve herkese, karşı
lıklı olarak, birbirini bağışlamasını esinlendiriyordu.

Halkın t>oş inançları, dinsel baskının tatsızlığıyla kız
gınlığa dönüştürülmemiş ve bu İnançlardan yararlanıp 
bunlar üzerinde spekülasyon yoluna da gidilmemiştir. 
Memleketinin törelerine içtenlikle bağlı olarak çok tanniı 
inançtaki Romalı, dünyada çeşitli inançlann da olabile
ceğini kabul etmekte güçlük çekmiyordu. Korku, minnet 
ve merak onun düşüncesine ışık tutuyordu; bir düş, 
bir fal, olağanüstü bir kaza, uzak t>öigelere yapılmak 
istenen bir yolculuk, inancının çeşitliliğini artırmaya ve 
koruyucu tannlannın sayısını çoğaltmaya onu isteklen- 
diren nedenlerin bir bölümüydü. Mltologya’nın dayanık
sız dokusu, çok çeşitli özdeksel gereçlerden oluşmakla 
birlikte gerçeğe uygunsuzluğu da kolayca öne sürüle
mezdi. Yaşamlan ya da ölümleri vatana yararlı olmuş 
kahramanlara ve akıllı İnsanlara verilmiş tsnrılık sıfatla- 
nnm tapılmaya değer olmasalar da, insanlığın büyük 
saygısına değer olduklan anlaşılmıştı. Her taraftaki or
manlar ve ırmaklar, etkisi her özel kantona özgü olan 
tanniann yurtfuydu. Romalı, Tiberis'In kızgınlığını gi
dermek üzere dua ettiği için, Nii’in ayakianna kapanıp 
bu ırmağın İyiliklerine teşekkür eden Mısırlı’yı hor göre- 
miyordu. Doğa'nın görünen güçleri, gezegenler ve her 
şey bütün evrende birbirinin benzeriydi. Tinsel (manevi) 
dünyanın görünmeyen yöneticileri ancak varsayımlar 
ve tümden benzeri simgesel istlâreler (istlare-i temsiii- 
ye) İle temsil edilebiliyorlardı. Ne kadar erdem varsa
o kadar da tann meydana geldi. Kötülüğün bile sunakla- 
n oldu. Her sanat, her meslek göklerde yaşayanlar ara
sından bir koruyucuya bağlandı ve bunlann simgeleri 
yüzyıllar boyunca, en uzak ülkelerdeki tapınıcılannın 
özel niteliklerini etkiledi. Bu kadar yararlar ve eğilimle
rin zıtlığı, her düzende tannlar cumhuriyetini yönetmek 
için yetenekli bir ele gereksinme gösteriyordu. Bir birin
ci Varlık’ın ne denli gerekli olduğu algılandı. Bu biricik 
şef, en üstün övülmesini ve ululandınimasını bu kanıya, 
İHI methü senâ gereksinimine tıorçludur. Zamanla saltık 
güçlü (kaadir-i mutlak) hükümdar ve yaratıcı padişah 
olarak anılmaya başladı. Dinler arasındaki aynlıklar dün
yanın banşını bozmuyordu. Uluslar, inançları arasındaki 
ilişkilerde dikkatli davranmakla yetiniyorlardı. Çoğu za
man Yunanlı, Romalı ve Barbar aynı tapınaklarda, her 
biri ayn ayn kendi tapınmalannı yapıyorlardı. İbadet 
biçimlerinin değişik olmasına karşın, ayn adlar altında 
aynı tanndan medet umduklanna rahatlıkla inanıyorlar
dı. Homeros'un ezgileri mitologyayı güzelleştirdi ve bu 
ozan eski dünyanın çok tanrıcılığına hemen hemen dü
zenli bir biçim verdi. •



Düsünteler ve Konuşm alar* #
EPİKLETOS

stoacı köle filozof Epikletos'un aforizmalarından 
seçmeler.

XVIII.- Felsefe öğreniminde ilerlemek istersen şu kay
gılan kafandan çıkanp at: “ İşlerime önem vermezsem, 
az zaman sonra İflâs ederim ve yiyip İçecek bir şey 
bulamam. Kölemi cezalandırmazsam, gittikçe edepsiz 
olur." Çünkü kaygıyla varlık ve bolluk İçinde yaşamak
tansa; korkulan ve sıkıntılan kovup, açlık içinde ölmek 
dalla İyidir. Senin alçalmandansa, uşağının edepsiz ve 
hain olması daha iyidir. Bunun için, küçük şeylerle işe 
başlayarak, yola gir. Yağını mı döktüler? Şarabını mı 
çaldılar? Kendi kendine de ki: “ Huzurun bahası budur. 
Hürriyetin bahası budur. Bedavaya hiçbir şey alınmaz.” 
Köleni çağırdığın vakit, seni duymayabilir, ya da duysa 
bile, emrettiğin şeyi yapmayabilir. “Sabnm kölemi azdı- 
rabillr ve sonunda yola gelmez olur.” diyeceksin. Bu
nun tmyle olması senin için daha iyidir. Çünkü böylelik
le kendini sıkıntılardan uzaklaştırmanın çaresini bulmuş 
olursun. (...)

XXII.- Her birimizin gerçek efendisi istediğimizi bize 
veren ve istemediğimizi yolumuzdan uzaklaştırandır. Öy
leyse özgür olmak isteyen her insan, ne başkalarının 
elinde olan şeyleri İstemeli, ne de onlardan kaçmalıdır. 
Bunu yapmazsa zorunlu olarak esirdir. (...)

XXXI.- Filozof mu olmak istiyorsun? Hemen alaya alın
maya hazırlan ve inan kİ halk yuha çekecek ve “ Bu 
adam bir gecede filozof oldu. Bu meydan okuyuş ona 
nereden geliyor?” diyecek. Sende bu durum olmasın. 
Sana İyi ve güzel görünen düşüncelere sımsıkı bağlan. 
Ve unutma kİ dayanırsan önceleri seninle alay edenler 
bile İleride sana Imreneceklerdlr. Oysaki alaylarına önem 
verirsen İki kat gülünç olursun. (...)

XLII.- Bil ki, dinin temeli Tann’lar hakkında doğru 
ve sağlam düşüncelere sahip olmaktan, onların varoldu
ğuna ve Tanrısal İyiliklerini her şeyin üzerine yaydıkları
na, âlemi hikmet ve adaletle yönettiklerine ve senin 
ancak onlara İtaat için ve başına gelenler, çok hikmetli 
ve çok İyi olan İlâhî Hikmetten gelen şeylermiş gibi, 
tabii olarak ve bütün gönlünle benimsemek ve onlara 
rıza göstermek için dünyaya geldiğine inanmaktan iba
rettir. Bu usulle Tannlardan sızlanmaz ve sana ilgilen- 

I mediler diye onlan suçlandırmazsın. Ama bu duygulara 
ancak elinde olmayan şeylerden vazgeçmekle, bütün 
mutluluğunu ve felâketini yalnız elinde olan şeylere bağ
lamakla sahip olabilirsin. Çünkü sana yabancı olan bu 
şeylerden birini iyi ya da kötü diye alırsan, istediğinden 

r yoksun olduğun, korktuğunla karşılaştığın vakit felâke
tine sebep olandan şikâyet etmen ya da ondan uzaklaş
man zorunludur. Çünkü her hayvan kendisine kötü gö
rünenden, kayba sebep olandan korkarak, kaçmak ve 
kendisine faydalı olanı, iyi görüneni ve iyiliğe sebep 
olanı sevmek, aramak için doğmuştur. Bu yüzden; vu
rulmuş olduğunu sanan kendisini yaraladığını sandığı 
şeyden tad alması imkânsızdır. Bunun sonucu olarak 
hiç kimse felâketinden zevk duyup sevinemez. Bir baba 
nimet, servet diye geçen şeylerden oğluna pay vermez
se oğiun babasına küfretmesi İşte buradan gelir. Eteok- 
les ile Polyneikes’i banşmaz düşman yapan da budur. 
Onlar kral olmayı büyük bir mutluluk sanıyorlardı. Çiftçi
nin, gemlcltıin ve tüccarıii Tanrılara başkaldırmalarında
ki sebep bundan ibaret olduğu gibi kansın; ya da çocuk- 
lannı kaybedenlerin şikâyetlerindeki sebep de budur. 
Çünkü fayda nerede ise şefkat, sevgi ve merhamet ora
dadır. Böylece bir kimse isteklerini ve tiksinmelerini 
kanunu yaratanın çizdiği kurallara göre düzenlerse dln- 
dariığmı, şefkatini kuvvetlendirmiş olur. Tann’lara saygı 
için dökülen şarap törenlerinde, kesilen kurbanlarda 
ve verilen adaklarda herkes memleketinin âdetine uy
mağa mecburdur. Bu törenleri saffetle, saygıda kusur 
ettneyerek yapmalı, bayağı bir pintiliğe düşmemekle 
biriikte, kendi gücünün üstünde harcamaya da kaçma
malıdır. (...)
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üstte: Caesar'ın potresinin kazındığı gümüş para. 
Ortada: Roma takvimi Altta: Porr.peii duvarlarını 

süs:--yen seç:m propagandası sloganlarından bir örnek.

LX1.- Bir işe girişirken, bu işi yapmanın senin ödevin 
olduğunu bildikten sonra, halk ne kadar kötü düşüne
cek otursa olsun yaparken görülmüş olmaktan korkma. 
Bu davranış kötü ise onu hiç yapma. Yok, iyi ise, seni 
haksız yerecek olanlardan niye korkuyorsun? (...)

L.XXV.- Bilgisizlerin durumu ve karakteri: iyiliğini ve 
kötülüğünü kendisinden t>eklemez, hep başkaianndan 
bekler. Filozofun durumu ve karekterl: Başına gelecek 
bütün iyiliği ve bütün kötülüğü kendisinden bekler. (...)

XXXI.- Bir hükümdan ya da büyük bir kişiyi görmeğe 
gittiğin vakit saranr, titrer ve şaşmrsın. -Beni nasıl kar
şılayacak?- Alçak köle! O anda nasıl isterse öyle karşıla
yacak. Bilgin bir İnsanı kötü karşılarsa kendisi bilir, 
bunun derdini yalnız başına çeker. Başkasının yaptığı 
suçtan dolayı sen üzülebilir misin? -Ama onunla nasıl 
konuşacağım?- Nasıl istersen öyleJconuşursun. -Şaşır
maktan korkuyorum.- Nasıl? Ölçü ile, edepli bir özgür
lükte konuşmasmı bilmiyor musun? Ne diye bir insan
dan korkuyorsun? Zenon; Antlgone'den korkmazdı, üma 
Antigone Zenon'dan korkardı. Sokrates zorbalara ve 
mahkemede yargıçlanna cevap verirken, hiç şaşkınlık 
t>elirtisi göstermiş miydi? Diogenes büyük İskender’e, 
Phillppos'a, haydutlara, kendisini satın alan efedisine 
haykırdığı vakit bir çekingenlik gösteriyor muydu?. •

Kendim e Düşünceler
MARCUS AURELİUS

Stoacı İmparator Aurelius'un ünlü kitabından bir 
bölüm.

XXX.- Sezarlaşmamaya, bu renge bürünmemeye dik
kat et. Çünkü, olağandır bu. Yalın, İyi, arı, saygıdeğer, 
doğal, türenin dostu, dindar, iyi dilekli, sevecen, ödev
lerinin uygulanmasında kararlı tut kendini. Felsefenin 
seni eğittiği biçimde kalmak için savaş. Tanrılara saygı 
göster, insanlara yardımcı ol. Yaşam kısadır. Yeryüzün
de varoluşun tek anlamı kuttu bir eğilim ve topluluğa 
yararlı eylemlerdir. Her şeyde Antonin’in öğrencisi ol
duğunu göster. Onun, usa uygun davranmak için gös
terdiği yoğun çabayı, tüm durumlar karşısındaki ruh 
değişmezliğini, dindarlığmı, yüzünün duruluğunu, iyi 
yürekliliğini, boş ünü önemsemeyişini, işleri kavrayışta
ki etkinliğini düşün. Hiçbir şeyi iyice incelemeden ve 
açıkça kavramadan bırakmayışını, başka sitemlerle kar
şılıkta bulunmaksızın sitemlere katlanışını, her şeyi aşın 
ivecenlikten yoksun bir biçimde ele alışmı, suç bulaştır
ma eğiliminden uzak kalışını, karakter ve etkinlikler ko
nusunda titizlikle bilgi edinişini de düşün. Ne saygısız
lık, ne utangaçlık, ne güvensizlik, ne de kurum. Konutu, 
örneğin yatağı, giysisi, beslenmesi ve ev hizmetleri ko
nusunda ne denli azla yetindiğini düşün; ne denli çalış
kan ve sabırlı, yaşayış düzeninin yalınlığı nedeniyle alı
şılmış saatin dışında, besinlerin tortulannı bedenden 
atm.' gereksinmesi duymadan akşama değin aynı gö
revde çalışabilmeye yetenekli olduğunu. Ve yine, dost
luklarının sağlamlığını ve dayanıklılığını, görüşlerine, 
açıkça karşı olanlara gösterdiği hoşgörüyü, birisi kendi
sine daha iyi bir çözüm yolu gösterdiğinde, sevincini, 
boş inandan yoksun dinsel eğilimini düşün: ölüm saati
nin, onunki örneğince an bir bulunç içinde, seni yakala
ması için.

XXXI.- Sağduyunu yeniden bul, kendine gel, uyku 
durumundan çıkar çıkmaz, seni üzen şeylerin düş oldu
ğu bilincine var; bir kez uyanınca da önce gördüğün 
gibi gör her şeyi.

XXXII.- Güçsüz bir bedenle bir ruhtan oluşurum. Be
den için, her şey aynmsızdır. Çünkü o hiçbir aynm
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yapamaz. Usa gelince, kendi etkinlik alanına girmeyen 
her şey onun için ayrımsızdır ve etkinlik alanında bulu
nan her şey de onun gücü içindedir. Bununla beraber, 
gücü içinde olan şeyierden yalnız şimdiki etkinlik onu 
İlgilendirir. Çünkü şu anda gelecekteki ya da geçmişteki 
etkinlikleri de ayrımsızdır onun için.

XXXIII.- Ayak, ayak görevini; el de el görevini gerçek
leştirdiği sürece, elin ya da ayağın yaptığı iş doğaya 
karşı değildir. Aynı biçimde insan, insan olarak Insanıh 
yapması gerekeni yaptığı sürece doğaya karşı bir iş 
yapmış olmaz. Ve, yaptığı şey kendi doğasına karşı 
değilse kendisi için de bir kötülük değildir.

XXXIV.- Ne zevk tattılar soyguncular, aşağılık bir ya
şam sürdürenler, ana baba kıyıcıları, zorbalar?

XXXV.- Sanatçılann, kişilerin beğenisine belirli bir nok
taya değin uymalarına karşın sanatlarının usuna otan 
bağtıtıklanndan hiçt>lr şey yitirmediklerini ve ondan uzak- 
taştıntmaya kattanım göstermediklerini görmüyor mu
sun? Mimarın ve hekimin kendi sanatlarının usuna, in
sanın kendisine özgü olana, kendisinde Tanniarta ortak
laşa bulunana gösterdiğinden, daha fazla saygı göster
mesi şaşırtıcı değil midir?

XXXVI.- Asya, Avrupa, dünyanın küçük toprak parça
lan; tüm okyanus, yeryüzünde bir damla su; Athos, 
yeryüzünün küçük bir tepesi; şimdiki zaman tümüyle, 
sürenin bir noktası. Her şey küçük, değişken, yavaş 
bir yitim içinde!

Her şey, bu ortaklaşa yönetici ilkenin doğrudan devin- 
dirişiyie ya da dolaylı olarak sonurgu yoluyla, gökyü
zünden yönetilmektedir. Böylece, aslanın ağzı bile, ba
lık bile ve kısacası, diken ve çamur örneğince zararlı 
her şey gökyüzünde varolan saygı, değeriiğin ve güzel
liğin sonuçlarıdır, öyle olunca, tüm bunlann, saygı duy
duğun ilkeye yabancı olduklarını sanma; ama, şeylerin 
ileri geidiği kaynağı düşün.

XXXVII.- Şimdiki zamanda varolanı görmüş bulunan 
kişi, her şeyi görmüştür; hem ezelden beri varolmuş 
her şeyi, hem de zamanın sonsuzluğu süresince varola
cak her şeyi; çünkü, her şey t>enzeş ve aynı anlamla 
görünürler.

XXXVili.- Yeryüzünde varolan şeylerin bağlantısını ve 
biri)irieriyle ilişkisini düşün sık sık. Belirti bir anlamda, 
tümü birbirleriyle örülmüşler ve tümü bunun sonucu 
birbirteriyie dost kıhnmışlardır. Gerçekten, biri öbürüne 
düzenli devinim, ortaklaşa soluk ve özdek blrilği nede
niyle bağlanır.

KXXIX.- Yazgının sana ayırdıklarını hoş gör; alınyazısı
nın sana arkadaş olarak verdiği insanlara gelince, sev 
onlan, hem de olanca gücünle.

XL.- Bir ilet, bir el ulağı, herhangi bir takım yapılmış 
oiduğu kullanım amacını gerçekleştireblliyorsa kullanış
lı olup, bu niteliğini yapımcısı gözden uzak kaldığında 
da sürdürür. Ama, doğanın biraraya getirdiği şeyler söz
konusu olunca; onlan türeten güç kendilerinde bulu
nup, yine kendilerinde vartığını sürdürür, işte bu neden
le, ona daha fazla saygı göstermeli, onun İsteğine uy
gun davrandığında ve yöneldiğinde, sen de her şeyin 
('ilağa uygun olacağını düşünmelisin. Bütün için de 
biyledir bu. Yaptığı her şey anlağa uygundur.

XLI.- Bir iyilik ya da bir kötülük saydığın, istemine 
bağlı bulunmayan şey ne olursa olsun, bu kötülük başı-

IJstte: Nero’nun potresinin üzerine İşlendiği bir Roma 
parası. Ortada: Hippokretes'in bir Yunan büstünden 

yapılmış Roma kopyası. Altta: Boethius’un De 
Consolatione Phiiosophla adlı kitabının ilk sayfasını 

süsleyen bir resim. Resimde, Boethius, önündeki bir 
çift yazı levhasıyla tutukevinde.

na geldiğinde ya da bu iyilik olanağını kaçırdığında, 
Tannlara karşı sızlanman, insanlara karşı, onları bu ak
saklığın nedeni olmakla suçlayarak ya da bu kuşkuya 
düşerek kin beslemen kaçınılmazdır. Bu gibi şeyler kar
şısında, yaptığımız aynmlar sonucu nice haksızlıklara 
yolaçmaktayız. Ama, yalnız kendimize bağımlı olan şey
leri iyilikler ve kötülükler olarak düşünürsek, Tannyı 
suçlama ve insanlığa karşı savaş durumuna girme konu
sunda hiçbir hak bulamayız kendimizde.

XLII.- Tümümüz işblrilği etmekteyiz tek bir yapıtın 
gerçekleşmesine; kimimiz ne yaptığmı bilerek, kimimiz 
yaptığının bilincine varmadan. Bundan ötürü, Heraclites 
sanırım, uyuyanların bile çalıştıklarından ve yeryüzünde 
oluşana katkıda bulunduklarından söz eder. Herblri ayrı 
bir biçimde işbirliği eder. Ve dahası, sızlanan ve oluşana 
karşı koyma ve onu yok etme girişiminde bulunan kimse 
bile. Dünyanın, gerçekte, böylesine kimselere de gerek
semesi vardır. Önemli olan, kendinin hangi yapıt ortak
lan arasında yeralmayı Istemendir. Gerçekte, evreni yö
neten, ne de olsa senden yararlanmayı ve sana kendi 
iş ortakları ve yardımcılan arasında beliril bir yer verme
yi bilecektir. Ama, sen de kendi açından, Chrysippe'nin 
sözünü ettiği o yavan ve gülünç dizenin, ağlatıdaki anla
mı örneğince doldurma sana ayrılan yeri.

XLIII.-Güneş, yağmurun görevini yerine getirme hak
kını tanıyabilir mİ kendisine? Asclepios, yemişler Tann- 
çasınınkini? Ya yıldızlardan her biri için ne demeli? Aynı 
yapıt için işbiriiği etmelerine karşın, birbirinden aynmiı 
değil midirler?

XLIV.- Eğer Tanrılar benim hakkımda ve karşılaşaca
ğım olaylar hakkında tartışarak kesin bir karara varmış
larsa, bunu usçul bir yolda yapmışlardır. Çün' düşün
cesiz bir Tanrının düşlenmesi bile kolay d fildir. Ve 
hangi nedenle Tannlar bana kötülük etmeğe itilmiş ola
bilirler? Bundan ne yarar gelebilirdi gerek kendilerine, 
gerekse uğraşılarının temeli oian evrene? Ama, eğer 
özellikle benim hakkımda bir karara varmamışlarsa, kar
şılaştığım olaylann da sonurgu yoluyla aralarına katıldı
ğı olaylann tümü üzerinde, ne olursa olsun karara var
mış bulunmaktadıriar; öyleyse, onları hoşgörüyle karşı
layıp, olanlardan ötürü hoşnut görünmeliyim.

Ama, Tannlar hiçbir şeyi önceden karariaştırmıyortar- 
sa -ve öyle sanılması bir saygısızlıksa; Tanrılara kurban
lar sunmayalım artık, dua etmekten, ant içmekten ve 
yaptığımız her şeyi, gerçekleştirdiğimiz her eylemi, va
rolup yakınımızda yaşayan Tanrılan İlgilendirdiğini dü
şünerek yapmaktan vazgeçelim- eğer, derim, bize iliş
kin hiçt>lr şey üzerinde karara varmıyoriarsa, kendim 
için karara varmakta özgürüm ve çıkanmı aramak hak
kımdır. Oysa, çıkar herkes için yapısına ve doğasına 
uygun olandır. Kendi doğamsa, ussal ve toplumsaldır.

Kentim ve yurdum, Antonin olarak, Roma’dır; insan 
olarak, evren. Öyleyse, bu İki kente yararii olan şeyler 
l>enlm için salt iyiliklerdir.

XLV.- Herkesin başına gelen her şey Bütün’e yararlı
dır. Bu yeteri! olabilirdi. Ama, aynca da, olaylann ço
ğunda, onlara daha yakından baktığında, t>lr insana ya- 
rarii her şeyin öbür insanlara da yarartı olduğunu göre
ceksin. Buradaki yararlı sözcüğü, geçerilkteki anlamı 
değil en genel anlamiyle ele alınmalıdır.

XLVI.- Oralarda hep aynı şeyler görülmesi ve sunulan 
oyunlann biçim birilğinin can sıkıcılığı nedeniyle amflte- 
atnn ve benzeş yerlerin oyunlanndan nasıl tiksinti duy
maktaysan, yaşamı tümüyle dikkate aldığında da aynı 
duyguya varacaksın. Gerçekte, tümüyle yukardan aşağı 
özdeş şeyler özdeş nedenlere sahiptirler. Nereye değin 
sürecek böyle bu? •



Marx Öncesi

Din ve Toplumsal Mücadeleler

M.Ö. 5. yüzyılla, M.S. 7 yüzyıl arasmdaki dönem, 20. yüzyılda bile hâlâ en geniş kitleleri 
harekete geçirme potansiyeline sahip ideolojilerin formüle edildiği dönem oldu. Tektanrılı 
dinler ya da belki de daha doğru bir deyişle ahlak dinleri, geçmişteki dinî inançlardan farklı 
olarak bireyin en mahrem davranışlanna varana kadar bütün hayatını düzenlemesine 
kılavuzluk etme iddiasında olan bir değerler sistemi sunuyordu.

İdeolojik düzeyde tektanniı dinlerin formüle edilmesi, pratik-politik düzeyde dünya 
imparatûrluklannm kurulmasına eşlik eden bir süreç oldu. Kuşkusuz bu süreç her yerde aynı 
şekilde yaşanmadı. Örneğin, ahlak dinlerinin belki de ilki olan Budizm’in onaya çıkışı, 
Hindistan'da kral Asoka’mn “akılcı" bir bürokrasiyle desteklenen bir imparatorluk kurma 
hamlesiyle aynı zamana rastlamıştı. Ancak, Asoka'mn deneyi son kertede başarısız oldu; 
Hindistan daha yüzyıllar boyu birbirleriyle savaşan, tanmsal artıktan gasp ettikleri pay talan 
ve ganimede pekiştirmek zorunda olan askerî krallıklarla yönetilmeye devam etti. Ancak bir 
ideoloji olarak Budizm varlığını bu koşullar altında da yeniden üretmeyi sürdürdü. Daha 
başlangıcından beri, dinlerle impartorluklar arasmdaki yakın İlişkiye karşın, dinlerin içinde 
yeraldıklan kurumsal çerçeve karşısında hatın sayılır bir özerklikleri oldu. Engels’in dediği gibi 
“burada, tasanmlann kendi maddî varlık koşullan ile bağlantısı, aracı halkalar yüzünden, 
gittikçe daha karmaşık, gittikçe daha karanlık bir durum ahr”.

Ahlak dinleri, geçmişteki ideoloji, felsefe ya da dinlerin hitap ettiği kidelerle kıyaslanmayacak 
genişlikteki insan topluluklanna ortak bir kimlik sağladılar, Hıristiyan oifeoumenesinin, İslam 
ümmetinin ayırdedici özelliklerinden biri, herhangi bir siyasal rejim altında yaşayan insanlarla 
özdeş olmayan bir topluluk tarifi sunması, dolayısıyla insanlara tâbî olduklan siyasal rejimden 
bağımsız bir kimlik tanımasıydı. Okur yazarlığın belli bir yaygınlık kazanmış olması, 
sözkonusu kimliğin olmazsa olmaz koşullanndan biriydi. Çünkü kendisini siyasal

9542



Mücadeleler

Döngüsel bir zaman aniayışınm yerini doğrusai bir 
zaman aniayışına bıral<masında ve dolayısıyla bir tarih 
bilincinin temelinin atılmasında ahlâl< dinlerinin doğuşu 
son derecede önemli bir rol oynamıştı. Bu dinler 
içinde en eskisi olan Budizm, döngüsel bir zaman 
anlayışına sıkı sıkıya sadık kalmıştı. Ancak 
Hrıstiyaniiğm kutsal kitabı yaradılışla başlayıp 
kıyametle sona eren dev bir roman gibi kurulmuştu. 
Zaman içersinde bu hikâye giderek daha İnsanî 
terimlerden hareketle kavranmaya başlayacak, insanın 
kendi kendisini kurmasının alegorik bir yorumu gibi 
ele alınmaya başlayacaktı. Solda,
Michaiengelo’nun Adem'i ustasından el almayı bekler 
bir çırak gibi Tann’nın kendisine can vermesini 
beklerken resmettiği ünlü duvar resmi.
1520 tarihli yukarıda soldaki 
gravürde Hans Holbein, papazları Alman halkına 
zulmeden bir Herkül olarak resmetmiş. Ancak 
doğrusal olarak kavranmakla birlikte Hrıstiyanlık gibi 
İslamiyet için de zamanın her ânı türdeş, eşit öneme 
sahip değildi. Bir vahayı resmeden yukarıdaki 13. 
yüzyıl minyatüründe, Asn Saadet'e, o devirde 
yaşandığı farzedilen masumiyete duyulan özlemin 
izlerini sezmek mümkün.

mekanizmaların dışında ve onlardan kısmen de olsa bağımsızlaşarak kuran bu kimliğin başlıca 
taşıyıcılarından biri, ortak bir dil, daha doğrusu kutsal bir yazıydı: Kilise Latincesi, Mandarin 
Çincesi ya da Kuran’ın klasik Arapçası.

Kuşkusuz, dinin siyasal rejimlerin sınıriannı aşan bir ortak kimliği mümkün kılması, 
toplumsal hayatta siyasal kerte ile dinî kertenin birbirlerinden mutlak olarak bağımsızlaşması 
anlamına gelmiyordu. Aksine, gündelik hayatın her alamnm peygamerin gözetiminde olduğu 
ilk cemaat, siyaset ile dinin örtüştüğü bir an, bir ideal olarak toplumsal hayatın 
şekillenmesinde etkili oluyordu. Nasıl daha sonra İslamiyet’te Asn Saadet, bir kaynak, bir 
köken olarak halifelerin iktidarım meşrulaştıracaktıysa, piskoposlar da, daha 2. yüzyıldan 
itibaren otoritelerini havarilerin varisi olmaktan aldıklarını iddia edeceklerdi. Ancak kutsal 
yazının taşıdığı mesaj, her zaman birden fazla yoruma açıktı. İsa’nın vazettiği ilkel komünizm 
ya da Asn Saadet, aynı zamanda adaletin bu dünyada da gerçekleşebileceğini, gündelik 
hayatın dinin ideal ilkelerine göre düzenlenebileceğini hatırlatan tarihsel bir anı olarak da 
işlev görebiliyordu. “Bütün öteki ideoloji biçimlerinin, felsefe, siyaset ve hukuğun teolojinin bir 
uzantısı, bir alt bölümü” haline geldiği koşullarda “her toplumsal ve siyasal hareket, teolojik 
bir biçim almak zorunda kalıyor”, büyük bir fırtına, ancak kendi öz çıkarları, yığınlara dinsel 
bir kisve altında sunulabildiği zaman kopuyordu.
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Yehova
Çölün ortasında açlık ve susuzluktan kınlan bir kavme suyu, yaşayabileceği bitek topraklan 
getiren, ilk yarattığı ve Eden Bahçesi’ne yerleştirdiği Adem’e, yine topraktan yaptığı hayvan ve 
kuşlan, sonra da onun kaburgasından yarattığı Havva’yı (eski Efrai dilinde “hayat”) getiren bir 
tann anlayışı, Eski Ahid’de (Genesis) yer alır.

Öte yandan, Genesis’te dile getirilen bir başka tann daha vardır; “kendi görüntüsünde” bir 
varlık olarak “kendisinin ihtiyaç duymadığı” insanı yaratan, kozmik bir “okyanusun” 
düzenlenişine dayanan “özgür” bir etkinliğin öznesi olarak çıkan kozmik, evrensel bir tann.
Tek tanncılık kavramı İsrailoğullanndan önce pek güçlü biçimde olmasa da kabile dinlerinde, 
hatta pagan kavimler arasında bile mevcuttu. Ancak Yehova açık bir başkalaşıma delalet eder: 
Her şeyden önce, o ,belli bir yerde varolan, cisimleşmiş, antropomorfık bir biçime sahiptir. 
Kıskançlık, ya da kızgınlık gibi insanca duygularla davranabilmektedir. Niteliği açısından 
savaşçı bir tanndır. Kendi halkını kurtarmak ve zafere ulaştırmak amacıyla düşmanlarla 
yapılacak savaşa bütün gücüyle katılır, savaşır, ve bu fedakarlığı karşısında halkından hediyeler 
ve sunular bekler. Bu noktadan sonra, diğer tüm ilkel tannlardan bazı farklılıklar göstermeye 
başlar. Zaten öfke, tutku vb. duygular açısından tamamiyle bir insanın özelliklerine sahip olsa 
da, Oiympos’un bütün öteki tannian ve tannçalannın aksine; Yehova kendisiyle alay 
edilemeyen, gülünçleştirilemeyen bir imgeye sahiptir; putunun yapılmasını istemez, Oiympos’un 
insanbiçimli tannianndan bir farkı da, geçmişten çok geleceğe, geçmişin bilgilerinden çok 
geleceğe yönelik vaatlere yatkın olmasıdır... O, bireylerle ya da tek tek kabilelerle ilgilenmez; 
ilgisi bütün bir ulusa yöneliktir. Ve bu ilgi, özellikle savaş zamanında yoğunluk kazanır.
Çünkü Yehova, bir kabileyi ulus haline getirmede en büyük dayanak noktasıdır.

Bu nitelikler, Musa öncesi Yehova’nm “Benden Başka Tannmz Yoktur” bildirisine karşın, 
tektanniı bir dinin ya da bir “ahlak dininin” tannsı olmadığını göstermektedir. Onun 
İsrailoğullanyla ve onlan bir ulus haline getirmekle ilgilendiği doğrudur ama, bireyleri ya da 
oniann ahlaki yaşamlannm derinliklerini doğrudan, tek bir öğreti içinde belirlemediği ölçüde. 
Ancak çoktanncıhkla, antropomorfizmle benzerlikler bu noktada sona erer, ya da 
keskinliklerini kaybeder, Yehova’nın kendine ait bir teogonisi ya da mitolojisi yoktur, eşi olan 
bir tannça ya da bir Pantheon’da birlikte oturduğu başka tannlar dizisi yoktur. Yehova 
tektanncı bir dinin tannsmdan çok “monolatri” çerçevesinde ortaya çıkmış bir tanniıktır. Bu
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M.Ö. 551 yılında doğan Konflçyüs (Kong Fucheou) 
öğretmenlik yaparak geçimini kazanırken İmparator 
Tlng Hong'un dikkatini çekerek Lu eyaletinde önce 
"kamu hizmetleri", ardından da adalet bakanı 
olmuştu. Taoizmin ahlaki doktrinini hatın sayılır ölçüde 
geliştiren Tao To King (Yolun Kuvveti) adlı ünlü 
kitabın yazarı, aynı zamanda oldukça soylu bir 
aileden gelen Lao Zau d» Konfiçyü$'ün çağdaşıydı. 
Taoizm ve Konfüçyanizm, birer "aKlak dini" olarak 
asırlar boyu Çin uygarlığına ortak damgalarını 
vurmuşlardır. Taolzmin yolundaki Lao Zeu Çin 
mistisizmini yetkin bir biçimde tam$ll 9dan, dünyanın 
ve olayların, sözlerin ve inançların geçiciliğini, ama 
buna karşın onları bir arada tutan, bilinemez ancak 
sezilebilir hareketsiz ilkeyi (Tao + Yol) savunurken 
Konfiçyüs diğergâmlığa, başkasına va ezbenliğe karşı 
saygıya, bütünsel bir insancıllığa, rasyonel bir adalet 
duygusuna, adet ve ayinlere, geleneklere duyulan 
saygıya, "sözün gümüş, sükutun altın" olduğu 
düşüncesine dayanan bir dûfûnce çerçevesinde 
giriştiği etkin bir siyasal yaşama sahipti. Yazılarının 
çoğu, tanrıların varlığını reddetmemesine karşın 
metafizik bir sistemden uzak durarak betimlenmiş 
ahlaki düşüncelerden oluşmaktaydı. Bunlar devlet 
düzeninden aile yaşamının normlarına kadar oldukça 
geniş bir alanı kapsamaktaydılar, Sözkonusu görüşleri 
Çin’ma bürokratik aygıtının başlıca kadrolarını 
oluşturan bllgi-man<iar'\nler tarafından sistematlze 
edildi. Her ne kadar mandarinter Çin’de merkezi 
İktidarın başlıca dayanağıydılarsa da, kimi zaman 
imparatorun askeri gücüyle ihtilafa düşmekten 
kaçmamıyorlardı. Yukarıdaki resimde Tsin hanedanı 
sırasında kitaplan yakılan mandarin/ere yapılan eziyet 
görülüyor.



Mücadeleler

Günümüzdeki “Tanrısız" dinlerin en önemlilerinden 
biri olan Budizm, Hinduizmin dinsel kast sisteminin 

belli bir ölçüde yozlaştığı, Rig Veda öğretilerinin 
özgün biçiminin yavaş yavaş Brahmanlar adı verilen 

üst dinsel kastın denetimine geçtiği bir dönemde, Hint 
tanrılar Panteonunda yer alan kutsal Buda, “Kraliçe 
Maya’nın rüyasına girerek doğduğunda" ortaya çıktı.

Efsane, çocuğa, aile adı Gautama’nm yanında 
Sidharta (ermişliğin yolunu katetmiş) adının verildiğini 

aktarmaktadır Hayatın kötülüklerini görerek 
"yozlaşmasını" engellemek için genç yaşta saraya 

kapatılan Sidharta bir prensesle evlenerek çoluk 
çocuk sahibi de olmuştu. Kapatıldığı bu "dört saray" 
onu doyurmamış olacak ki Sidharta yine "dört kez" 

dışan kaçarak, bir yaşlı adamla, bir keşişle, bir 
hastayla ve bir ölüyle karşılaştı. Toplum sisteminden 
dışlanmış bu kişilerie efsanevi iletişimi onu varoluşu, 

amaçlan üzerinde düşünmeye davet etti. 29 
yaşlarında saray yaşantısından, şatafattan tiksintiyle 

kaçarak. Bir dağa çekilip çileci bir keşiş yaşantısına 
daldı. Kendisinden sonra yirmibeş asır boyunca 

geliştirilecek doktrini, kendi seçtiği yol kadar basit 
ilkeler üzerine inşa edilmişti: Hinduizmin "kastlar" 

sisteminin aşılabilirliğini getirmekte ve yine "dört 
ilke’’ye dayanmaktaydı: 1) Acı evrenseldir; 2) Acının 
nedeni bizi yanılsamalar dünyasında hapseden kendi 

arzularımızdır; 3) Acı ancak bu arzuların ortadan 
kalkmasıyla giderilebilir; ve 4) Aşkın deneyim ve tüm 

canlı varlıklara yönelik şefkat, arzularımızın gücünü 
kırmamıza yardım edebilir. Sidharta’nm ölümünden 

sonra türeyen Budist tarikatlar, bu temel öğretiyi farklı 
biçimlerde yorumlamışlar; "Buda’nın gökten inerek 

insanlan kurtaracağı" düşüncesine bağlı mesihçi, 
kurtuluşçu yorumlar olduğu kadar. Elmas Yolu 

(vajrayana) adı verilen, Şivacı büyücülük ve erotizmle 
yoğrulmuş yorumlar da ortaya çıkmış, yaygınlık 

kazanmıştı. Solda, Tantra Budacılığınm kutsal 
ayinlerinde ve meditasyon sırasında kullanılan bir 

simgesel çizimi. Sağda, çileci bir Hintli.

durumda, o tek tann değildir, ancak ibadet edilecek, kendisine bağlanılması gereken tek ve 
biricik tanndır.

Bu sayede ahlaki yaşam ile dinsel yaşamm aynm çizgileri silikleşmeye, içiçe geçmeye, 
özdeşleşmeye başlar. Böyle bir tannya bağlanma, kabilesel akrabalık sistemi uyannca değil, 
seçme ve istek yoluyla belirlenecektir. Eski Ahid metinleri, İsrailogullan ile, ya da onlann 
“atalanyla” Yehova arasmda yapılan “sözleşmeleri” ahlaki-dinsel bir çerçeve içinde sunmaktadır. 
Bu metinlerin belki de en önemlisi Exodus’un 20. bölümünde anlatılandır. Bu anlaşmaya göre, 
Yehova İsrailoğullan’nm kendisinden başka hiç bir tannya ibadet etmeyecekleri, sunaklanna 
kurban sunmaya gitmeyeceklerini garanti altına ahr, karşılığında kurtuluşlan için onlara yardım 
etmeyi kabul eder. Bu yardım sözü, bu vaad, ahlaki bir bağlılığı belirlemektedir; bu bağlılığa 
ihanet edildiğinde karşılığı ödenmelidir. Nitekim, İsrailogullan bu ahlaki bağhhklannm 
gereklerini yerine getirip Yehova’ya tapmdıklannda her şey iyi giderken, başka tannlara 
tapınmaya başladıklannda, yani “yoldan çıktıklannda” İsrail ulusu için her şey kötü gitmeye 
başlar. Eski Ahid, bu sapkınlıklar yüzünden başa gelen felaketlerin anlatılanyla doludur. 
Tektanrıcılığa, ve ahlak dinine doğru evrimin ikinci önemli göstergesi, Yehova bir kez 
tapılacak biricik tann olarak seçildiğinde onun ağzından çıkan her hikmetin, her sözün “yasa” 
olarak kabul edilmesidir. Bu yasalann içeriği artık sorgulanmaz, nedensellik bağlantılan 
kurularak üzerlerinde araştırma ve eleştiri olanağı anık yoktur. Yehova’nm yasalannı 
sorgulamak, ancak onu tapınılacak tann olmaktan toptan çıkarmakla mümkündür; sonuçlan 
da, dolayısıyla onun reddedilmesiyle zaten kendiliğinden gelecek olan felaketler zincirinden 
ibarettir. Bu durum, pek çok bakımdan, günümüz tarihçilerini meşgul eden bir sorunun. Eski 
Ahid’de söz konusu edilen toplumların siyasal ve kültürel yaşantılannm konu edilmemesi 
sorununun, ve özellikle, anlatılan olayların tarihsel gerçekliğe ne ölçüde uyduğu sorusunun da 
yanıtını belli bir ölçüde sunmaktadır. Dinselliğin böyle bir kavramşında “siyaset”e yer yoktur 
-bu o toplumlarda siyasetin varolmadığı anlamma gelmez elbette-, o toplumlar gündelik ahlaki 
yaşamlannda, Yehova ile atalan arasında akdedilen antlaşmaya mutlak olarak uymuş değillerdi 
zaten. Böyle bir şey olanak dahihnde de değildir ve hiç olmamıştır. “Yehova” adının 
çevresinde örülen kutsallık ahlaki yaşam düzeninini yasallığa oturtmak kaygısında değildi.
Daha çok, tannnın ya da resullerinin ağzından çıkanlann yasalaşması ve tann tarafından 
terkedilerek toptan kaybolup gitmemek için uyulması gereken ahlaki kurallar sistemini 
oluşturması söz konusuydu burada. Çoğu tarihçinin sandığının aksine, Yahudi devletinin
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Başlangif§a Sox Vardı»..

Tann’nın sözü “başlangıca” nasıl yerleşti? Hıristiyan
lığı rasyonel yıkımına götürüp, Nietzsche eliyle “Tannsı 
öldürülen" yaşam düşmanı bir din haline getiren “ önce- 
slz sonrasız Tann kavramı” , tektanncılığm vazgeçeme
yeceği bu anlayış nasıl doğdu? Belki de tektanncı dinin 
bir “unutma” , bir boşluk üzerine inşa edilmesi gerek
mişti: Tann'nın sözünden önce ne olduğunun unutulu
şu... Tann'nın gücü, Musa’nın Yahudi kabilelerini peşi
ne takarak çöllere çekilmesine neden olan “flravun” un, 
zalim despotun gücüyle yakından bağlantılıydı. Her di
nin çifte tann anlayışı olduğunu unutmamak gerekir: 
Manihaizm gibi düallst dinlerde ‘iyi ve kötünün arasın
daki mücadele’, şeytana ve ‘şer güçleri’ne karşı Tann’- 
nın iyiliği gibi temalar aracılığıyla İşlenen ikili Tann anla
yışı, dinin kökeninin ne olduğunu aydınlatmamıza yar
dımcı olabilir. Freud’un gösterdiği gibi, Mısır’dan kaçan 
Yalıudiler, tannian Yahve’yI Mısır'ın “sapkın” kralı Ak- 
henaton’un tannsı, güneş kursu Aton olarak yeniden 
kurgulamışlardı. Genesis’in tannsı Yahve “ kozmik” bir 
yaratıktı. Asıriar sonra, “ kathar” ya da “ marcion” here- 
tikleri tarafından “ kötülüğü” temsil etmekle suçlanacak 
olan bu tann, Exodus’ta Yahudileri Mısıriilann ocağını 
söndürmeye, altınlarını soymaya, bazı düşman kentler
de “taş üstünde taş, omuz üstünde baş” bırakmamaya 
çağınyordu. Savaşçı bir tannydı da aynı zamanda. Des- 
pot’un egemenliğinden halkını kurtaran, ona yeni top
rakiann yolunu gösteren, ve kötülüğü yok etmeye çağı- 
nrken, bizzat onun araçlannı kullanmaya çağıran bir 
tann...

Tann ile despotun arasındaki bağ asildir; komünal 
düzenin soy ve hısımlık bağlanm ilga ederek ona farktı, 
kendi kişiliğinde yüceltilmiş yeni bağlanmalar dayatan 
despot, bu tuzağı iki kurnazlık edimiyle oluşturmak zo
rundadır: askert aygıt ve Tann ile kendisi arasındaki 
soybağı. Mısır ve Mezopötamya dinlerinin çoktanncılığı, 
halkına adanmış, koruyucu ve “büyüsel-teraplst” gö
revler üstlenen Tann anlayışı ile; savaşan, borçlandı
ran, haraca kesen bir Tannyı bağdaştıramadı. Bu yüz
den çoktanncıiığa geçişin tematik dinamiklerini orada 
çok açıkça görürüz: Bölgesel, yerel tanrılardan birinin, 
iktidarı ele geçiren despot krallarla biriikte ötekileri lağ
vederek, ya da “esirgeyerek” (yani boyunduruğu altına 
alarak) “ ulusal” bir tannya dönüşmesi. Bu süreç, ger
çekte bir “unutuş” sürecidir, iikel-komün ve köy toplu- 
luklan, dinsel yaşamlannı “büyüde” , komünal ayinler
de, şamanın terapötik (saynlıktan anndıncı) işlevlerin
de, yani toprağa, “atalann gömüldüğü yere” sıkı sıkıya 
bağlı, yerel ortamlarda üretirier. Soybağian, dikey ve 
yatay oiarak “birey” ln varoluşunu belirier, cemaat için
deki sürekli değişikliğe uğrayan gruplanmalara aidiyeti
nin, ya da onlar arasında paylaşımının ilkelerini oluştu
rurlar. Kanın evrensel “kutsallığıyla simgelenen ve dı- 
şevilliğe bağlı totem dizgelerinin dinsetliğln en ilkel biçi
mini oluşturduğu” yolundaki düşünce, “büyü-din” ln 
temellerini ortaya koymamıza yardım eder. Lâvl- 
Strauss'un “her şeyi yeril yerinde bırakan” , varolan 
dizgeyi kendisiyle özdeş kalmaya zoriayan toplumsal 
mekanizmalar üzerine açtığı tartışma, gerçekte bu top
lumun “dışarıdan gelecek” herhangi bir etkiye karşı 
alacağı tavnn önceden belirieneblllrilğini yadsımakta
dır. Dışevllllğin aynı zamanda belirii bireyleri içevllliğe 
zorlamasının kaçınılmaz olduğu konusundaki görüş, de
ğişim yerine kodlanmış bir “ hediye verme” ve “ borçlu 
klima” dizgesine sahip bir toplumun “dışının” ne anla
ma geldiğini ortaya koyar: Kızkardeşiyle “evlenen” kişi 
toplum dışı kalır; geriye dönüşü ise ancak “annesiyle 
evlenme” yoluyladır. Bu sürece öykünen ritüel pratikle
re pek çok toplumda rastlanmaktadır. Nesnelerin ve 
bireylerin (ikisi arasında ilkel düşünce açısından bir fark 
yoktur) serbest dolaşımından gündelik yaşamda bile 
dikkatle kaçınılmaktadır. Kutsal yerierde kimin hangi 
anoa bulunabileceği ya da bulunmaması gerektiği, tote-

mlk toplumlarda büyük bir dikkatle kodlanmıştır. Diğer 
bir deyişle, totemsel toplumlar mübadeleyi, dolayısıyla 
“dışan”yı yadsımakta, ancak bunu “çalma”, “ hediye 
verme” , kız alıp verme yoluyla, “dışlayabilmek için” 
üretmektedirier. Sürekli olarak yeniden üretilen bu 
“dışarda” ne vardır? Bu karşı-evren, kabilenin toprakla 
doğal biriiğinin dışında yer alan “ kodlanmamış” me
kanlar, ormanlar, çöller... ne gibi tehlikeleri İçermekte
dir? Her şeyden önce, orman ve çöllerde yaşayanlar, 
çobanlar, serseriler ve ensest yasağını çiğnemiş olan
lardır. Mezopotamya ve Mısır gibi şanslı olduklan bölge
lerde bu toplum-dışılann komün topluluklan açısından 
“ kutsailaştınlması” kaçınılmazdı: Dinsel kişi ilkel oluşu
mun karşısına bir “sınır” konumunda çıkmıştı. Kabile
nin merkezinde etkinlikte bulunan “ büyücü”nün ya da 
“şaman”ın aksine o, kabile arazisinin uzağında, orman
da ya da dağlarda yaşar. Belli bir noktada yasasını 
ve yeniden-dağıtımını kabile toplumlanna dayatan des
pot ile bir anlaşmaya girmek zorundadır: Nietzsche’nin 
sözettiği “acımasız ve ölümcül bir aygıtın çarkiannı ku
ran tunç bakışlı sanatçılar” , kutsal ama yan vahşi, ta- 
nmla uğraşan toplumdan uzak, ormanlarda yaşayan En- 
kidu ile Gılgamış’ın birllkteliklerinin gösterdiği gibi, kut
sallığın temsilcileriyle uzlaşmak zorundadıriar. bin ve 
devlet ilkel komünün dışında kuruldular; onun dışına 
sürülmüş öğelerden. Despotun gücü, sadece kılıcıyla 
ördüğü yeni bağlantılara dayanmıyordu, Gılgamış’ın En- 
kidu'yla vazgeçemediği ittifakının örneklediği gibi ilkel 
toplumun, ya da Kaide komünal kentinin tanımadığı 
bir “meczup”, komünün dışına sürülmüş öğelerin bir 
metaforunu gerektiriyordu: Bu en iyi, kentten kente 
gezen, resmî din bağlantısından arınmış, ya da onun 
toptan dışında kalan “ peygamber meczup” hikâyesini 
anıştırmaktadır. Öte yandan bu tema, Foucault'nun gös
terdiği gibi, tanmsal komünün dışında kalan öğelerin 
en tanıdık kişileşmesi olan “çoban”ın İmgesinde yeni
den üretilir. İlkçağ toplumlannın, özellikle Mısır ve Me- 
zopotamyaiıiann, dağlardan İnen, çobanlık ve avcılıkla 
geçinen, kendilerine kılıçla kolaylıkla baş eğdiren ka
vimler karşısında ne kadar büyük bir dehşete düşebile
cekleri akla getirilmeli. Çoban despot imgesi dinsel ku
ruluşu İçinde kendisini tümüyle halkına vakfetmiş, ona 
kalabileceği bannak, otlayabileceği çayıriar, geçinebile
ceği toprak, yiyebileceği yemek ve içebileceği suyu 
getiren bir “toptan ve tümel borçlandırma” temasıyla 
biriikte belirir. Gerçekte kılıçla işleyen iktidar, dinselin 
alanında vakıfla ayakta tutulur. Önce borçlandınian halk, 
sonradan borcun belli bir kısmından affedilir. Bu kısım, 
halka verilen afypa okhiSru kadar, aynı zamanda “ruh
suz btrdûnyanm” , kılıca karşı ruhun üretildiği bir dün
yanın “ruhudur” . Bu haliyle din bir ütopyadan ibarettir; 
varolmayan ancak vaadedilen bir toprağa koşmakla var 
kılınan bir halkın “u-topos”u... Zaten kendisinin olan 
toprağı, despot egemenin bağışı olarak yeniden alan, 
alamazsa Musa'nın peşindeki Yahudiler gibi çöle çekile
rek “aşeren” bir cemaatın ütopyası... Bu ütopyanın, 
sonunda her ne pahasına olursa olsun binyıllar sonra 
İsrail gibi bir devletin kuruluşuyla sonuçiandınlması i>ek- 
lenebilir.

Komünal düzenin, Yahudi kabilelerinin tanımadığı bu 
askerî cihaz, savaşçı bir tannnm devreye sokulmasıyla, 
Mısır’daki despota karşı savaşmanın güncelliğini de kul
lanarak ulusun bizzat örgütleniş biçimi olarak değer 
kazanır. Din ise, Yahudi kabilelerinin ancak bu savaşçı 
tannnm savaş makinelerinin aksamlannı oluşturmaları 
koşuluyla Despot’un elinden kurtanlacaklan düşüncesi
nin “ kendinden belli” bir tarzda Inançlaştınlması olarak 
tanımlanabilir. Yahudi ulusunun bu ilksel sözleşmeden 
önce bir variiğı yoktur; üstelik bu sadece dinsel inanç 
açısından değil, tarihsel gerçeklik açısından da böyle- 
dlr: Geriye bakıldığında, Yahve’yle anlaşma yapılmadan 
önce bir “Yahudi ulusu” değil, çok çok düzensiz bir 
kabileler çoğulluğu, köleleştirilmiş yığınlardan ibaret bir 
halk görülebilir. Yahudilere bir de “tarih” verilmesi zo
runluluğu buradan doğar; başlangıcı kölelikten kurtuluş 
olan bir tarih. Kutsal Kitap, bir tarih anlatısıdır: ancak.

aynı zamanda bir ve aynı fıareketle yasalar koyan, dini 
Tann'nın anlatısıyla yeniden kuran, yazıyla evrenselleş
tiren bir anlatıdır. Bu aşamada din ve devlet özdeştirler: 
Devlet, her şeyden önce teokratiktir, sonradan geliştire
ceği tüm idari yapı ve mekanizmalarını bu iik meşrulaş
tırma ediminin üzerine İnşa etmek zorundadır: Yahve, 
Yahudi ulusunun yaşayabileceği biricik önkoşulu, mülk 
(devlet anlayışı) olarak bilinecek bir arazi parçasını ona 
vaadeder: Deleuze’ün anlattığı gibi bu, ‘sözde’ bir “ter- 
ritoriyallte”dlr. Henüz yoktur; lıaikın gerçekte yaşadığı, 
toprağa bağlı olduğu, ürettiği ve atalannın kültlerine 
bağlandığı mekanlaria hiç bir ilişkisi yoktur: halk öyle 
bir durumda yakalanmıştır ki Musa'nın izinden, vaade- 
dilmiş topraklar uğruna çöllerde asırlar boyu dolaşabi
lir. Dinin doğuşu bir vaattir: despota önceden tabi, ve 
kılıcıyla bağlı kılınmış halkın “kurtuluşu” yolunda veril
miş bir vaat; Nietzsche’nin gördüğü gibi despota son
suz bir borcu olan, ancak artık bu borcu karşılayamaya
cak bir hale düşmüş olan halka verilen bir parmak bal
dır: borçlann sınırii affedilmesidir. Borçlann affı yoluyla 
devletin kuruluşu aşamasında da önemli bir adım atıl
maktadır: Solon'un Atina yasalannın temellerini atarken 
tiranlık dönemindeki borçlann kısmi affını, köylüye bir 
kurtuluş şansı olarak nasıl verdiğini düşünelim. Modern 
devletin kuruluşuna kadar devlet dinden, din de devlet
ten vazgeçemez, ayn düşünülemez. Dinsel öğretilerin 
eski kabilesel soy bağlannın mutlaklığını ilga ederek 
onları soyu tannlara varan despot-hükümdarın soykütü- 
ğüyle yeniden kodlaması Hesiodos'un “Theogonia”sın- 
da mitoloji bağlamında adım adım geriye doğru yeniden 
kurulmuştur. Egemen tanniarın soykütüğü geriye doğru 
gidildikçe bir anlamda bulanıklaşır, sonuçta, “köken”e 
ulaşıldığında Tanniann elleşmesi olanağının ortadan 
kalktığı, dunastheia’nın (soyağacı) tükendiği bir sıfır anı
na ulaşılır: evrenin kuruluşu bu noktada kendine içkin 
değildir; J. P. Vemant'ın gösterdiği gibi hanedan mitos- 
lan “ kökenler ile başlangıçlar” arasındaki asli bir aynmı 
kabul etmek, içselleştirmek zorundadıriar. Yaradılıştan 
hanedana geçiş bu sayede mümkündür. Yunan mater
yalist felsefesinin bir arichai (ilk ilke) arayışının çözüm 
bulmak uğrunda uğraştığı temel sorun işte budur. Dinin 
devletsiz yapamayacağını, yapamadığını anlayabilmek 
için tektanncı dinlerin evrimine bakmak yeteriidir: Mu
sevilik ta baştan bir asker tann, bir ulus devlet ihtiyacıy
la birlikte belirmiş, şiddetten kaçtığı düşünülen Hıristi
yanlık iki yüzyıl içinde dünyanın en büyük imparatoriuk- 
lanndan birini işgal etmiş, yapılarını baştan ayağa de
ğiştirmiş, İslamiyet ise yine Yahudilik gibi güçlü bir 
devlet yapısına ta baştan eklemlenmiştir. “HIzmetkann 
efendi durumuna gelmesi” ekonomik olduğu kadar din
sel bir süreçtir de. Bu açıdan, Weber’in gösterdiği gibi 
dinin İktisadi yapıların oluşumunda oluşturduğu, “ikti
sadi davranış biçiminde” somutlanan özel bir katkı pa
yını hiçbir zaman unutmamak gerekir. Oysa bu katkı, 
katmanlaşmış, ta baştan kılıçla esaret altına alınmış, 
ya da cemiyetin “ manevi ve törensel” danışmanları 
tarafından gizlice elde edilmiş toplumsal sınıf ya da 
kastiann herbirine değişik oranlarda, değişik ölçülerde 
yansıyordu. Haçlı Hıristiyanlarının “bedensel yaşamın 
her türiü olumsuzlanması” yönündeki, yoksulluğa da
yanan felsefeleri, rakipleri Müslüman savaşçı hükümdar 
ve şövalyeleri için geçerli değilken, cinsel perhizin belki 
de en ileri düzeylere vardınimış bir pratiğini sufi tarikat 
geleneğinde görebiliyoruz. Parya halkın egemen halka 
dönüşmesi süreci, yine de çoğu dinsei-siyasai oluşu
mun temelinde yatmaktadır. Tann aşkına susamış in
saniann, özellikle M.S. III. yüzyılda aynı zamanda iktidar 
hırsından da yoksun olmadıklannı gösteren, üstelik bu
nun çilecilikle, parya kültürüyle Nietzsche’nin gösterdi
ği “ itiraz” ahlakı arasında, ve buradan geçerek “öç 
alma” tutkusuyla çok derin bir bağ bulunduğunu ortaya 
koyan bir siyasal dinsel program, Hıristiyanlığın Roma 
üzerinde egemenliğini oluşturmasının sırianndan birini 
ortaya koymaktadır: önceleri cemiyetin, köylerin kenar- 
lanna yerieşen, ardından çöllere çekilerek uzak 
“ manastıriar” kuran, inanılmaz yoğunlukta kurallaria 
bezenmiş çileci bir yaşamı, eski topluma özgü tüm soy
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değerleri reddettiklerini İspat etmek İçin (kendilerine 
ve tannya) kurgulayan Azlz-Antonlus safhasmın ardm- 
dan, tinsel iıükümraniıkları altma aldıkları bir müritler 

I ve gençler kitlesini askeri bir disiplin altında eğiterek, 
i diğer taraftan günlerini “ kutsal kurucu” nun ve onun 

“sapkm"larının yaşamlarını “yazmaya” adamakla Azlz- 
Pacome safhasına erişen kin dolu keşişler kültürünün 
oluşması gelmekteydi. Schnoudl safhası olarak anılan 
son safha, zaten çökmekte olan paganizme son darbele
ri indirmek üzere kent ve köylere işgalci askerî birlikler 
halinde dönen silahlı, eğitilmiş bir “keşişler ve 
yanaşmalar” ordusunun açık savaşımını kapsıyordu. Su- 

I riye, Mısır ve Filistin gibi Hıristiyanlığın ilk yaygınlaştığı 
; bölgelerde Lewis Mumford’un gösterdiği gibi Antik Kent'- 

ie bir bağlantısı olmayan yeni bir “manastır-kent” mo
deli yaratmaya çalışan bu gelenek, dinsel iktidar ile 
devlet iktidarı arasındaki araçsai bağlantının ne kadar 
önemli olduğunu göstermektedir. Keşiş, ilkel toplumun 

, ve antik kentin geleneğinde “hoşgörülen” ancak onun 
: sağlıksız ve hastalıklı varoluş biçimi tanrıları ve ataları 
I  kızdıracağı için toplumun içine dahil edilemeyen bir 
; kişiydi. Diğer bir deyişle, stoiklerin, ya da diğer antikçağ 

tinsel tarikatlarının kent İçinde acılarının dindirilmesi 
olanağına sahip olmayanların başvurduğu gizii-mekaniar 
oluşturdukları düşünülebilir. Evliliğin kutsal kişi tarafın
dan denetlenmesi ve akdedilmesi türünden bir pratik 

: de. Antik Yunan gentilice örgütlenmesinin tanımadığı, 
cemiyet dışı “endogam” (inseste bulaşmış) kişinin 

: “thaumaturge” (mucizelerle acı dlndirlci) bir kimlik ve 
: işlev kazanmasından sonra gerçekleşen bir yöntemdi.
I Kutsal Kişi’nin kente ya da köye dönüşü ya “ensest"
' (Oedipus’ta oiduğu gibi) ya da yalınkılıç bir saldırıyla,
; bir işgal harekatı aracılığıyla otur. Oysa Stoacı ve Epiku- 
I roscuların, antik Yunan hekimlik mesleğinde olduğu 

gibi maddi ve manevi acıları dindirme İşlevi, Hıristiyan 
manastır pratiklerinde disiplin ve çilecilik yoluyla acının 

' yüceltllmesine dönüşmüştür. Epikuros acıya değil, acı- 
I nm dindirilmesine, hazza tapıyordu; Hıristiyan keşiş ise 
i benliğinin hissettiği acıya tapmakta, onu bedeni ve ruhu 

üzerinde günbegün yeniden üretmektedir. Yine de An
tikçağ felsefe tarikatları da ilk Hıristiyan manastırlarında 
yürürlüğe konan “kozmik yurttaşlık” kurallarının hazır- 
tayıcılanydıiar. Stoacı, kendisini bir “kentin” değil “ kos-

! mos”un yurttaşı olarak kabul etmekteydi...
i

Voltaire, Arkadius döneminin bir teologunu, Logoma- 
cos’u Tann’nm anlamını öğrenebitmesl için Kafkas dağ- 

I iannın ötesinde bir İskitii ile konuşmaya gönderir. Logo- 
I macos ile Dondtndac adlı Iskitli arasındaki konuşma, 
i Voltaire için aslında homo reiigiosus’un temetlendiril- 
I meşini sağlayacaktır ama, Dondtndac, tanrısal varlığın 
I işini sorgulamamayı kendisine öğreten ‘mimar-köstebek’ 

meselini anlattığında, ‘yaratıcı tanrı’ antayışının karşıla
şacağı paradoks bütün haşmetiyle ortaya çıkar: Büyük 
bir tapınağa bakarken “bunu yapan köstebek ne büyük, 
ne muhteşemdir kimbilir” diyen, ve o muazzam varlığı 
gözlerinin önüne getirmeye çalışan küçük bir köstebe
ğin durumu...

Homo reiigiosus’un bir Tann anlayışına, onun ussal 
bilgisine ihtiyacı var mıdır? Yoksa dinsel yaşam, olağa
nüstü tarihsel ve coğrafi çeşitiiiiği içinde “doğru dinler” 
ve “sapkın dinler” arasındaki teolojik aynmian hiçe 
sayan bir göreceliliğe mi sahiptir? Kendini “sorgulama
yan” inancın, nesnelerin doğal düzenini, toplumsal me- 
kanizmalann olağan işleyişini askıya alan, ters çeviren, 
dramatize eden büyüselliğin,'  “dünyayı anlama ve 
sınıflandırma” çabası olarak beliren “kutsalbıştırma”ya 
dayalı sınıflandırmalann her birinin farklı bir dinsel ya
şam tablosu çizdikleri mi kabul edilmeli, yoksa dinselliği 
toplumsal insanın vazgeçilmez niteliklerinden biri ola
rak mı tanımlamalıyız? Diğer bir değişle, büyüselliğin 
inanç dünyasının bir ük örneği olarak kabul edilmesiyle 
Durkheim'ın önerdiği gibi çağımızdaki din olgusunu kav
rayabilir miyiz; yoksa dinler tarihi, karşımıza doğrudan 
doğruya farklı tarihsel mekanizmalar, ekonomik sistem
ler veya toplumsal biçimler mi çıkarmalı? Her İki durum

da da, eskiden Hıristiyan ve diğer tektanrıcı dinlerin 
teologiannı meşgul eden soruların, dinsel yaşamın kay
naklarını dln-dışı alanlarda aramak yolunu takip eden 
bir düşünce çerçevesi içinde yeniden sorulması ihtiyacı 
doğmaktadır. Laisist, ussal ve bilimsel üstyapıların yet
kinleştiği toplumlar açısından böyle bir sorgulama ko
laylık taşımakta, Feuerbach'ın temellerini attığı bir dü
şünce çizgisi İçinde, toplumsal yaşamın bir yansıması, 
bölünmesi ve yabancılaşması olarak düşünülebilen din, 
yine bu yoldan toplumsal, ekonomik ve siyasal temelle
rine yeniden götürülebllmekte, diğer bir deyişle temel
lendirilerek “ ortadan kaidınlmakta”dır. Oysa 19. yüzyıl 
düşüncesinin çizdiği tarihselci yol dini Kutsal Kitap ver
siyonu içinde kuşatıyordu. Diğer bir deyişle, Hume’un 
çok daha önceleri dinin doğal temellerine yaptığı gön
dermelerin, aslında “tektanrıcı” dinlerin, yani dinsel 
yaşamın tarihsel ve mekansal olarak çok kısıtlı bir alanı
nın evrenselleştirilmesine götürdüğü gibi, “halklann af- 
yonu”nun da dinselliğin belirli bir bölümünü, laisizmin 
karşısına aldığı bir bölümünü hedef aldığını unutmamak 
gerekir. Öte yandan aynı dönemin din adamları, bir 
yandan “ misyonerlik” faaliyetlerini yürütme, öte yan
dan “ inançsızlık ve dogma” sorunları ile mücadefe et
me kaygısı İçindeyken “öteki” dinlerin, sapkın mezhep
lerden, daha ilkel, çoktanrıcı ve putperest kültlerin ala
nına kadar giden bir dinler çoğunluğunun çok daha 
çarpıcı biçimde farkına vardılar. Pek çok dinsel yaşam 
biçiminin Nletzsche’nin Hıristiyanlık konusunda ahlaki 
bir arketip olarak betimlediği “ itiraz ahlakı”na sahip 
olmadığı da, en azından dinler hakkında sosyolojik ve 
betimleyici bir araştırma alanının açılmasıyla belirginlik 
kazanmaya başlıyordu. “Ahlak dinleri” , “kültsel dinler” 
ve "kurtuluşçu dinler” arasında, çok yönlü aynmlar 
yapılması ihtiyacı başgösterdi. "Ruhsuz bir dünyaya 
bir ruh” sunan kurtuluşçu, mesihçi dinlerle, "ilkel kabi
le toplumunun soy kültüne” sıkı sıkıya bağlı büyüsel-

Bütün tek tanrılı dinler için ortak olan çilecilik ve 
yoksulluğa çağn felsefesi, l^üslümanlıkta en yaygın 
biçimini Sufilikte aldı. Sufi terimi kendini Tanrıya 
adayan, geçici dünya işlerinden el ayak çeken ve 
yalnızca tasavvuf konulan üzerine çalışanlar için 
kullanılıyor. Yukarda, yüzüne yerleşmiş “ermiş” 
ifadesiyle bir Sufi resmedilmiş.

soysal dinsel yaşamlar arasında, evrensel bir ahlak ya
ratma peşine düşen dinlerle özel ahlaklar, kültsel ve 
cemaate dayatı birliktelikler üzerinde duran dinler ara
sında önemli farkların bulunduğu gittikçe daha belirgin
leşmeye başladı.

Durkheim'ın yaptığı gibi dinselliğin “ilkel safhalanna” 
gitmekle orada “büyücü” ya da “şaman”ın etkinliğini 
buluyoruz. Şaman aslında terapötik işlevinin yanında 
toplumun bir tüm olarak acıya öykündüğü ve bundan 
kurtarıldığı bir ayinin de merkezinde yer alan bir işlevi 
de üstlenmekteydi. Hıristiyanlık “ruh”u icat ettikten son
ra onu acılardan kurtarma görevi de yeni bir tür terapis
te, yani rahibe, papaza veriliyordu. Günahlar ruha acı 
çektiren nedenler olduğu için, onları itiraf ettirmek göre
vinin papazlara verilmesi Hıristiyanlığın temel kurumu
nu oluşturdu: günah çıkarma ve İtiraf. Günah çıkarma, 
ilk günahın varlığı da göz önüne alınırsa, açıktır ki bireyi 
doğuşundan önce, ailesiyle birlikte tanımlayan, tikel 
ve bireysel günahlara oiduğu kadar, olabileceği varsayı
lan günahlara, öznenin açıkça itiraf edecek bir konumda 
olmadığı, ancak belirli toplumsal konumlar içinde üreti
lebilecek olan günahlara (çoğunlukla cinsel duygula
nımlara, karşı durulamaz dürtüler düzenine ilintiliydi) 
kadar varan çok daha geniş ve evrensel bir çerçevede 
bir pratikler ve kurallar yığınını kapsamaktaydı.Ancak, 
Weber’in gösterdiği gibi, papazın terapötik etkinlikten 
çobanıl etkinliğe geçişi, dinsel kişinin kutsallaştıniması, 
dinsel acılardan bu dolaysız kurtarmanın kutsallaştırıl
masına, daha doğrusu “öte dünyalaştınlması”na koşut 
olarak belirmekteydi. Değişik dinlerde ne kadar farklı 
kılıklar altında karşımıza çıkarsa çıksın, kurtarıcılık mito
su her zaman bir teodisi temeline, yani acılardan İyilik 
çıkarmasını bilen bir kurtarıcının doğuşuna sahipti. Do
layısıyla hiç bir din, kurtancının mutlak eylemini 
Yahudilik-Hıristiyanlık geleneği kadar yüceltmiş değil
dir. Kurtarma edimi, muazzam borç “bioklannın” karşı 
karşıya gelmesini gerektirir: kurtarıcı, kurtaracağı “sü
rüsüne” , Foucault'nun söylediği gibi a priori bir bağlılı
ğa sahiptir; her şeyiyle ona adanmıştır: bunun karşılı
ğında kurtarılacaklar bu sözleşmenin gereklerine uymak 
zorundadırlar; çünkü sözleşme aslında içkin yapılan 
paramparça edilmiş özerk kabile toplumiarının aynı za
manda uluslaşmak, daha üst bir yasayı kabullenmek 
üzere öngördükleri bir boyun eğiş anayasasıdır da. Tari
hin çöp sepetine atılmış bunca toplumsal biçime, ideo
loji ve akıma, ekonomik yapılara rağmen, dinin, aile 
ve devlete paralel olarak, “uzun dönemli” tarihçiliği 
gerektirdiği genel olarak kabul edilmiştir. Üstelik, Durk- 
heim, dinin toplumsal temellerini araştırırken, onun en 
ilkel, en uzak geçmişe ait niteliklerini ele almak gerekti
ğini savunmakta, ya da homo reiigiosus’un varoiuşsal, 
antropolojik temellerini bulmakta kullanılan temel bir 
düşünce çizgisi, dinsel inancı insani varoluşun en arka
ik görünümlerine kadar ulaştırmaktadır. Oysa homo rell- 
giosus'un kimliği asırlar boyunca önemli değişiklikler 
geçirmiştir: Kabile topluluklannda gündelik yaşamın için
de, büyüsel, ayinsel pratiklerin “şamanistik” ya da 
“ kültsel” biçimlerini temsil eden dinsellik, kabile 
“ soybağiannın” çöküşü, ya da "barbarlık aşaması”nda 
"gök” ile kendisi arasında doğrudan<şoy ve kanbağlan 
oluşturarak, kendi bedeninde kabile dinselliğini soğu
ran, çevresinde bir "rahipler” ve “noblesse d’6p6” kor
teji oluşturarak “ homo rellgiosus”un dinsel ve pratik 
yaşamını yeniden koşullandıran despot-çoban ve sürü- 
halk bağlantısı üzerinde şekillenen dinsellik, tek-tanncı 
“kurtuluş” dinselliği ve toplumsal formasyonların çok 
çeşitli biçimleri karşısında içsel ve dışsal pek çok ben
zerlik ve farklılıklar gösteren, ancak genel işlevi, homo 
rellgiosus'u toplumsal normlaştırmanm merkezine yer
leştiren XVI. yüzyıl sonrası "burjuva” dlnselliği... Laik
leşen, profanlaşan dinsellikier, üzerinde "kozmolojik” 
düşünüşün yoğunlaştırıldığı, toplumdan uzaklaşan, uz
manlaşmış, dogmatik bir teolojinin ve karşıtı, çileci veya 
sapkın tarikatlerin dünyasını biçimlendiren bir dinsellik...

ULUS BAKER
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doğuşunun göçebe çöl insanlannm çobanlık değerleriyle yüklü ruhları sayesinde yerleşik tanm 
topluluklannı egemenlik altma alarak güçlü bir yönetici katman oluşturmaları tezinin 
aleyhinde kanıtlan da ortaya koyduğu söylenebilir. İsrail’in eski tarihinde dış çatışmalar 
hemen her zaman olmuştu, ama onun bir ulus ve bir devlet olarak oluşması daha çok iç 
katmanlaşmanın ve toplumsal-ulusal bütünleşmenin bir sonucuydu. Musa’nın ve cemaatının 
Mısır’dan çıkarak kırk yıl Sina dağının eteklerinde yaşadıktan sonra Joshua önderliğinde 
Kanaan kabilelerini mağlup ederek yerleştikleri Filistin kentli toplumu, eski Akdeniz 
kendiliğinin bir türevi olarak düşünülebilir. Ticaretin görece gelişkin olduğu, bunu da garanti 
altında tutacak bir yasal çerçevenin ve güvenlik sisteminin, yani bir Devlet ve bürokratik 
aygınnı gerekli kılan yapıların oldukça gelişmiş bir biçimde varolduklarını görüyoruz. Eski 
Ahid’deki “çöl göçebesi kavimler”in taşıdığı anlam; dinsel metinlerin çoban halklara ve çoban 
kültlerine atfettiği saygı, belki erken dönem eski Yunan mitolojisinde rastladığımız, hatta 
Platon’un felsefi metinlerine kadar girebilen bir “Altın Çağ” özleminin dışavurumu olarak 
görülebilir ama, daha çok, ulusal bir dinin ihtiyaç duyduğu toplumsal ve ahlaki bazı 
öncüllerin içinde işlendiği, ve özellikle gelişmiş kentli bir kültüre hitap edebilecek tek tanrıcı 
bir dinin kullandığı bir metafor söz konusudur. Çünkü Musa’nın cemaatının Yehova tarahndan 
çizilen hedefi, Kanaan ilinin toprakları üzerinde bir devlet ve örgütlenmiş bir ulus 
oluşturmaktır.

Patriyarkal Düzen

Tevrat toplumunun öngördüğü “aile” ahlakı, tam anlamıyla patriyarkaldır. Patriyarkalizm, 
sanıldığı gibi, aile şefinin keyfi yönetimine bağh değildir. O, mudak bir egemen olmasına 
karşın, ailenin refahını ve kurtuluşunu, yaşamını güvence altına alacak bir “ahlaki normatiflik” 
içinde tanımlanır. Bu yasalar, Musa’nın sunduğu On Emir (dekalogo.-;) içerisinde açık seçik 
belirtilmişlerdir. Gerektiğinde, ailenin de bir parçasını oluşturduğu cemaat güvenliğini 
sağlayabilmek amacıyla, Yehova’nın “koşulsuz” isteği uyarınca Efraim’in yeltendiği gibi aile 
fertlerinden birisini kurban edebilir. Ancak bu tür işlemleri hiç bir zaman keyfi olarak 
yapamaz. O, ailesiyle, ve diğer taraftan toplumla çok yakın ve sıkı, karmaşık bir ahlaki bağlar 
dizisi içinde statüsünü bulur. Dolayısıyla, Yehova’nm “kutsal iktidar”ını toplum içinde 
“gerçekliğe” kavuşturmasının aracı olarak patriyark’m omuzlarına yüklenen sorumluluk son 
derece ağırdır. O yalnızca ailenin varlığını bir arada tutan, her konuda karar veren (ailenin 
veya cemaatın ileri gelenlerine danışma dışında) kişi değildir. Ailesinin kurtuluşu da onun 
ellerindedir. Eğer o Tann’nm gözünde iyi bir yere gelebilirse, yalnızca bu yüzden ailesi de 
Tann tarafından ktftsanmış sayılacaktır. Bunun karşısında, onun işlediği günahlar da, ne denli 
özel olurlarsa olsunlar, doğrudan doğruya ailesinin üyelerine de yüklenir. Burada, patriyarkal 
toplumun ve hegemonya biçiminin son derece özgül bir sonucuna vanyoruz: günümüz 
hukukunun onadan kaldırmayı amaç bildiği “kolektif sorumluluk” hukukudur bu. Patriyarkal 
bir toplumda birey, tek başına varolmaz; özgür bir sorumluluk söz konusu değildir. On Emir 
uyannca, “Babanın sevap ve günahları, dördüncü kuşak torunlanna kadar işlenir”. Böyle bir

Baptizm ve Eukharistes'e dayanan ilk Hıristiyan 
cemaati formel bir Kilise yapısından değil, çarmıha 
gerilenlerin, şehitlerin, fakirler arasında verilen 
vaazların üzerine inşa edilmişti. Oysa, bir yandan 
yayılmanın, öte yandan da diğer dinsel akımların 
etkisiyle hızlanan, ya da salt doktrin üstüne tartışma 
temelinde yükselen iç tjölünmeler, Hıristiyanlığın 
yayılışının 2. yüzyılına doğru ciddi bir bunalıma yol 
açmıştı. Hıristiyan öğretisini mistik bir kozmolojiyle 
birleştirmeye çalışan "gnostisizm”, Pavlusçu 
kavramlarla düalist İran ilkelerini birleştirmeye 
çabalayan "marcionit” kilisesi ve ilkel Hıristiyan vecd 
ve çilecilik pratiklerini münzevi bir yaşamda 
canlandırmaya çabalayan "montanizm" arasında sonu 
gelmeyecek gibi görünen tartışma ve çekişmeler, 
özellikle Gnostiklerin hakkından gelindikten sonra 
Katolik kilisesinin doğuşuyla noktalanmıştı. Bu kilise 
yargı konsilleri (synod) ve bazı belirlenmiş normların 
(dogma) tayin edilmesi üzerinde yükseliyordu. Böylece 
Hıristiyan inanışı, mesihçi karakterini yavaş yavaş 
yitirmeye, özellikle “montanist" manastır keşişlerinin 
geri çağırdığı peygamberlik ve kehanet pratiklerine set 
çekmenin yollarını rasyonel bir örgütlenme modeli 
içinde aramaya başlıyordu. Önce "regula fidei", yani 
ilk baptizm döneminde geçerli olan iman ve boyun 
eğiş kurallan biçimselleştirildi; ardından kutsal metinler 
ve Yeni Ahid tek bir yasaymışçasına bir araya 
getirildi. Monarşik bir "piskoposluk" kurumu etrafında 
hiyerarşik ve oldukça katı bir cemaat yapısı türetildi. 
Cemaatler, kilise egemenliği altında disipline edildi ve 
gruplar oluşturuldu. "Demokratik" cemaat ilkelerinin 
ilga edilmesinden sonra, papaz ve ruhban kesimi ile 
sıradan inanç sahipleri arasında katı bir set çekilmiş 
oldu. Kilise içinde "üstlere" koşulsuz boyun eğiş 
yoluyla "öte dünyadaki" kurtuluşa erişmek 
(mortificatio) Kyprianos’un doktrini aracılığıyla merkezi 
bir pratik halinde yüceltildi. Katı hiyerarşik yapısıyla, 
sıkı düzeniyle ve "boyun eğiş"e dayah "siyasal" 
kuramıyla Kilise, bir taraftan Aziz Antonius’un "çileci, 
münzevi ve saldırgan" keşişlik doktrinini, öte yandan 
"inançlılan kurtuluşa eriştirme" işlevini tümüyle 
üstlenmişti. Bu dönemde Roma devletiyle Kilise 
arasındaki çatışmaların temel nedenleri, öncelikle 
Hıristiyanların imparatorların tanrılaştırılmasına ve adak 
kabul etmesine karşı gelmeleri, dogrha temelinde ise 
Tanrı krallığı ile yersel krallık arasında özsel bir ayrım 
yapmalarıydı. 313’te Milan kararıyla Hıristiyaniar 
özgürlüğe kavuştular: Kilise’ye malları ve topraklan 
iade edildi. Kilise'nin doğuşuna doğru götüren süreç 
içinde Şehit Justin ius'un örneklediği "İsa yalvaçlan"nı 
(Apologeticae), Irenaeus, Hyppolitos, Kyprianos, 
İskenderiySli Klemanthos ve Origenes gibi büyük 
"Kilise Babalan" dönemi takip etti. Hıristiyan 
dogması. Yunan kökenli "logos" (Tanrının Sözü) 
öğretisine bu dönemde kavuşturuldu. Monarkhianistier 
adı verilen bir başka grup ise çoğulcu bir 
tektanrıcılığı savunarak "logos" öğretisinin hristiyan 
ahlaki bağlarını kişisellikten arındırıcı etkisine karşı 
çıkmaktaydılar. "Babalar"ı meşgul eden bir diğer 
tartışma da, gelecekte Kilise'nin Batı ve Doğu 
arasında bölünmesine kadar varacak olan İsa'nın 
"insan" mı yoksa Tann'nm biçimlerinden biri mi 
olduğu tartışmasıydı... Kilise Babalan, Hıristiyan 
benliğinde asırlar boyu hakimiyet kuracak siyasal ve 
dinsel dogmalan, kurumlan geliştirmekte büyük rol 
oynadılar: Geleceğin Engizisyonu, aforoz kurumu, 
dinsel yargılama sistemi onlann öğretilerine gönderme 
yapılarak oluşturulacaktı. Ariusçuluk, Nestoriusçuluk 
gibi "sapkınlıklar"m 'sapkınlaştırılması' da Kilise 
otoritesi aracılığıyla gerçekleştirilmekteydi. İsa'ya da 
yakıştırılan ve eski dinlerin büyük bir çoğunluğunda 
ruhlar üzerinde egemenlik kuran dini ve siyasal 
yöneticinin ruhani iktidarını temsil eden çobanlık 
imgesi kilise örgütlenmesinin içinde, özellikle 
manastırlarda biçimsel kurallarla bütünleştirilerek 
günümüzün "pastorası"nı oluşturmuştu. Sağda, dinsel 
yaşamın ve inancın kaynaklarından birini simgeleyen 
bir çoban görülüyor. İbraniler de kendilerini 
betimlemek için sık sık çobanlık imgesini kullanırlardı. 
Solda, Filistinlilerin saldırısına uğrayan İbraniler 
üstünde On Emir yazılı tabletlerin bulunduğu sandığı 
taşıyorlar
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yasallık biçimi, ancak “Deutoronomia” arafından ilk kez yadsınmıştır: “Babalar çocukları 
yüzünden idam edilmeyecek, çocuklar da babalannın suçu yüzünden; herkes kendi suçu için 
idam edilecektir...” Bu aslında Yehovacı dinin gelişim sürecinde “aile” birimlerini yavaş yavaş 
dinsel sorumluluk süzgecinden eleyerek, Hıristiyanlığın kendisine ancak bireysel, kişisel olarak, 
ve yalıtıma dayalı bir adanmayla bağlanılabilecek tanrısının ve hukukunun gelişmesine tekabül 
eden bir süreçti.

Ancak daha önceki dönertılerin patriyarkal yasası, bireyi bir kişi olarak tanımıyor, onun 
statüsünü yalnızca bir aileye üye olmakla tanımlıyordu. Eğer bir aile reisi Tannya karşı gynah 
işlemişse, bu yüzden ailesinin bütün üyeleri de onunla birlikte cezalandınimaya layıktılar. 
Sorun dinsel boyutta incelendiğinde, ailenin gerçek bir birim olmasına rağmen, patriyarkal 
yasalhk modelinin onunla sınırlı kalmadığı, tüm Yahudi toplumuna (milletine) kadar 
genişleyen bir hiyerarşik tablo oluşturduğu gözlemlenir. Yehova’nın kavrayışı uyannca 
İsrailoğullan tek bir aile oluşturmaktadır. Ve eğer üyelerden biri bir günah işlerse, bunun 
ceremesini bütün bir millet çekmek zorunda kalır.

Tannnm  Topluma Bağlılığı

İsrailoğullannın tannian Yehova ile bağı, pek çok toplumsal ilişki örgüsünün tek bir “bağlılık” 
ya da “sözleşme” metaforu içinde yoğunlaştınidığı bir ilişkidir. Böylece İsrail kabileler 
konfederasyonu ile Yehova arasında karşılıklı görev ve sorumluluklarla pekiştirilmiş bir 
sözleşme yapılmıştır. “Berith” adıyla anılan, ve Musa’nın halkıyla Tann arasında aracı ve 
medyum rolü oynadığı bu anlaşmanın geçerli olduğu süre boyunca Yehova, bir savaş tannsı 
olarak halkı tarafından, “kurtuluş” amacıyla seçilmiştir. Onu Mısır despotunun elinden 
kurtararak vaadedilen topraklara götürmüş, bunu yaparken Kızıldeniz mucizesini 
gerçekleştirmiştir. Ancak Tann’nın halkına bu “adanmışlığı”, en azından Yahudi inancında 
onun kurtaracağı kavme “ihtiyacı olduğu” anlamına gelmez. Bu bakımdan tannnm topluluğa 
bağlılığı ile topluluğun tannsma bağlılığı arasında, sonradan Hıristiyanlık doktrini tarafından en 
ileri noktasına kadar eriştirilecek bir farklılık, bir bakışımsızlık vardır. Musa Filistin’e götürme 
emrini aldığı kabilesine koruyucu ve kurtancı Tann’nm kim olduğunu söylemesi gerektiği 
•konusunda ikircime düşerek çalılıklar arasında kendisiyle buluşan Tann’ya bu soruyu 
yönelttiğinde “Eyeh aşer ehyeh!”, “Ben Ben olanım!” cevabını almıştı.

Sonuç olarak, Yahudi “diaspora”sı ortaya çıkmadan, ve Yahudi topluluklannı dünya ölçeğinde 
bir azınlık “statü-grubu” olarak tanımlamadan önce, bu toplumun bir iç-diyasporayı kökeninde
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ilk medeniyetlerin maddi zeminini oluşturan alüvyon
lu toprakları sağlayan ırmaklardan biri de İndüs’tü. Ama 
yazısını okumak bugün hâlâ mümkün olmadığından, M.Ö. 
2500’ten sonra kurulan ve Harappa kültürü diye anılan 
Indus vadisi medeniyeti hakkında çok az şey biliniyor. 
Bir kolu İran’a yerleşen Art halkların daha güneye doğru 
hareket eden bir başka kolu tarafından yıkıldıkları dışın
da... Sözkonusu işgalle birlikte gelen Karanlık Çağlar 
Hindistan’da Ortadoğu’da sürdüğünden çok daha uzun 
sürdü. Buradan hareketle, nisbeten daha Batı’ya göçen 
Ari halklarının aksine, Hindistan yarımadasına göçenle
rin, yeril kültürün siyasal geleneklerini özümsemedikle- 
ri, merkezi ve yerieşik bir kraliyet yaratmaktansa, kralın 
kabilenin savaşçılar topluluğuna karşı sorumlu olduğu 
askerî demokrasiyi sürdürdükleri düşünülebilir. Gerçek
ten de, en eski kısımlarının nihaî biçimini M.Ö. 1500'lerde 
aldığı tahmin edilen, ancak yazıya M.Ö. 3. yüzyıldan 
başlayarak geçirilen, Vedalar adlı kutsal metinlerde, //- 
yada'mn kahramanlar meclislerini çağrıştıran toplantılar 
tasvir edilir. Sabha, samiti gibi farklı adlarla anılan bu 
meclislerin arasmaki farkları, herbirinin yetki ve uzman
lık alanlarını tesbit etmek olansız olsa da, kabile içersin
de çıkan uzlaşmazlıkların giderilmesinden olağanüstü 
durumlarda kralın seçilmesine, hayvancılık hakkında fi
kir alışverişinden toplu dualara kadar çeşitli işlevlerin 
bu tür meclisler aracılığıyla yerine getirildiği anlaşılıyor. 
Ancak daha bu dönemde kabile içerisinde bir eşitsizlik 
kuramsallaşmış, süreklilik kazanmıştı. En eski Veda\ar- 
da bile, soylu ve savaşçı ksatralar'\a, sıradan Wsier 
ayırdediliyordu. Ancak her iki grup da, köleleştirilen 
yerli halktan dasyustan üstündü. İşte Hinduizm kabile 
hayatının gerek kendi içinde ürettiği eşitsizlikleri, gerekse 
köleleştirilen yabancılardan kaynaklanan karmaşıklaş
mayı düzenleyen ve yorumlayan bir din olarak bu çağ
larda formüle edilmeye başlandı. Bu anlamda Hinduizm, 
ahlak dini olmadan önce "toplumsal” nitelikli bir dindir; 
yani, kutsal olan ile inanan birey arasındaki ilişki her 
şeyden önce o bireyin toplum içindeki yerine, konumu
na ve kastına bağlanmaktadır. Eski Yunan dinine benzer 
bir biçimde “çok tanrıcı” olan bu din, ondan, Tanrıları
nın İnsanbiçimli bir tasvirden uzak olmasıyla ayrılır. Üs
telik bu tanrıların sayısı, ya da sayısının kavramı mevcut 
değildir. Vedalann iik dönemindeki bir aforizma’da pey
gamber (rişi) Yajnavalkya, "evrende kaç tanrı vardır” 
sorusuna, "otuzüç milyon” cevabını vermektedir. Hin
duizm kendine özgü bir dinsel demokrasi geliştirmişti. 
Birey bağlı bulunduğu ailenin, toplumsal kastın ya da 
grubun bir üyesi olarak, önceden varolan bir çerçeve 
içinde dine katılmaktaydı. Oysa bu katılaşmış dinsel 
çerçevenin sınırlarını kırmak da olasıydı; tabii bedelini 
ödeyerek...Dinin toplumsal mengenesinden kurtulmak 
gezgin keşişlerin ya da dilencilerin yaşantısını seçerek 
“paryaların da altında” bir yaşamı sırtında taşıma cesa
retini gösterecek, kendilerini gönüllü olarak toplumun 
ve sistemin dışına çıkararak yeni bir “dinsel düzen” , 
bir tarikat oluşturacak çabalar dizisinden geçmekteydi. 
Oysa toplumsal diyalektik içinde bu sadhu\ar çoğu kez 
gurulara dönüşmekte, yani dışında kalmak için savaş- 
tıkian kast sistemini kendi “düzenleri” içinde yeniden 
üretecek bir konuma geliyorlardı.

Hinduizm, pek çok dinsel pratik değişikliğine, İslami
yet ve Hıristiyanlık gibi pek çok farklı dinle ilişki içinde 
evrllmesine, ve üzerinde koca bir Budizm geleneğinin 
geçmesine karşın iik vedaiarda temelleri atılmış bulu
nan dharma (düzen, adalet) öğretisinden uzakiaşmamış- 
tır. Belki de, Çin ya da Akdeniz havzasında kuruianlara 
benzer bir teritoryai imparatorluğun, Hint altkıtasının 
gündelik hayatına bürokratik aygıtı ile nüfuz etmemiş 
olması, Hinduizm’in bu şaşırtıcı sürekliliğini açıklayan 
en önemli faktördür. Burada her aile, her toplumsal 
grup ve kastın, ve her tarikatın kendi özel tanrı ya da 
panteonunu korudu.

Hinduizm’i Batı'nın “ahlaki dinlerinden” farklılaştıran 
en önemli niteliği, temel, ebedi doktrininin “sonsuza 
kadar böiünebilmesi” ve çok yönlü olarak yeniden üreti
lebilmesidir. Herhangi bir yeni tarikat doğduğunda, Hıris
tiyanlık’tan farklı oiarak bir “sapkınlık” tartışması baş- 
Ijtılmıyordu. Her yeni tarikate, her yeni dinsel düzen 
ve doktrine evrensel hakikatin elmasının yeni bir yüzü
nün parıltısı olarak bakmak Hindu dininin temel varsayı
mıydı. Bu yüzden Hinduizm içinde sapmalardan, dine 
küfürden söz etmek bir yere kadar olanaksızdır. Hindu
izmin bu “ hoşgörü” görünümünün ardında bir yayılım- 
cıiık, ideoto|ik-dinsei bir emperyalizm de görmek ola
naklıdır. Başka bir ideolojik emperyalizmin temsilcileri 
olan HrIstiyan misyonerleri dinlerini kabul ettirmek sev
dasıyla Hindistan’da işe girişince, yerlilerden “ Isa’nın 
da Vişnu’nun avstarlarından (tecelli) birinden başka bir 
şey olmadığı” cevabını almışlardı. Hinduizme asırlar 
boyu süren, ve şu anda da devam eden bir yayılma 
ve direnme gücü veren bu doktrinin sırrı, kast sistemi
nin "ebedi” durağanlığıma rağmen, değişen bir kozmik 
düzen anlayışında yatmaktadır. Kozmik daireler çizerek 
evren doğar, gelişir ölür ve yeniden doğar...Her gelişme 
süreci, dört safhadan oluşmaktadır. Altın Çağ (en uzun 
ve en iyi olan). Gümüş Çağı, Bronz Çağı ve Demir Çağı 
(bizimki ve en kötüsü). Ancak kozmik töz ve dharma, 
tüm bu değişim çevrimlerinin ortasında, kendisiyle öz
deş, hiç değişmeden kalmakta, varlığını ebediyen sür
dürmektedir. Bildiğimiz dünya ve bilmediğimiz, duyula
rımızın algılayamadığı pek çok diğerleri, dolayısıyla bir 
“ çoğulluk” oiarak vardırlar, ve dharmanm sonsuz yine
lenişlerinin birer ifadesinden, görünümünden başka bir
şey değildirler. Varoluş dünyaları, sıkı sıkıya hiyerarşize 
edilmişlerdir; tanrıların boyutu, insanların boyutunun 
üzerinde yer alır. Sözü geçen otuzüç milyon tanrı, Hin
distan'ın nüfusunu hatırlatan kalabalık bir güruh değil, 
herbirinin kesin bir yer ve işleve sahip oldukları karma
şık bir toplumsal hiyerarşinin bireylerini oluştururlar. 
Böyle bir tematiğin yönettiği dinsel zihniyette, insanlar 
arasında herhangi bir eşitlik olanaksız görünür. Herkes, 
toplumdaki yerine ve konumuna bağlı olarak toplumu 
baştan aşağı kateden hiyerarşik bir düzenin içinde kat
manlar halinde yoğunlaşmış durumdadır. Bu çerçevede 
anlaşılması gereken “kast sistemi” dolayısıyla toplum
bilimsel bir kategori olmaktan çok uzaktır; diğer bir 
değişle Hinduizme başvurmadan kavranılması olanak
sızdır. Hinduizmin bekçileri barhamaniarın teolojisine 
göre, her şey tek bir ilkeden doğar. Bu ilke, en üst 
düzeyde Tanrı Brahma’da, yani “yaratıcı tann”da beli
rir. Onun altında Büyük Tanrı Vişnu ve Büyük Tanrıça 
Şiva, onların da altında, Brahma’dan uzaklaştıkça sayı
ları artan başka tanrılar bulunur. Temel ilke uyarınca 
insan mikrokozmosu tanrısal mikrokozmosuyla özdeş 
olduğundan aynı ilkenin toplumsal statüler alanında da 
geçerli olması gerekir. En tepede, Brahma’yı “bu 
dünyada” temsil eden Brahmanlar kastı bulunur. Onla
rın ardından görevleri toplumu yönetmek ve düşmanla
rından korumak olan soylular kastı, toplumun zenginlik
lerini üretenler kastı, ve en altta da zorunlu temeli oluş
turan sayısız hizmetliler kalabalığı sıralanır. Dinsel dok
trin uyarınca kastların sayısı dördü geçmez; brahman- 
lar, kşatriya, valşya ve şudra. Ancak kast terimi iki 
ayn gerçekliği ifade eder; Yukarıdaki sınıflandırma Sans- 
krltçe “ renk” anlamına gelen varna kelimesine denk 
düşen toplumsal sınıflandırmayı yansıtmaktadır. Bir an
lamda hâlâ ilk Arî işgalinin izlerini barındırmaktadır. Oy
sa toplumbilimsel gerçekliğe baktığımızda, nisbeten da
ha yeni bir Sanskritçe terim olan jati ile ifade edilen 
ve bazı bakımlardan lonca sistemini andıran yüzlerce 
kastın varlığından söz edilebilir. Bu kastlardan ayn ola
rak, dharmamn hesabına katılmamış, dolayısıyla kasta 
sahip olmayan bireyler de vardır. Bunlar paryalardır 
(kast-dışılar). Paryalar, tüm Hindistan tarihi boyunca 
dinsel pratiklerden menedilmişler, tapınaklar yüzlerine 
kapanmış, kendileriyle temas edilmesi, tüm diğer kast
lara din tarafından yasaklanmıştır. Bu kategorilerin nite
liği kast sisteminin kategorilerinin sınıfsal kategorilerle, 
yani iktisadi ilişkilerden doğan sınıflarla doğrudan bir

bağlantısı bulunmadığını göstermektedir. Sefalete düş
müş brahmanlann yanında çift çubuk sahibi pek çok 
parya tüm Hindistan tarihi boyunca görülebilmektedir. 
Kastiann düzeninin değişen ekonomik koşullarda eko
nomik çıkarlar bağlamında tam anlamıyla korunmaması- 
na karşın, kastiann yeniden üretimini sağlayan kast 
içi evlenme kuralı genel ve evrensel bir kuraldır. Çok 
kısıtlı bazı durumlarda üst kasttan bir erkek ait kasttan 
bir kızla evlenebilir, ancak bunun tersi vaki değildir. 
Kast sisteminin bireyin tüm toplumsal yaşantısını doğu
mun tesadüflerine bırakan böyle bir dinsel yasa, öte 
taraftan “yeniden doğuş” doktrininin geçerli kılınma
sıyla yumuşatılır. Hangi kasttan olursa olsun, her insa
nın içinde de “temel iike”den bir parça, bir “brahma” 
vardır; ölümle birlikte bu yaşam özü uçar gider, başka 
bir kılıkta, belki başka bir kastta yeniden dünyaya dö
ner; bunun sonsuza kadar tekrarlanacağı düşünülürse, 
tek bir yaşamda aşağı bir kastta doğmuş ve yaşamış 
olmanın önemi ne kadardır? Ruh’un (sanskritçe atman) 
eninde sonunda varacağı yer, bu uzun göçün sonunda 
ulaşacağı Mutlak’tır. Her yeni yaşamda atman llke'ye 
biraz daha yaklaşır; daha üstün bir yaşam alanını işgal 
eder; böylece hayvan kılığında olduğunda “ ilkenin 
hakikatini” tanıyacak bilinçten yoksunken, insan kılı
ğında dünyaya geldiğinde onun varolduğunu tanıyıp 
bilecek bir bilince sahiptir, llke’ye yaklaştıkça “ahiaki- 
dinsel” kuralların keskinlikleri ve aynntılan, “bilinç 
fazlası” doktrini uyarınca artar. Böyiece brahman sınıfı
nın yaşamını düzenleyen kutsal ilkeler sözgelimi şudra 
ilkelerinin keskinliğine oranla çok daha karmaşıktırlar; 
böylece toplumda çokları ve üretici sınıfları oluşturan 
kesim ve kastlara dünyevi işlerle daha fazla uğraşma, 
üretime ve tüketime daha fazla zaman ayırabilme fırsatı 
da verilmiş olur. İlkeye gittikçe daha fazla yaklaşan 
“ruhun” işi aslında o kadar kolay değildir. Sevaplann 
ağırlığı fazlaysa ilkeye daha yakın bir üst varlığın bünye
sinde yeniden dünyaya gelinir; ancak günahlar ağır çe
kerse, bir paryanın ya da bir hayvanın bedeninde dün
yaya gelmek talihsizliği de ortaya çıkabilir. Bu yüzden 
"paryalann kefaret ödemekte olan günahkarlar” olduğu 
öğretisi Hinduizmin inancının temel parçalanndan biri
dir. Onlar doğuştan, Hıristiyanlığı "ilk günahına” ben
zer bir biçimde günahkâr olarak doğmuşlardır. Kast sis
temi aile sisteminden ayn düşünülemez. Bir bakıma 
bir kast, bir aileler federasyonundan başka bir şey değil
dir. Dolayısıyla aileye ilişkin yükümlülüklerle kast üyeli
ğine ilişkin toplumsal yükümlülükler birbirieriyie iyice 
eklemlenmiş, hatta kanşmış durumdadırlar. Aile içi eği
tim, dinsel pratiğin ana mekânını ve çerçevesini oluştu
rur. Her ailenin Antik Yunan’daki “Kutsal Ateş” gibi 
bir hane ayini vardır ve bu her gün yinelenir. Kendi
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dharmaami temaşa etmek üzere çocukluğu boyunca 
dinsel öğretiler uyannca eğitilen kişl, yedi-sekiz yaşla- 
nnda kendi bilincine sahip olarak kabul edildiği anda, 
bir “geçiş ayini”yle yetişkin yaşama ayak basar; ve 
bu andan sonra, önce babasının yönetimi ve yol gösteri
ciliği altında, evlendikten sonra da kendi öz-denetiml 
altında dinsel kurallan harfiyen uygulamaya koyulur. 
Aile çevresini ya da kastlardan bağımsız olarak tüm 
köy çevresini temsil eden “seçilmiş birtann”ya (sayıla- 
nnın çokluğundan dolayı birini kült merkezi olarak seç
mek, ya da bir tannlar panteonunu tümüyle İşin içine 
sokmak gerekir) yönelik olan gündelik ya da haftalık 
puja ayinleri, Hint toplumunun sayısız yerleşiminde yüz- 
binlerce tannnın devreye girmesi anlamına gelir. Bunlar 
tepeden dayatılan İnançlar değil, yerel kültlerin İfadele
ridirler. Yılın bazı günlerinde yapılan genel büyük bay
ramlarda kast sistemi geçici olarak askıya alınabilir ve 
paryalar hindu inancının ayinlerini geçici bir süre için 
de olsa tatma zevkine kavuşurlar. Vlşnu veya ŞIva gibi 
büyük tanniann kült merkezi oian Ganj nehri, dinsel 
açıdan zorunlu olmayan büyük bir hac keyfiyetini mil
yonlarca Hintlinin her yıl gerçekleştirdiği bir yerdir. Yine 
de pek çok inançlı hindu, tüm bu zahmetli dinsel ayinle
rin Mutlak İlke’ye yaklaşmakta yeterli olmadığına inana
rak çok daha yakın bir adanma biçimini yaşamlannın 
merkezine getirirler; bu bhaM/lerIn, yani tarikatçilerin 
bağlandığı gelenektir.

Bhaktinin dinsel adanışı kast ve aile ayinlerinden fark-
■ İl olarak tam anlamıyla bireyseldir. Adanmış kişi, ermiş, 

tüm kast sisteminden kopar: amacı İlke’ye bir “kısa 
devre” yoluyla olağan ruhgöçünü beklemeden yaklaş
maktır. Bu uğurda aile ve kast “ödevlerini” bir kenara 

I atma yoluna gider, toplumdan elini ayağını çeker. Çoğu 
: zaman bhaktl’lerln sistemden kopuştan, ortodoks kast 

sistematiğini sekteye uğrattığından (bunun nedeni özel- 
I likie siyasal açıdan etkili olabilecek bir tinsel liderin 
I çevresinde toplanan bir müridier topluluğu, bir tarikat
i oluşturmalarıdır) bazı kastlar nezdinde “ skandallara” 
' yol açsa da, tarikatlar Hinduizmin tarihsel sürekliliğinde

Hini tanrıiarı zaman zaman bir androgyn (hem erimek 
hem kadın) olarak tasvir edilirler. Solda, ürkütücü 
-tanrıça Kali, yukarda kimi zaman onun kocası olarak 
tasvir edilen Şiva.

en az kast sistemi ve yoga kurumu kadar merkezi bir 
rol oynamışlardır. Tannya adanmışlığını tatmak İsteyen 
bir bhakti, bunu tüm gündelik yaşamını askıya alarak 
gerçekleştirir. Geç dönem hinduizminin doktrincilerin
den Kabir, “ kast ve aileden vazgeçenlerin sonsuz 
yaşama” kavuştuklannın altını çizer. Bugün bile Hindis
tan’ın toprak yollan Krlşna, Rama, ya da Vlşnu'nun 
başka herhangi bir “görüntüsü”ne duyduklan aşkı, kendi 
besteledikleri ya da gelenekten devraldıkları İlahilerle 
dolaşan sayısız din gezgini ve hacıyla doludur. Tanrılara 
bir başka adanış türünde ise benlik üzerindeki şiddet 
dozajı neredeyse olanaklı olduğu ölçüde sonsuza yük
seltilmiştir. Bu sadhu (sanskritçe azizler) ve yogilerden 
oluşan, sayılan daha az bir kitledir. BhaktI adanışı yo
luyla bu deneyime ulaşılabilse de, sadhu pratiğine gi
den yol genellikle yoga’dan geçer. Dar anlamında sad- 
fıular ermişlerdir ve toptan adanışlannı dünyadan top
tan el ayak çekmede ararlar: her türlü duyuyu, görmeyi, 
hissetmeyi ortadan kaldırmak, mutlak sessizliğe gömül
mek...Dış dünyayla bağlantılannı toptan kopararak yol 
kenarlarında, ağaç kovuklannda oturarak “ İç dünyalan- 
nı” ve “ hiçlik olan hakikate” yaklaşmalannı iç duyula- 
nyla ölçmeye çalışan bu yogiler, eğer çevrelerinde, ken
dilerine tek bir söz etmeden usulca yaklaşarak önlerine 
ölmeyecekleri kadar az pirinç ya da ekmek bırakacak 
dini bütün köylüler olmazsa genellikle ölür gider, kurda 
kuşa yem olurlar. Ancak dharma İlkesinin dinsel ekono
misi burada da işlemektedir: Mutlak’a daha çok yaklaş
mak; üstelik öz-benliğin hakikatinin bir hiçlikten ibaret 
olduğunu hissederek...

Sadhu aşamasına geçiş, samnyasa (vazgeçme) adı 
verilen bir rltüel aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu ayinle 
birlikte ailesinden, kastından ve “ bu dünyadan” aynlan 
sadhu’ya toplumun geri kalan, “öteki” kesimi ölü mua
melesi yapar: karısı yas giysilerine bürünür ve oğlu 
mirasa konar, ilke olarak geri dönülemez ve sadhu kö
yünü ebediyen terketmek zorundadır. Kast sisteminin 
işleyişi ve önemi göz önünde tutulduğunda sad/ıu’nun 
yaptığının ya bir “delilik” ya da “ kahramanlık” olacağı 
açıktır. Dharma İlkelerine “ kısa devre” yaptırmak ge
çerli değilse, sadhu'nun kast ve aile ödevlerini bir tarafa 
bıraktığından “ ruhgöçünden” sonra daha alttaki bir dü
zeyde bedenleşmeye mahkûm olabilir. Dolayısıyla çoğu 
dinde temel bir gerilim noktası oluşturan merkez dog
madan aynima, bu özel durumda Hindu dini için de 
geçerlidir. Sadhu pratiğinin ve çileciliğinin temelinde 
çoğu dinde merkezi bir önem taşıyan “kurtuluş” doktri
ni yatmaktadır. Yoga öğretisine göre her bir birey, kur
tuluşuna kendi öz güçleriyle, hiçbir yerden yardım al
maksızın erlşmelldlr. Sözkonusu olan herhangi bir gök
sel tanrının yanına yerleşmek de değildir: mokşa yani 
tüm dolayımlardan annma, kurtulma, hiçlikte erime, ev
rensel düzenin merkezine ulaşma tek ve doğrudan amaç
tır. Kurtuluşa erişmek, dolayısıyla, sürekli olarak hiçlik
te eriyen ve yeniden salınan evrenin, göklerin ve yerle
rin, tannlar ve insanların ötesine geçmek, bu evrensel 
gölgeler yanılsamasından (maya) kendini kurtarmaktır. 
Sadhu çileciliği bu anlamda ebedi hakikatle özdeş olun
duğunun, benliğin bir yanılsamadan İbaret olduğunun 
keskin kurallar uyannca İşlenmiş bir anlaşılmasına da
yanır. Keskin kurallar rltüellerle bezenmiştir. Önce dün
yayla tüm ilişkilerin kopanidığı, bireyin tamamıyla kendi 
içine döndüğü “ reddediş” ; ardından, daha önce “ hede
fe ulaşmış” kişi olan “guru” lann ayinsel denetimi altın
da yapılan “yoga” pratiği gelir. Yoga’nın kelime anlam- 
lanndan biri “dlzglnleme”dir; onun aracılığıyla sadhu 
tüm bedensel güçlerini denetim altında tutmaya çalışır. 
Azgın atlara benzediği düşünülen bedensel güçler 
“dizginlenmeye” çalışılır. Uzun dönem devam eden çi- 
lecl bedensel denetim tekniklerinden sonra "ruhunu 
görme” yani dhyana aşamasına gelinir. O anda, ruhunu 
görmekle onun brahmaöan başkası olmadığını anlar ve 
kendisi bizzat brahmaya dönüşür; çünkü Hindu felsefesi 
uyannca “ İnsan bildiği şeye dönüşür” . KIşllğInden ann
ma yoluyla birey evrensel bir “ kendinde varlığın” bilin
cine erişir, bir yoruma göre. Bu noktada artık ölü veya

yaşayan bir varlık olması önemli değildir; çünkü amaca 
ulaşılmıştır. Eğer yogin (hakikate erişmiş kişi) yaşarsa 
genellikle başkalanna disiplin yöntemlerini öğretecek 
bir "guru” olarak yoluna ve adanışına devam eder. 
Gurular bazı durumlarda Hıristiyan çobanıllığına benzer 
biçimde “geçici” cemaatlerin çevrelerinde oluştuğunu 
görebilirler. Ne kadar örgütlü olurlarsa olsunlar, bu ce
maatlerin varlığı gurulann varlığına bağlıdır; ölür ya da 
ortadan kaybolursa cemaat yok olur, dağılır. M.Ö. VII. 
yüzyıldan sonra sadhu\ar Brahman sınıfına karşı "put 
kinci” pasif saldmlannı yoğunlaştırmışlar, kurtuluşun 
evcil hayvan kurbanlanyla değil bireyin bireysel uğraşı
sıyla ve kesin disipliniyle gerçekleşebileceğini savun
maya başlamışlardı. Bu öğretilerin en önemli iki ayağı, 
bir çeşit sadhu öğretisi olan jalnIzm ve budizmin oluş
turduğu temellere dayanmaktaydı. Budizm ve JalnIzm 
tüm Veda geleneğini reddederek esas anlamda Hlndu- 
Izm'le tüm bağlantılannı koparmaya yöneldilerse de, 
kastlar halinde örgütlenmiş toplumsal yapı içersinde 
yeleşmekten onlar da kurtulamadı.

İlk Veda\ardan bu yana Hinduizm, bir yandan Hindis
tan'ın ekonomik ve sosyal tarihiyle, öte yandan doktrini
nin iç gelişmesiyle taşınan önemli bir evrim geçirmiş 
görünmektedir. Dekkan yanmadasını hakimiyetleri altı
na alan Aryalı prenslerin zenginleşmesiyle, en üst kast- 
lan oluşturan Brahmanlar daha büyük bir siyasal güç 
ve önem kazanmış, dinsel yasalar bu süreç boyunca 
daha karmaşıklaştınlmış, lltürjik aynmlar kastlar arasın
daki farkiılaşmalan perçinleyecek ölçüde kesklnleştiril- 
mlştlr. Rahip sınıfını oluşturan Brahmanlar bu lltürjik 
karmaşıklıktan en fazla kar eden, en fazla siyasal avan
taj elde eden sınıf olmuşlardır. Bu nedenle, “ halk hlndu- 
Izmr’nl, gurulann ve tarikatların çileci pratiklerini hor 
görmek, yasadışı İlan etmek, Hindu dininin efsanevi 
"hoşgörüsüne” çoğu kez gölge düşürecek bir şekilde 
yaygınlık kazanmıştır. Müslümanlığın ve Hıristiyan mis
yonerlerin Hindistan'a ayak basmasıyla birilkte, anlaşıl
dığı kadanyla Hintliler dinlerini kıskançlıkla savunmaya 
giriştiler: kült ve kastlarının sayısını arttırdılar, Ana- 
Tannça’nın “güzellik ve şehvet” yönünü aşın ölçülerde 
vurguladılar, çoktanncılıklannı diğer dinlerin tannlannı 
da İçine alacak şekilde genişlettiler. Müslüman hakimi
yeti altında geçen ve İngiliz işgaliyle sona eren 10 asıriık 
bir zaman boyunca, Hindistan, en katı kast sistemini 
öngören dharma öğretisiyle çoktanncı kültlerin bir ara
da yaşadığı bir ülke oldu. Hint mitolojisi, yukanda akta- 
nlan teolojiyle her zaman çakışmaz. Sözgelimi Brahma 
kişileştirilmiş bir tann değildir ve ailelere, kastlara özgü 
kült pratiklerinde kendisine seslenilmez. Mitolojinin te
mel üçlüsü, teolojinin brahma’nm avatarian olarak ka
bul ettiği Vlşnu (Güneş-Tanrı), ŞIva (bereketin ve yıkı
mın tannsı) ve Büyük Tanrıça’dır (bazen Kail. Tann 
ve tannçalann tasvirinde hemen tümü insanbiçimlldir: 
ancak giyim kuşamları hatın sayılır bir özgünlük, ve 
insan kategorileriyle karşılaştınidığında çok büyük bir 
faridıhk taşır. Cinsellik, güzellik ve şiddet öğelerinin 
birilkte çağnştınldığı Ana-Tannça, aslında kimi bakım
lardan Vlşttu’ya, kimi bakımlardan daŞIva’ya gönderme 
yapan özelliklerden örülmüş, kimi zaman aşkı ve güzelli
ği, cinsel çekiciliği simgeleyen, kimi zaman yıkımı, kor
ku ve dehşeti çağnştıran dezentegre bir tannçaydı. Asır
lar boyunca bir taraftan Batı’da doğup gelişen tektanncı 
dinlerie, diğer taraftan yerel kült ve tarikatlann saptıncı 
etkileriyle mücadele ederek temel yapısını korumuş olan 
Hinduizmin tarihsel kökenleri doğal olarak ilk kutsal 
kitaplar olarak bilinen V'eda’lara kadar geri götürülebillr. 
ilk l^eda'lann lltürji, ayin ve dinsel pratik alanlannda 
olduğu kadar ahlaki aforizmalara da yer veren metinleri 
Hint topluluklanna çok geçmeden yabancı kalacak bir 
arkaik dilde yazılmış olduklanndan bugün neredeyse 
ulaşılamaz metinlerdir. Buna karşın, asıriar boyunca ge
rek anlatı kültürü, gerekse çeviriler yoluyla aktanlan 
Veda metinleri bugün hâla düğün, cenaze gibi ayinlerin 
temel biçimlerini beliriemeye devam etmektedirler.

SELAT MARMARA-İSKENDER SAVAŞIR
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koruduğuna ve onun uyannca biçimlendiğine inanabiliriz. Musevilik, bu açıdan ta baştan 
itibaren bir diyaspora, biz öz-korunum ve kurtuluş dinidir. Bu açıdan “etnik varlığı” ve 
“vaadedilmiş toprağı” içerdiği gibi, siyasal, ahlaki ve iktisadi etkinlikleri oluşturan tüm 
bireysel-toplumsal yaşam alanlannı işgal eder ve soğurur. Sonradan “kurtuluşçu” Hıristiyan 
geleneğinin de tannsı olacak Yehova yaratıklanna, özsel, son derece güçlü bir ahlaki bağla 
bağlıdır; üstelik bu bağ, onun yasasına mudak bir biçimde boyun eğiş, tebaa oluş biçiminde 
ortaya çıkmalıdır. Bu açıdan “yaradılış” sürecinin, mitik kuruluşu içinde verdiği kıssalar, 
gerçek tarihle kanşan, onu “ahlaki bir boyun eğiş” teması içinde hapseden bir çerçevede 
sunulduğu Kutsal Kitap tarihi, tektanncı dinsel ahlakın ne anlama geldiğini gözler önüne 
sermektedir; Başlangıçta Yahudi kabilelerinin de kendilerine bağlı tannian olduğu, bütün pagan 
ya da “ilkel” tabir edilen dinlerde. Yunan ve Roma mitolojilerinde, ve bir açıdan “tannsız”, 
“tinsel” ve evrensellik taşımayan birçok Doğu dininde olduğu gibi, “tanniann” da bir 
kabilenin, bir cemaatin ya da bir ulusun ortadan kalkmasıyla birlikte yürürlükten kaldınidığı 
tahmin edilebilir. Yehova’nın Yahudi ulusunun hayatına girişi -gerçekte onu “ulus” haline 
getiren bu girişten başka bir şey değildi- “tedavülden” kabilenin yokoluşuyla birlikte 
kalkmayacak bir Tann anlayışının dünya tarihinde ilk belirişlerinden birisiydi. Adem’i ve 
kansını topraktan yaratıp onlan Eden’de “düşünmeden ve bilmeden yaşamaya” mahkum eden, 
“bilgi ağacının meyvesini yediklerinde” onlan kovan bir Tann anlayışı, doğrudan doğruya 
Yehovacılığın bir başka önemli niteliğine işaret eder: Yaşam biçimleri tanma, belli bir 
teritoryai mekanda yerleşime ve yerel “bereket” külderine dayanan toplumlar karşısında 
çobanıl, göçebe topluluklann değerlerinin vurgulanması. Bilgiye ve teknolojiye duyulan 
düşmanlık, Yehova’nın Kabil’i öldürmesine yol açan seçiminde de ortaya çıkmaktadır: Bir 
çoban olan Habil’in sunduklannı, bir tanmcı olan Kabil’in hediyelerine tercih ederek insanlığa 
Adem ve Havva’nmkine ek olarak bir “suçluluk duygusu” daha veren Yehova’nın seçimi, bir 
anlamda, Hefrai kabilelerinin çobanıl yaşamını savunmaktaydı. Diğer taraftan, tema benzerliği 
kesin olan bir “yerleşik toplum”, Mezopotamya efsanesinde, Tannça İnnanna’nın evlenmek 
üzere kendisine hediyelerini sunan bir çiftçi ile çoban arasında birincisi yönünde seçim 
yapağı, ancak çobanın “ürünlerinin” değerini de “yadsımadığı” bilinmektedir. Yehova ise 
çobanıl ile yerleşik arasmdaki aynmı çok daha kesin olarak koymuş, Habil’in kardeş katlini 
ise Yahudi toplumunun suçlar ve günahlar hanesine yazarak oniann soyunu cezalandırmıştır. 
Yehova’nın Efraim’den oğlunu kurban etmesini istemesi ise tümüyle “iman eden kişi”nin 
Tann’nın isteklerini hiç tartışmasız, nedenlerini bilmeksizin yerine getirmesi gerektiği 
doğrultusunda bir “ibret gösterisi”dir. İsteklerinin ve taleplerinin mantığını bir tek Yehova 
bilmektedir ve bu bilgi “iman eden” kişiden titizlikle saklanmıştır. Daha geç bir dönemde, 
“bilgi” bir kez daha darbe yer: İsrailoğullan (Kanaanlılardan ve Hefrai soyundan ayn olarak) 
belki gerçekte de vuku bulan bir açlık nedeniyle Mısır’a, bitek ve bolluk içinde yaşatan 
topraklara göçettiklerinde “yerleşik” bir yaşamı, firavun seriliğini kabul ederler; ancak “kader”, 
Yahova’nm bir sözü olarak peşlerini bırakmaz. Muhtemelen Firavun Ramesses II, Kutsal Kitaba 
göre (herhalde MÖ 13. yüzyıl eşiğinde) Hefrai kabileleri üzerinde büyük baskılar ve saldınlar 
gerçekleştirmiştir. Yakub ve oğullannın Mısır’a yerleşmelerinden birkaç kuşak sonra başlayan 
‘Musa-Yehova ilişkisi’, kendisini bir “vaadle” ortaya koymaktaydı: Çobanlık yaparken bir çalı 
kümesinin içinde yanan bir ateşin izinde Yehova’yı bulan Musa, cemaatını toplayarak Filistin’e 
göç ettiğinde, Firavun’a serflikten kurtulma vaadini almıştı. Yehova, Kanaan kökenli bir 
kabilenin “yerel” nitelikli bir tannsıydı ve bu kabile Musa’nın akrabası Hobab tarafından 
yönetilmekteydi.

M.Ö. 1500 yıllanna doğru, Arabistan çöllerinden doğru gelen Arame akınlan döneminde, bazı 
Israel kabilelerinin Filistin’e doğru hareketlendikleri bilinmektedir. 1250 yıllanna doğru Musa 
önderliğindeki kabileler Mısır’dan çıkarak bölgeye yerleşmişti. Musa’nın çobanlığı, ve bu 
alandaki -pek çok dinî metinde anlatılan- yeteneği, göçebe bir topluluğun egemen değerlerini 
olduğu kadar belirgin bir iktidar tematiğini de hatırlatmaktadır: Mısır Firavunu da eline çoban 
asasını alarak taç giymekte, Babil hükümdan “halkının çobanı” ûnvanını -diğer birçok ünvan 
arasında- almaktaydı. Sürüsünü güden, onu besleyen, hepsine özel bir dikkat ve şefkat 
-gösteren çoban teması pekçok dinde tannnm niteliklerini betimlemek için kullanılmaktaydı... 
Musa ve çobanlık yaşantısını baskılar alanda sürdüren bir kabilenin imgeleminde bu temanın 
dinsel gücü mudak olarak yükseltilmişti. Musa’nın çobanlık mahareti, onun “halkını güderek” 
Mısır’dan çıkarması, firavunun elinden kurtarması için, kendisi de çobanlık niteliklerine tüm 
yetkinliğiyle sahip olan “Biricik Çoban” Yehova tarahndan özel olarak seçilmesine en büyük 
gerekçeyi oluşturmuştu. Elbette halkının gerçek ve tek “çobanı” Yehova’ydı. Ancak “sürüden 
kaçmış tek bir koyunu aramaya gitmek zorunda olduğu için” bu görevi geçici olarak Musa’ya, 
bu iş için en yetenekli kişiye devretmişti. Çoban teması Yahudi-Hıristiyan geleneğinde daha 
sonra da sürekli bir tema olarak ortaya çıkacaktır: Herşeyden önce kötü krallar her zaman 
kötü çobanlarla karşılaştınhrdı: Sürülerini açlıktan ve susuzluktan ölmeye bırakanlar, dağılıp 
gitmelerine izin verenler (geç dönemlerde inançsızlık batağına saplanan Kanaan halkı 
durumunda olduğu gibi) ve bencillik ederek yünlerini yalnızca kendi çıkarian için kırkanlar 
hep kötü çobandılar. Musa’dan sonra iyi niteliklere sahip tek çoban Yahudi krallığının 
kurucusu olarak Davud’du. Hıristiyanlığın doğuşuna kadarki sürede de “peygamberler”
Yehova’nın tek çoban olma niteliğine gölge düşürmeden onun bu yönüne öykündüler. 
Hıristiyanlık ise “pastoral” temalan İsa’dan başlayarak tüm manasar ve din adamlanna verecek 
kadar güçlendirdi.

Musa, ‘Yanan çahlann arasından” kendisiyle konuşan Yehova’nm istediği gibi ailesi ve 
kabilesiyle konuşarak onlan çöle çekilmeye inandırdı. Firavun’u da ikna etmek üzere, mucize
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Müslümanlık, özellikle Afrika’da dine kazandığı kabile 
topluluklarında animist nitelikli söz kültürünü, 
anlaşılmadan benimsenen arap yazısının kutsal 
karakteriyle ‘yakalayarak’ Tann’nın düzenine 
bağlamıştı. Dinsel yazıların, kodların, kanonların 
"tılsımlara” ya da "ikonlara” hakim olduğu bir süreç 
sözkonusudur burada. “Yazısız” kabile toplumlarında 
insan bedenleri, duvarlar, toprak ve ağaçlar üzerine 
çizilen desenlerin hiçbiri, yazı ya da süsleme niteliğini 
taşımamaktadır; pagan kültlerde ortaya çıkabilen ve 
mitolojik dozajdan belli bir ölçüde arındırılmış sanat 
da böyledir. Oysa dinsel topluluk kendisini yazıya, 
işaret sistemine ve Tanrısal istencin ifadesine bağlar. 
Yazılı toplumlar aynı zamanda süslemeye ve ilahi
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kudreti çölün ortasında damgalayan devasa mimariye 
de ihtiyaç duyar. Piramitişr, Zigguratiar ve yeraitmdaki 
muadilleri, Hıristiyan katakompları, göğe yükselen 
camiler bu sembolizmin araçlarıdırişır. Ermiş 
Antonius'un keşişleri, kente dönerek Isa'nın öcünü 
alacaklan savaşa, çölün ardındaki manastırlara 
çekilerek kurduktan ordu disipliniyle, ama esas olarak 
Tanrı'nın sözünü, Isa'nın yaşamım "yakmakla", 
kopyalamakla, süslemekle geçirdil<leri çileci mayalanma 
tğitimiyle hsiirlanmaktaydılar. Tasvirin ve çoğaltmanın 
yasak olduğu Müşlürrıgnl(l<ts "tanrının adlarını" 
mümkün olabilecek en büyük çeşitlilikte yazmaya, 
gözler önüne işlemeye dayanan hat sanatı da bu 
görsel eğitimi sağlamaktadır.

ve tanrısal işaretleri de önüne sererek defalarca konuştu. Ancak alman cevap baskıların ve 
vergilerin ağırlaştırılmasından başka bir şey olmadı. İsrail kabilelerine angarya olarak yüklenen 
“tuğla yapımı”na ek olarak malzeme bulma işi de verildi. Musa, efsaneye göre Yahova’yla 
anlaşarak “her Mısır ailesinin ilk doğan çocuğunu öldüren” çok büyük on hastalık salgınını 
Mısırlıların üzerine saldı. Sonuçta dehşete kapılan firavun İsrailoğullanna çekilip gitme iznini 
vermek zorunda kaldı. İsrailoğullannın dağınık klanlan yolculuk hazırlığına başladılar; bir 
şölende biraraya geldiler. Ardından çoluk çocuk, asırlar boyu defalarca tekrarlanacak bir 
görüntü içinde çöllere doğru kervan ve arabalarla hareket ettiler. Bu arada “korkularından 
arınmış” olan firavun, artlarından piyade ve arabalardan oluşan bir birlik gönderdi. Ancak 
Yehova bir kez daha işe kanşarak, Yahudilerin “modem” tarihini başlatan olayı yarattı: Müthiş 
bir rüzgar Kızıldeniz’i yararak Musa ve kabilelerinin geçmesine izin verirken, yeniden dolan 
sular firavunun askerlerinin üzerini örttü. Böylece, “Despot”un elinden kurtularak Sina dağında 
Musa aracılığıyla o döneme kadar İsrael kavminin yerel Tannsı olan Yehova’nm tebliğini alan 
İsrael kabileleri tek ve kozmik bir tanrı olarak kabul ettiği Tannsmm ve Musa’nın çevresinde 
tek bir “ulus” olarak birleşme yoluna girmekteydi. Daha önce Filistin’de yerleşik olan 
kabilelerle de bu “ortak” tanrı anlayışı çerçevesinde bağdaşma oluşturulmuştu.

İsrailoğullan’nın dininin tarihsel doğuşunu ve ilk dönemlerdeki gelişimini incelemek bu 
hakikat hakkında temel bir fikir verebilir: İsa’dan önce 2500’li yıllann eşiğinde çok dağınık, 
siyasal araçlarla, birleşmeleri o günkü uygarlık düzeyinde pek olası görünmeyen bir Semitik 
kabileler grubunu bir araya getiren Musa, yalnızca bir ulusun değil, onun bizzat varhk 
nedenini ve hedefini oluşturan bir ulus-dininin de yaratıcısı oldu. İsrael ve Hefrai terimleri, 
büyük bir olasılıkla diğer klanlar arasmda ön plana çıkan özel kabile dinlerine sahip en 
güçlü iki kabileye işaret etmektedir. Aslında bu kabileler birliğine “ulus” adını vermek 
yanlıştır; çünkü bu terim büyük ölçüde anakronizme yol açacak siyasal çağnşımlar ve anlam 
yaklaşıklıklan getirecektir ister istemez. Bu birliğin tanımı, ta baştan siyasal değil dinseldi. 
Semitik göçebe kabilelerin sahip oldukları ve kültürel kimliklerine güçlü bir şekilde işlemiş 
olan yerel dinlerinin etkilerini, aynmcılığım sihp atan, ya da daha büyük bir. olasılıkla tek 
bir genel dinsel inanç sistemi içinde birleştiren bu dönüşüm son derece güçlü bir kültürel- 
inançsal müdahaleyi gerektirmiş olmalıdır. Birliğin dinsellik üzerinde kurularak varlığını 
sürdürebilmesi için de, sözgelimi Yunan ve Roma birliklerini sağlayan temel siyasal-yönetsel 
biçimlerden özellikle farklı olması gerekmiştir. Tanrı inancı, mantıksal soruşturmaya, ya da 
inançsızlık sorunsalına herhangi bir biçimde elvermeyecek ölçüde merkezî bir ideolojik kılıfa 
sokularak, yaratıcılığın, evrensel yöneticiliğin, ve varlıkların nedeninin sorgulanmaz merkezine 
getirilmiştir. Tanrı, yani Yehova doğan ve kurtuluşa ulaşan bir ulusun her şeyi, toptan varhk 
nedenidir. O olmasaydı o ulus varolamaz, yeniden yoldan sapar, köleleştirilir, ortadan 
kaybolur, dağınık kabilesel yaşamlarına, inançsızlık batağına saplanıp kalırdı. Bu ulus, kendi 
toprağına, -siyasal anlamda- sahip bile değildi: Üzerinde yaşayacağı toprak bile ona her 
ikisinin de yaratıcısı olan Yehova tarahndan “vaadedilmiş”ti. 1200 yıllannda ortak dinsel ve 
ırksal kökenlere sahip, babalık hukuku altında yönetilen 12 kabileden oluşan bir

Yanda 19. yüzyıldan kalan insan 
figürü biçimindeki bir at örneği... 
(jsteki resimde, Keitlerden kalan 
bir ‘yazı’ örneği.
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Tarihsel İdeolo jin in  
Düşünte K a lıp la n :  
M onizm -Düalizm

ideoloji, düşünce biçimlerinin tümü olarak adlandınlır 
ve İşte bu temel yanılsama, özgürlüğü unutturur, ideo
loji insanı koşullandıran verili bilginin bütüncül yapısının 
adıdır. Köle kılmanın düşüncesiyle, özgürlüğün düşün
cesini; dinsellikle sanatı; sevgi fikriyle sömürüyü, İnsan 
düşüncesi genel potasında toplayıp, İdeoloji adı verildi
ğinde; ilk olarak ve daha başlangıçta düşünceye genel 
bir sınır getirilmiş olmakla kalınmaz, aynı zamanda, dü
şünce bağlı kılınır. Artık sözlüklerimizden genel İnsan 
düşüncesi İle ideolojinin aynı anlama geldiğini çıkarma
lıyız. inaan düşüncesini özgürleştirmek adına, düşünsel 
yapımızda bulunan vc soruşturulması yasaklanmış, ta- 
buiaştınimış, saygın kılınmış, erkekleştirilmiş ya da dişl 
kılınmış düşünsel kategorileri sadakatle öğrenip, İdeo
loji adı verilen genel düşünce sınırını acımasızca yıkma- 
lıyız. Kendi benliğimizde yaratacağımız bu düşünsel dev
rime kim yasak koyabilir?

"... Felsefe mutlak anlamda düşünme sanatıdır, insan 
düşüncesini etkileyen her unsur aynı zamanda felsefe
nin sorgulaması gereken olgular bütünüdür ve insan 
düşüncesinin kapasitesi felsefenin boyutunu belirler; 
felsefenin boyutu da insan düşüncesinin kapasitesini... 
Felsefeyi bir tür dogmalar yığını olarak algılayanlar için 
kabulü zordur ama gerçek olan, felsefe ile İnsanın özgür 
düşüncesinin bir ve aynı olduğudur. Felsefe İlk bilimdir, 
insanın varolduğu tüm süreçler içinde bilimselliğin özü 
yine o olacaktır... İnsan düşüncesinin önüne dayatılan 
yapay kalıplar aşılmadıkça, yürütülen düşünsel eylemin 
döngüsel kısırlıktan başka bir şey olmayacağını; insan 
düşüncesi içinde bu yapay kalıplarla binlerce kez ve 
farklı sınırlı düzeylerde yaşanan veya yaşanabilecek et
kinlik, her ne kadar düşünce zanaat! sayılabilirse de, 
felsefe olarak adlandırılamayacağını; bunun, ancak fel
sefenin araştırma konularından birini oluşturacağını gör
mek gerekir. Bu durum insan düşüncesinin koşullara 
bağlı oluşundan başka bir şeydir. Düşünce sanatı deyi
mi, özgür insan düşüncesini anlatır ve buradaki özgür
lük doğrudan siyasi ya da hukuki boyutuyla genel dü
şünce özgürlüğünü değil, öznel olarak insanın kendi 
düşünsel eylemi İçindeki özgürlükle İlişkilidir. Böyle bir 
kavrayış felesefenin ilk planda bireysel bir devrime ola
nak verdiğini gösterir... ilkesel olarak, İnsan düşüncesi
nin sınırtanımazlığı temelinde felsefe için iki şey söyle
nebilir. Her şey felsefenin unsurudur ve her şey felsefe 
tarafından sorgulanır. Bu iki olgu, dolaysız olarak özgür
lüğün insan düşüncesine tanıdığı mutlak haklardır. Öz
gür İnsan düşüncesinin içinde yeraldığı her süreçte zen
ginleşmesi kaçınılmazdır ve düşünsel gelişim duraksa- 
mışsa nedeni soruşturulmazdır. Bu sonsuz ve yasakia- 
namayacak süreç, insan zekasının olanaklan ölçüsünde 
sınırlıdır ama değişken bir sınırdır bu ve işte bu değiş
kenlik nedeniyle sınıra dayanılması sözkonusu değildir. 
Tarih boyunca doğal sınırlar sentetik olarak kurularak, 
yapay genel sınırlamalan ve sorgulanmaz dogmaianyla 
İdeolojiler kendilerini felsefe olarak tanımlayarak, öyle 
bir geçmiş ve bugün varetmişlerdir ki, tüm bunian "mü
min sadakatiyle belleyip" genel ideolojik düşünce kalı
bını kırmaksızın felsefe yapılabileceğini ya da özgür 
düşünülebileceğini sanmak hayaldir; ve yine, ideolojile
rin yarattığı karşı-felsefe birikiminin doğurduğu yararlı - 
tek sonuç şudur: felsefe, felsefeden kurtarılmalıdır...”

Tannsal ideoloji ve bu ideolojiyi sarsılmaz bir bütün
selliğe dönüştüren Hıristiyan ideolojisi, nedensellik, se
bep sonuç, soyutlama, tümdengelim, tümevanm, tez- 
antitez-sentez, diyalektik gibi düşünce formlarını kul
lanmamış değildi. Aynca bircilik, İkicilik, çoİKuiuk ye 
birleştiricilik yani monizm, düalizm, plüralizm ve eklek-

tislzm, ideolojinin kuruluş yöntemini oluşturuyordu. Va
rolan ideolojik düşünsel kalıplar, kavramlar, katagoriler 
ve yöntemler saygın bulduğumuz ya da benimsediğimiz 
düşünceye alt olsalar bile, önce saygınlığın ve benimse
menin eleştirisiyle başlayıp sorgulanması gereklidir. Bu 
eleştiri insanlık kültürünün evrensel değerlerini aynı say
gınlığın ve benimsemenin içinde değerlendirerek yapı
labilir ve sorgulama, düşüncenin genel kurgusunun sor
gulanmaz, değiştirilmez ve düşünceyi durduran gerici 
kategorilere dayanıp dayanmadığını ortaya çıkarmaya 
yarayan düşünce araçlarını, yöntemleri İşe koşarak ya
pılabilir. Bireysel düşünsel devrime -dilerseniz başka 
bir biçimde adiandınn- hangi sübjektif saiklere sahip 
olduğumuzun, koşullanmamızın ve sınınmızın nelerden 
oluştuğuriun açık bir tanımını yapmakla başlayabilir ve 
eleştiriyi, günlük yaşamda sonsuz biçimde tekrarladığı
mız karmaşık İlişkilerden kurtanp gerçekten "öz”e yö
neltebiliriz. Bizde başlamayan dönüşümün bize ait yanı 
ancak etkilerindedir ve yönetilme yetkisinin başkalarına 
bağışlanması edilgenliğinin kınimasıyla, ardından uz- 
manlaştırıldığımız sınırın kırılmasıyla, giderek İdeoloji
nin genel İnsan düşüncesine getirdiği sınırı parçalaya
rak İşe başlayabiliriz, insanlığın iki şansı var: Ya hep 
beraber özgürlük ya da herkesin köleliği... Bireyin iki 
şansı var: Ya dorukları Hıristiyanlıkta görülen İdeoloji
nin "kuzulan” olarak kendi dışında bir peygamberin 
ardı gelmez reçetelerinden "medet” umacak, ya da ken
dini yaratacak... Bu yazı kendini özgür kılmak İsteyen 
insanın yaratıcılığına, tannsal ideolojinin monizm ve dii- 
alizm kalıplarını tanıtmaya çalışarak, katkıda bulunmayı 
amaçlayan bir işlev taşıyor.

Dolayısıyla ya da doğrudan monizm ve düalizm çarpı
tılmış felsefenin yapay kalıplarıdır; dolayısıyla ya da 
doğrudan bircilik ve ikicilik ideolojinin kuruluş kalıpla- 
nndan İkisidir. Monist teorilerde madde ve ruhun mutlak 
birliği, düallst teorilerde madde ve ruhun mutlak ayrılı
ğına varılır. Madde, insan ve insan dışında kalan nesnel 
varlıklardır ve madde Türkçe'de "özdek” sözcüğüyle 
karşılanır. Yine Türkçe’de İnsan dışında kalan varlıklar 
"nesne” olarak kavramlaştırılır. Düallst teorilerde nes
ne ve insan yani özdek, ilk kaynaktır; ruh ise farklı 
diğer kaynak. İkici teoriler, özdek (insan + nesne) ve 
ruhun farklı kaynakları olduğu temelinde kurulmuştur. 
Monist ya da birci teoriler ise, özdek ve ruhun kaynakta
ki birliği üzerine inşa edilmişlerdir.

Monist teoriler ve düalist teoriler gibi iki farklı kategori 
mutlak çizgilerle birbirinden ayrılamaz. Hegel’deki “mut
lak ruh” bir töz’dür; yani “ İlk öğe”dir; Hegei teorisinin 
özüdür. Tek tanniı dinlerde, tann töz'dür, yani ilk öğe’- 
dir. Bu benzerlikle gerek tek tanrılı dinler, gerek Hegel 
monist bir yaklaşım İçinde sayılabilir. Ama bu ilk göz
lemdir ve teoriler incelendiğinde, monist teorilerin düa
list karakteri benimseyebileceği görülür. Tek tanrılı din
lerin “ insani dünya” ve “ ruhsal dünya” biçiminde ayır
dıkları yaşamsal ve düşünsel kategoriler, madde 
(özdek = insan + nesne) ile ruhun İki farklı kaynak oldu
ğunu kabulden doğmaktadır. Böylece 'töz' (İlk öğe) ve 
‘tin' (özdek dışı iik öğe) gibi İki farklı ve soyut kaynağa 
vanlır. Cennet ve cehennem ‘tin'den, maddi dünya din
sel ideolojiye has ‘töz'den kaynaklanır ve tanrı, insan 
ve nesne olarak kavradığımız özdeğin kaynaktaki İlk 
öğesi ‘töz’ ile ruhun İndirgenliği ‘tin’ kategorilerinin 
toplamıdır. Tek tanrılı dinlerde monizm ve düalizm farklı 
düzeylerde birleşebillr. Tek tanrılı dinlerle 'tanrısal töz’, 
özdeksel ‘töz’ İle özdek dışı ilk öğe ‘tin’in toplamıdır. 
Özdek ve ruh ikilemi “karşı-felsefe”nin ilkel diyalektiği- 

' nin ilk problemidir ve bu probleme ideolojik düşünce 
akımiannın yaklaşımı monist, düalist, monist-ı-düalist, 
eklektik ve plüralist biçimlerde olmuştur.

Bir ve tek ‘töz’e indirgense bile, madde ve ruh ayrımı 
iik ikilemdir. Bu İkilem insanın maddesel varlığı ile du
yum, coşku, düşünce gibi ruhsal etkinliği arasında kuru
lan bir İkilem değildir. Varlık-yokluk sorunuyla İlgilenen 
antik felsefe salt insanı değil, koşullanyla birlikte insanı

ele aldığından, maddesel insanın yanına insan dışı var
lıkları, yani nesneleri de yerleştirmiş ve insanın madde
sel varlığı ile nesneler toplamına madde ya da özdek 
adını vermiş ama insana ya da zeki yaratıklara has bir 
dizi etkinliği ‘ruh’ olarak onun karşısına koymuştur. 
Bu biçimde kurulan karşıtlığın ürünü olarak toprağın 
ruhu “yer tann” , göğün ruhu “gök tann” olabilmiş, 
insanın eliyle işlediği taş heykeller ‘ruh’tan payını alabil
miştir. Kuruluş biçimiyle, madde (özdek); biçim, hacim, 
yoğunluk gibi elle tutulur, gözle görülür varlıklar topla
mıdır. Nesneler toplamı değil. İnsana has ve mutlak 
anlamda maddesel olmayan ‘ruh’ ile, insanın maddesel 
varlığı arasındaki ilişki, doğru kurulmuş bir denklem 
olabilecekken, antik insanın kendi varlığını, doğasal var
lıkların dışına koyacak bir ayrım yapamamasının sonucu 
olarak, ‘ruh’ insan dışındaki tüm varlıklara da özgülen- 
di. İnsana özgü ‘ruh’un karşısına, insan varlığı ve diğer 
tüm maddeael biçimlerin yerleştirilmesiyle, denklem da
ha başlangıçta yanlış kuruldu. Oerek bu durum, gerek 
tanrı fikri, insanın doğaya yabancılaşamamasının bir 
sonucudur. Bu “masum” düşünsel temel kuşkusuz böyle 
kalmadı.

İslam tasavvuf felsefesinin başlangıcında, insanın mad
desel boyutuyla, insanın düşünsel boyutu arasında doğru 
kurulmuş "madde ve mânâ” ilişkisi ve “madde”nin 
insan ve nesne toplamına dönüştürüldüğü “ madde ve 
mânâ” ikilemi görülebilir. Birincisinde tannsaliık insan
da aranırken, İkincisinde tannsaliık insan dışındadır ve

Dünyayı, düzen ve yaban, iyi ile kötü, erkek ve kadın 
gibi bir dizi kutupsallık aracılığıyla yorumlanmak, bütün 
geleneksel toplumlarda görülen eğilimdir. Ancak bu 
eğilimin en net ve özgül ifadelerinden biri, Çin 
düşünüşünün merkezinde yeralan Yin ve Yang 
sembolleridir. Hernekadar, sembolde iki ilke
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İnsana hükmeder. Buradan da anlaşılabilir kİ, insanın 
doğaya yabancılaşamaması sonucu ters kurulan İlişki, 
İnsana yabancılaşmış bir tannsallığı varetmiştir. İlk İki
lem olarak adlandırdığımız “ madde ve ruh"un felsefi 
kategorilere İndirgenmesi ve bu felsefi kategorilerin üret
tiği tann ve benzeri kavramların muhtevasının tümüyle 
ilk ikilemden ayrı tutulması, İndirgeyen İdeolojinin sor
gulanmasına karşı yasak hükmündedir. Madde ve ruh 
ikileminde, maddeyi temel alıp, ruhu, maddesel bir fak
tör olarak kabul edip yadsıyanlann vardıklan “töz” İle, 
ruhun belirieylcillğl temelinden kalkıp maddenin ruhun 
izafi bir görünümü olduğunu söyleyerek ruhsal bir İlk 
Ilka olan “tin” l keşfedenler; ya da maddeye bir İlk İlke 
(töz) ve njha başka bir İlk ilke (tin) kategorilerinin yaratı
cıları; veya, bu İki ilk ilkayi (töz ve tin'i) birbirine indirge- 
yarak loıgulanmaz bir İlk örnek (mebde-l asli« archetype
■ tanrı) mucitleri, evet bunların tümü, Inun düşünceal- 
nin sorgulayamayacağı, sorgulamanın yasaklandığı ve 
mutlak bir ön kabulle vanlabllen "Ilk'Merl yaratmakta 
biriaşirlar. İdealizmin her türü ve mutlak materyalizm 
bile bir yaaak “ llk‘'e aığınır, Ama bir ideoloji İntana 
varmak zorundadır.

Denklemin iki yanında her ideoloji tarafından farklı 
muhtevalar yüklenen İlk ikilemimiz “ madde ve ruh” 
bir kaynak aorununun ürünüdür. İdeoloji bu kaynağa 
insan dışında bir yaratma İşlevi yükler, yaratılan olma
nın edilgenliğini aşılar. Yaratıcı kaynak ideolojinin türü
ne göre saptanan “ İlk” ya da “ llkler”dir. Monist teori
lerde “ilk” yaratandır. Düalist teorilerde “ ilkler” yara-

eşitmişcesine temsil ediliyorduysa da, il(i /Vkey/ tarif 
etmel( için l<ulianılan sıfatlar, yaban ve ölüm 
karşısında duyulan endişeyi ifade etmeye devam 
ediyorlardı: Göğü, erkekliği, etkinliği, ışığı temsil eden 
yang/n karşısında yin karanlığı, toprağı, kadınlığı ve 
edilginliği temsil ediyordu.

tandır. Kaynağin saptanmasındaki bircilik ya da İkicilik, 
daha alt sorunlarda önemini kaybeder. “ Ilk” in saptan
masında monist olan daha sonra düalist, eklektik ve 
giderek plürallat yaklaşımlan benimsediği görülür. Bu 
durum düalistler İçin de geçerildir, plürallstler içinde de... 
“ Ilk” in saptanmasından sonra tam bir yasasızlık ege
mendir.

Kaynağın yaratıcı olması, yarattıklarıyla bir anlam ifa
de eder. “ Madde ve ruh” İkileminden yola çıkan ilkel 
soyutlama, yaratıcı kaynağı keşfettikten aonra aomuta 
dönerken, “yaratan ve yaratılan” İkilemini ortaya koyar. 
Bu bir "ön kabur’dür. Somuta Indlrgeylş bu aşamada 
Inaana şu maaajı sunar: Yaratıcı, sorgulanmaz, mutlak, 
kalıcı, bilen ve gücü yetendir; yaratıcı, amırsız bir “güç”- 
tür, “tam" bir güçtür. Yaratılan lae karşıtı... Inaanm 
doğa zorluklan karşısındaki güçaüzlüğü, yaratılan kav
ramına ideolojilerin tanıdığı edilgen anlamın toplum ta
rafından benimaanmealyle noktalanır. Yaratandan do* 
ğaaal zoriuklar karşiaında yardım umulan binbir biçime 
bürünmüş “ İbadet” törenleri başlar. Va her tören ‘yara- 
tan’ı yaratan İdeolojiyi güçlendirir, ‘yaratılan’ı güçaüz 
kılar. İlkel düşüncenin aomuta Indlrgeylşl aürmektedlr. 
Inaaniığın aınıflt örgütlenişi İçinde, Inaanl güçlülük ve 
Inaanl zayıflık İkilemine varılır. Inaanl güç variıklılıkta, 
İnsani güçsüzlük yoksullukta belirir. Bu somut görünüm 
soyutta İyilik ve kötülük İkileminde çözümlenir, lyl-kötü 
İkilemi düalist düşünce sisteminin temel soyutlamasına 
dönüşür ve antik çağlann dini ideolojilerine damgaainı 
vurur. Yine lyl-kötü ikilemi monist düşünce sisteminde 
tek varlığın İki fonksiyonu biçiminde görülür. Düalist 
akım, İyi ve kötüyü tann anlamında “ metıde-l asll” lerde 
kategorileştirirken; moniat akım tek tannda İki fonksi
yon olarak İyi ve kötüye yer verir. Bu durum tek tanniı 
dinlerin, çok tanniı din geleneğinden aldığı mirastır.

İlkel diyalektik bir İkilemler yumağıdır ve düalist akım 
İlk çağlarda iyi ve kötü ikilemini farklı “yaratan llkler” le 
yanıtlamıştır. Sümerler'de “Yer ve Gök tann” ; Eski Mı
sır’da “ İyilikçi ve kötülükçü tannlar” ; Hitit’te “Gök tann 
ve LelvanI” ; Çin'de “Yin ve Yang” ; Hindistan'da “Te- 
mus ve Satva” ; Perelerde “ Ahura mazda ve Angra 
malnyu” düalist düşünce yapısının ikilem tanniandır.

Tek tanniı din geleneğinin kaynaktaki monizmi, alt 
sorunlardaki yasasızlığı bütünleştirdi ve Hıristiyanlık, 
Incil'le başlayan bir söylem odağı doğurdu. Doğayı iliş
kide bulunan şeylerin göreliliğinden soyutlayıp, sadece 
Incil’e göre açıklama tarzının ortaya koyduğu bütünsel
lik, antik düşüncenin, kusursuz kılınan bir İdeolojik te
melde yeniden kuruluşudur. İlk olarak kavramsal betim
lemenin değiştirilmez tanımlarıyla mutlak düşünsel ka
tegoriler yaratılıyor; adlandırmanın başlangıcında do
ğan, dilin kuruluşunu ve İnsanın kendini yaratmasını 
sağlayan “soyut anlak”, soyut tanrısallığa köle kılını
yordu. Konuşmanın anlamsal bütünlüğünde varolan ya
ratıcılık, “kelâm”ın tann oluşundan esinlenen tannsal 
yaratıcılığın sorgulanmaz ve değiştirilmez mutlak kate
gorilerinin esaretine sokuluyordu. Olan şeyi anlamak 
yerine, olan şeyi Hıristiyanlığa göre açıklamak yan tutan 
bilgiyi varetti; daha doğrusu bilgiyi öldürdü ve insanın 
yaşam görüşünü bu konumundan çıkarıp bir ölüm İdeo
lojisi durumuna getirdi. Hıristiyanlıktan sonra her ideo
lojinin bir yaşam karşıtı niteliği vardır. Hıristiyanlığın 
kusursuz ideoloji tanımı sürecinde ölen ve öldürülen 
pek çok şeyin dışında, ideolojinin kusursuz tanımını 
sağlayan dil olan Latince de öldü. İnsanlık bugün, ya
şam karşıtı ideolojileri düşünsel yapısında garip bir bi
çimde yaşatmakla kalmıyor, ideolojiyi kusursuz kılan 
Hıristiyanlığa yaşamında yer açıyor. Oysa, Ortaçağ'ın 
Engizisyon kurt>anlarınm söyleminde “bir kimse, ya Hı- 
ristlyandır ya da insandır” biçiminde tanımlanabilecek 
şey, iki niteliğin, Hıristiyanlığın ve insanlığın ayrı kişilik
te aynı anda bulunamayacağını açıkhyordu.

Kaynaktaki yaratıcı kategorilerin kurucusu monizm 
ve düalizmin, alt sorunlardaki yasasızlığını yasa kılan

yöntem, Hıristiyan kazulstiğl olmuştur. Avrupa kültürü
nün Hıristiyanlığın belirleyiciliğinde geçen 1500 yıllık 
tarihi, kazuistik yöntemin ideolojiyi inşa aürecidir. Salnt 
Agustine'le (M.S. 354-430) başlayan "din İçi” ve “din 
dışı” aynmı, her “din dışı" olgunun “din İçi” bir tanımı
nı yapmak ve Incil'e bağlamak çabaaiyla birilkte görü
lür. Artık neyin aöylendiğinin bir önemi yoktur, biz ne 
aöyleyeblllriz çabaaı egemendir. St. Aguatine'ln İlahi 
OeWef’inde (De CIvIta Del) klllae tanrısallığm dünyevi 
aracı olarak her şeyin üzerine konulurken, her şeyi kap- 
aama yetkIalyle donatılır. Bu kapaayıcı yetki, "din dışı” 
bir aöylemin anlamlandınlmaaını, aaygmiığını ve dikka
te değertiğinl yokederken, “din dışı” bir aöylemin “din 
İçi” karşılığını bulmak; “din dışı” her olguyu "din İçi” 
bir unaur kılmak aöyleml egemenleşir, laa öncaal yadaı- 
nır ve kültürel evriminden kopanlan Inaanlık tealim alı
nır. Klllae difi konum “din dışı"dır ve her şeyde, her 
alanda yetklalzdlr artık. St. Aguatine'den Salnt Thomas 
D’Aqulnaa'a (122S-1274) gelinen türeç İçinde Hıristiyan 
kazulatik yöntemi pek çok aorunu çözmüştür. 8t. Tho- 
maaı'nın T0OİOİI d tttt  (Summa Thaologla) kitabında, 
her şeye karşın direnen bireyael aklın tannaal akıl karşı
sında güçaüzlüğü vurgulanır. Birey aklı yadainan bir 
kişlllkalzllk tanımıdır, "kuzu”dur; tannaal aevecenliği 
tekelinde bulunduran klllaenin kuzuau... Direnen İnsan 
‘‘lblla”tlr. Dini sorgulayan akıl “ İbll8” ln aklıdır. Kazuls- 
tlk yöntem pek çok ürün verdi. Summa Artesarta (1330), 
Summa PIsana (1470), Summa Angelica (1492), Summa 
Rosella (1495), Summa Paclflcla (1574) bunlardan bazı- 
landır. ideoloji genel yapısı İçinde bu güne varan anla
yış, “ön kabul”e dayalı bir düşünael döngü kolaylığı 
İçinde aürüyor.

Hıristiyan kazulstiğinin İslam düşüncesi İçine girmesi, 
her bilimsel olguyu bu kez, kendi bilimselliğinden so
yutlayıp Kuran'a dayandınlmaaı gibi çatıalara neden olu
yor. Kazulatiğin özünde varolan taraflılık, her yerde “bi
zim...” diye başlayan bir sınıriilığın İçinde İnsan düşün
cesinin özgüriüğünü tıoğmaya yelteniyor. Artık ideolo
jiyle Inaanm özgür düşüncesinin arasına bir sınır çek
menin zamanı gelmiştir.

Marx'in Feuerbach Üzerine Tez/er'lnde görülen, din
sel düşünceyle arasına çizdiği sınır, onbirinci tezin bü
yüsüne kapılanlarca, yine Marx’in eleştirdiği “pratiklik” 
biçiminde algılanacak etkisiz kılındı. Marksistler tarafın
dan, Hegel'de varolan monist İdeolojik bütünlük yine
lendi durdu. Hiç kimse Hegel'I anlamamıştı ama yine 
hiç kimse Hegel'ln bütünselcl İdeolojisinin dışına çıka- 
mıyordu.

"Her şey birbirine bağlıdır” vargısı temelinde neden
sellik, plürallat bir kavrayışa da, monist düşünce yapı- 
aına da uyar. Hegel'deki tez-antitez-aentez, antik dü
şüncenin gelişim çizelgesi gibi nedende düalist sonuçta 
moniat karakterildir. Ve bu vargılann tamamı biçimsel 
kavrayış İçinde bir anlam İfade eder. Sorgulanmaz "llk”- 
lerin inaan düşüncesine kattığı “ön katMil” ve dışaal 
tanımlama, “ her şey değişir” ilkeal İçinde geçerildir 
ve genel diyalektiğin bu tanımı bir durum saptamasıdır 
sadece... Ardından gelmesi gereken değişim dinamiği 
tanımı yine yoktur ve statükoyu iyi bulanlann değişimi 
engellemelerine, atatükoyu kötü bulanların edilgen te
sellisine neden olur. Nicel birikimlerin nitel dönüşümle
re yolaçtığı ve karşıtlann çatışmaaı, monizm ve düallz- 
mln inşa ettiği İdeoloji smırlannın dışında değildir. İdeo
lojik bir temelden yola çıkıp saygın bir tutuculukla “fel
sefe, bilimsellik İle ideoloji arasında sınır çizgisi çek
mektir” sonucuna varan Althusser'ln bu tanımı daha 
İleri götürülmelidir. Felsefe aadece bir amir değil, bilim
selliğin ve özgür İnsan düşüncesinin özüdür. İdeolojiy
le, İnsanın özgür düşüncesi arasında çok önemli bir 
aynm bulunduğunu söylemenin ve insana yaratıcılığın 
gücünü yeniden teslim etmenin çabası, hiçbir insana 
karşı değildir.

İSMAİL SOYTEMİZ
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ionfederasyonun doğduğu bilinmektedir. Bu “Amfıktioni” adı verilen bir birleşme ile, bölgede 
oturan tüm kabilelerin tek bir “bölgenin” yerel tannsını mutlak egemen olarak kabul etmeleri 
anlamına geliyordu. Aynı dönemde, Filistin’in Akdeniz kıyılan, gerçekte ticari ve ekonomik 
düzenleri bakımından çok daha güçlü olan ve bu bakımdan bu birleşmeye pek ihtiyaçlan 
almayan Fenikelilerin kurduğu birçok kıyı ticaret kentiyle damgalanmıştı: Aşdad, Askalon,
Ekron, Gaza ve Gaf... Filistinler ve Ammonlular, yine bu sıralarda, Israel kabileler birliği 
üzerinde büyük bir baskı hissettirmekteydiler: İsrail krallığının doğuşunda bu baskıya karşı 
ürenme güdüleriyle şekillenen bir savunma amacının büyük rol oynadığı buradan 
mlaşılmaktadır.

Vl.Ö. 1010 yıllarında kabilelerin Ammonitlere karşı giriştikleri savaşın muzaffer lideri Saul ilk 
srail kralı olarak ortaya çıkmıştı. Ancak çok geçmeden, önderlik görevini ve hayatını 
-ilistinlilere karşı yürüttüğü bir savaş sırasında Jezreel meydanında yitirdi. Oğlu İşbael’in kısa 
üren krallığının ardmdan “halkının çobanı” Davut Hebron’da kral ilan edildi. Bu olayın 

tarihsel önemi, ilk kez Judea ve İsrael’in birleşmesi ve Filistenleri altetmeleriydi. Kudüs kenti 
de ele geçirilmiş, asırlar boyu çevresinde dönüp dolaşan savaşların merkezindeki yeri alarak, 
İinsel ve siyasal başkent olmuştu. Bölgenin geleneğine uyarak paralı askerler yardımıyla Davut 
^oabitleri, Ammonlulan ve Fdomlulan yenilgiye uğrattı. Musa’nın “portatif tapınağı” Kudüs’e 
iikildi. Davut döneminde, birçok Kanaan kentinin de ele geçirilmesiyle Filistin’de oldukça 
jüçlü bir krallık tesis edilmiş oldu. M.Ö, 700’lerde bir firavunun akrabası olan Salomon 
Süleyman), büyük diplomatik yeteneğiyle Fenike Kralı I. Hiram ile ticari bir anlaşmaya girerek 
aallığın zenginleşmesini, ve önemli ticaret merkezlerini denetimi altında tutmasını sağladı.
\ncak Arame eyaletleri buna karşın bağımsızlıklannı kazandılar; Davud’un boyun eğdirdiği 
îdom krallığı yeniden kuruldu. Kudüs’te büyük inşaat çalışmalarının başlatılması, ünlü
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230 yıllarından sonra tüm Roma toplumunda ve bütün 
halk katmanlarında etkisini gösteren şiddetli ekonomik, 
siyasal ve kültürel bunalım Kilise’nin işine yaramış. 
Roma gentile'sinden, ordusundan ve memurlar 
kesiminden önemli sayıda insan çözüm yolunu 
“Azizlerin Evine" sığınmakta bulmuştu. Kilise’nin 
oldukça kapalı ve sıkı örgütlenmiş yapısı, t>öylece 
Roma için eski Hıristiyanlıktan daha büyük bir tehlike 
oluşturmaya başlamıştı. Yavaş yavaş, Hıristiyanlara 
yönelik ezgilerin biçimi değişmeye başladı. Artık 
arenada aslanlara parçalattırılmak, veya cemaatlerin 
kılıçtan geçirilmesinin yerini, Kilise yöneticilerine, 
"ruhsal liderlere’’ yönelik daha sistematik, daha 
hesaplı baskı ve saldırılar almaya başladı. Mısır 
papirüs metinlerinden birçoğu, imparatorların emri 
uyarınca bütün kasaba ve köylerde bir "commissio 
sacrificorum" (ibadet polisi) örgütü kurulduğunu, ve 
Hıristiyanlığından şüphe edilen kişilerin hemen 
gözaltına alınarak sorgulandığını ortaya koymaktaydılar. 
Hıristiyanların doğal tepkisi, toplantı yerlerini 
değiştirmek, "yeraltına" girmek oldu. Bu fiziksel 
anlamda da yeraltıydı. Şehitlerin ve Hıristiyan 
ölülerinin gömüldüğü yeraltı mezarları (katakomplar) 
Hıristiyan cemaatlarının buluşma yerleri haline geldi. 
Ünlü "Efesli Yedi Uyurlar” Efsanesi de bu döneme 
aitti. Ancak dinin yayılması ve buna orantılı olarak 
Kilisenin gücünün artışı belli bir noktadan sonra 
önüne geçilmez bir şekilde Roma kültür ve uygarlığı 
içinde çok önemli bir yer tuttu. İlkel Hıristiyanlığın 
"devrimciliği", doğrudan doğruya "köleliğin 
kaldırılması" doğrultusunda değildi. Roma siyasal 
örgütlenme modeli "Caesar’ın hakkı Caesar’a" 
doktrininden pek sapmayan Hıristiyanlığın tinsel 
monarşisi ile birleştiğinde doğan Kilisenin karşı çıktığı 
konular kölelikten önce daha çok Yunan kültürlerinde 
yaygın olan bazı "günahlara” yönelikti: çocuk 
öldürme, cinsel davranış etiğinin yozlaşması ve kürtaj. 
Özellikle evlilik kurumu cinselliğin ve zevk yaşamının 
lanetlendiği bir çerçeve içinde yeniden örgütlenmeliydi. 
İkinci yüzyıl kadar erken bir zamanda bile Hıristiyan 
cemaatlan için evlilik akitlerinin dinsel otorite 
tarafından onaylanması Kilisenin sivil evliliği kabul 
etmesine karşın gerekliydi.
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Süleyman’ın Sarayı’nın ve Yehova tapınağının inşa edilmesi o döneme rastlamaktadır. Bu 
büyük zenginlik ve gösterişin kökeninde, Fenike Tir krallığıyla ittifak içinde çöllük 
Arabistan’la yapılan ticaretten, ve arabalardan oluşturulan bir ticaret filosundan elde edilen 
büyük gelirler yatmaktaydı. Bunun yanında, Israel krallığının kabile topluluğu olmaktan yavaş 
yavaş çıktığı, son derece güçlü bir merkezî vergilendirme mekanizmasının, ve angarya çalışma 
kurumlaştınimasmın aracılığıyla merkezî bir devletin özellikle bu dönemde kurulduğu 
bilinmektedir. Arazi yılın aylannı temsil eden 12 bölgeye ayrılmış, sarayın ve hükümet 
merkezinin ihtiyaçlarının yerine getirilmesi dönüşümlü olarak bu bölgeler arasında 
paylaş tınimıştı.

Salomon’un ölümünün ardından krallık Rehoboam’m hükümdarlığı altında Judah (merkezi 
Kudüs) ve Jeroboam yönetimi alündaki Israel olmak üzere ikiye bölündü. Israel krallığında 
M.Ö. 878 yılında iç kanşıklıklar ve Mısır, Aram, Şam ve Filistinlilerle girişilen zor savaşlann 
yarattığı şartlar altında ordu kendi lideri Omri’yi bir askerî darbeyle tahta çıkardı. Bu en 
azından içerdeki kanşıklıklan yatıştırmaya yetmişti. Stratejik konumu açısından Filistin’de 
önemli bir yer tutan Samaria kenti siyasal ve dinsel merkez olarak kabul edildi. Moab ülkesi 
yine ilhak edildi. Israel krallığında Musa’nın temellerini attığı din tehlike altındaydı. Omri’nin 
oğlu olarak tahta çıkan Ahab Fenikeli prenses Jezebel’le evlenmiş çeşitli bölgelerde Fenike 
tannianna tapılmaya başlanmıştı. Musa dinine inancın kaybolması, Judah krallığı için çok 
daha etkili bir biçimde geçerliydi. Omrililerin alaşağı edilmesinin ardmdan, Israel prensesi 
Athaliah’yla evlenen Kral Joram son derece sert bir rejim kurmuştu. Kudüs’teki Davud’un evi 
bu dönemde yıktınidı, eski Filistin tannsı Baal kültü yeniden tesis edildi. İki krallıkta da, bu 
dönemde “inançsızlığa” karşı mücadeleye çağıran peygamberler ortaya çıktı; İsrael’de peygamber 
Elijaha M.Ö. 850 yıllannda “Omri’nin Evi”ne karşı Yehovacı bir karşı hareket başlattı. 
Peygamberlerin hatın sayılır popüler gücü sayesinde Yehova dininin yeniden kurulması, diğer 
inançlann ortadan kaybolması yönünde oldukça güçlü bir eğilim belirmişti. M.Ö. 845 yılında

Hıristiyanlığın yayılmasının ardından imparator Büyük Constantinus (yanda) 
Doğu'da 2. Roma adıyla Bizantion kentini Hıristiyanlığın merkezi haline getirdi. 
Kendisinin ancak ölümü sırasında vaftiz edilmesine izin vermişti. Hıristiyanların 
başlangıçta imparatorlar kültüne karşı verdikleri uzun mücadelenin sonucunda 
Constantinus’la birlikte Roma bütün diğer dinleri yavaş yavaş yasaklayacak ve 
Hıristiyanlığı evrensel imparatoriuk dini olarak kabul edeceği bir döneme 
girmişti. Yukarıda, İsa’nın adındaki ilk iki harfi simgeleyen, Eski Yunanca 
"Khi" ve "Rho” harfleriyle oluşturulmuş süsleme, ilk dönem Hıristiyanlığının 
simgeselliğini gösteriyor. Bir Roma lahti üzerindeki kabartma imparatoriuk 
simgesi olan kartalın gagasında taşınan Isa simgesini canlandırıyor. Simgenin 
altında iki askerin çarmıha gerilmiş Isa'nın mezarını tıekiedikleri ve Isa'nın 
adının ruhu temsil eden iki kuş tarafından taşındığı betimlenmiş. Aslında 
kabartma tümüyle Isa'nın dirilişini temsil ediyor.
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Devrimci m iydi?

Sıfırdan sonra yaşlı dünyanın insanlık kültürüne İsa 
girdi. İnananların dünyasında ne kadar yaşayacağına 
kuşkusuz Hıristiyaniar karar verecek; ama Isa'nın müj
delediği ‘Hıristiyanlık Düşüncesl’nin toplumsal mücade
leler içinde artık tariiı olmuş yeri, özgürlüğün siyasal 
kültürü tarafından dün nasıi sorgulanmışsa, yarın da 
kim bilir hangi açılardan sorgulanacak ve gerek İsa, 
gerekse Hıristiyanlık her topiumsai olgu gibi tarihsel 
yargılanma konumuyla, insanlık kültürünün bir parçası 
olarak bu yargılanmanın gereksizieşeceği ana kadar va
rolacak. insan gelişimini durduran her olgu ya sadece 
bilgisizliğin içinde, ya da dolaylı bilginin zor yoluyla 
tabuiaştınldığı bir dokunulmazlık içinde yaşar. Hıristi
yanlık insanı özgürleştirdiği kanısını taşıyorsa düşünsel 
yapısının sorgulanmasını onaylamalıdır; eğer dinsel do
kunulmazlığın ardına sığınıyor ve düşünsel sorgulanma
ya İzin vermiyorsa insanı özgürleştirmek adına özellikle 
sorgulanmalıdır. Bu durum her ideolojik din için, her 
düşünsel olgu için, her toplumsal yapı için ve üstelik 
bu düşünce için böyledir. Düşünce, edilgen bir katılımı 
sarstığı ölçüde eleştirel; insanı geliştirebildiği ölçüde 
bilgisel; insana yaratıcılık kattığı ölçüde felsefi ve kendi
ni aşma zorunluluğu getirdiği ölçüde özgür nitelik kaza
nabilir. 'Hıristiyanlık Düşüncesi’ böyle midir? Bu soruya 
‘hayır’ yanıtını verecek bir kültürel düzeyde bulunmanın 
şansını insanlık artık kullanabilir.

Anlatılanlar köklü bir Hıristiyanlık eleştirisi değildir 
ve inanç dünyasını taciz etmeyi amaçlamamaktadır. Bu 
yazı, Hıristiyanlığın insan düşüncesinin önüne koyduğu 
engelleri göstermek, Marksist gelenek içinde devrimci

I bir anlam yüklenen ilkel Hıristiyanlığı sorgulamak; İsa’
nın tarihsel koşullarını ve batı düşüncesini tek başına 
1500 yıl biçimlendiren bir ideolojiyi tanımlamak zorunlu
luğunun bir ürünü olmak savını taşıyabilir. Hıristiyanlı
ğın gerçek eleştirisi, kendi benliğine duyduğu saygıyı 
önemseyen bir Papş’nın “artık bitti" sözünü söyleyene 
kadar yapılmış olmayacaktır belki de... Artık sormaya 
ve yanıtlamaya başlayabiliriz. Artık düşünmeye ve eleş
tirmeye başlayabilirsiniz.

Isa’nın tarihsel varolma koşulları neydi? Tanrısal ira
denin ancak varetmekle yetindiği -değiştirmek için insa
na muhtaç bir buyruk dışında elinden bir şey gelmediği
ni ve kurduğu ilahi düzene kendisinin de boyun eğmiş 
bulunduğunu “ ikrar” ettiği- nesnel koşullardı elbette. 
Tann bu kadar insanlaşınca, Musa’nın tanrısı “BEN” 
ya da “BENİM” oluyor; ard geleni İsa “ALLAHIN Oğlu” 
adını almaya hak kazanıyordu. Musa’nın Mısır'dan bir 
isyanla çıkardığı köle toplumu, Doğu Akdeniz’de bir 

' ' yandan özgür bedevi ruhunu, diğer yandan köle isyanı 
geleneğini yıkan bir devlet ideolojisiyle M.Ö. 700’iü yıl
larda bireysel toprak mülkiyetine ve ticarete dayalı yapı
sını kurarken, Akdeniz’in çizmesinde M.Ö. 753 yılında 
ROMA şehir devleti kuruluyor; Miken uygarlığının çökü
şünden bin yıl sonra ve Hitit-Babii-Mısır kültürlerinin 
çöküş sürecinde, bu kez Helen kültürü bir sentez olarak 
Ege’de yükseliyordu. Helen kültürü, site devleti demok
rasilerini yıkıp yerine daraltılmış iktidar biçimlerini yer
leştirdiğinde, Yunanistan’ın bağımsızlığı iki bin yıllık 
bir süreç için askıya alınmış oldu. Verili toplumsal kültü
rün gelişkinlik sınırını aşan ya da en azından aşma 
eğilimi taşıyan demokrasiyi kurmanın ödülünü her yer
de veren tarih, demokrasiyi yıkmanın ya da en azından 
‘topluma bir gömlek büyük geldi’ savıyla daraltmanın 
bedelini Yunan kültürüne İki bin yıllık bir esaretle göste
rirken; özgürlüğün anlamını kavramayan ideolojiler da
ha ağır bir cezaya çarptırılıyor ve kendi otoriter iktidarıy
la edilgen kılınmış toplumlar tarihten siliniyordu. Hitit 
kültürünün çöküşünün ardından İtalya’ya Etrüsklerle 
başlayan göç, ‘yerli’ kültürlerle birleşerek yeni, töresel

ve rasyonel bir kültür doğurdu. Roma, her karşılaştığı 
yerel kültürün evrensel değerlerini kendi yaratıcılığında 
özümseyen faydacı bir kapsayıcılıkla sadece Akdeniz 
ticaretini ele geçirmekle yetinmedi; Orta Doğu kültürüy
le, Kuzey Avrupa kültürünü birleştiren bir uygarlık kur
du. Bilinen dünyanın egemen devleti olan Roma, Doğu 
Akdeniz’de Musa’dan beri yaklaşık bin yıllık erken ve 
sübjektif bir uluslaşma evrimi geçiren “özgün-örgütiü- 
yerel” kültürlerle karşılaşmakla kalmadı, aynı zamanda 
şiddetli bir çatışmanın içine girdi. İsa bu çatışmanın 
ürünüdür.

Isa'nın dinsel temeli neydi? Etkisiz ve yetersiz kaldığı
nı açıkladığı Tevrat'tı hiç kuşkusuz. Hitit-Babil-Mısır kül
türlerinin el değiştiren egemenlik alanında, Doğu-Batı 
kültürlerinin kapısı ve çok uluslu,çok ideolojin yapısı 
olan Doğu Akdeniz’e erken uluslaşmanın ideolojisi ola
rak giren Tevrat, ideolojik bir ulus olarak İsrailoğullarını 
varetti. Roma’yı en çok uğraştıran ve Roma’nın en çok 
uğraştığı bu egemen tanımaz soy, ağır baskılar altında 
dağıtılırken; İsa, kendi dışında tüm insanlığa yabancı
laşmış “ musevi” dinini temel aldı. Ancak yenilik olarak, 
ondaki yabancılaşmayı yaymaya çalışan bir enternasyo
nalizm getirdi. Gerisi, yerel ve dışarıdan Roma’nın getir
diği töresel ve çok tanrılı ahlaka tek tanrılı bir biçim 
vermektir. İsa’nın enternasyonalizmi, Tevrat’ın, Filistin 
töre hukukunun ve tanrıya bağlanmış genel ahlakın süb
jektif temelde evrenselleştiriimesiyle sınırlandırılmıştır.

İsa’nın dinsel temeli neydi? İdeolojiydi, eski düzenin 
yeniden düzenlenmesi talebiydi, tanrısal tekliğin yönet
sel tekliğe dönüştürülmesiydi. Incil’deki ideoloji, ege
meni tanımlanmamış bir düzen ideolojisidir. Oraya han
gi toplumsal sistemin egemenini yazsanız olur. Roma’- 
nın ideolojisiyle, ‘Hıristiyanlık Düşüncesi’nin başlangıç
taki çelişkisi tanıma ye sistem farklarından oluşan taktik 
niteliklidir. Roma eyalet yapısının bölgesel yerinden yö
netimiyle, Hıristiyan enternasyonalizminin merkezden 
yönetim önerisi çelişmektedir; Roma'nın Senato'ya da 
yalı girift demokrasi ile; tanrısal ideolojinin kişide so
mutlaşmış tek sesi çelişmektedir; Roma’nın hukuksal 
yapısı ve töresel ahlakı ile, İsa’nın şeriatı ve tanrısal 
ahlakı çelişmektedir; Roma’nın Yunan tanrılarını 
“ kabullenme” çabukluğu ile, Hıristiyanlığa Tevrat kö
kenli olmasından dolayı gösterdiği “ reddiye” çelişmek
tedir. Temel bir ayrım daha vardır; İsrailoğullannın 
İdeolojik uluslaşma sürecinin doğurduğu kendi soyu 
dışındaki tüm insanlığa yabancılaşma, İsa'nın enternas
yonalizmini “yabancılaşmanın enternasyonalizmi''ne dö
nüştürmektedir ve Hıristiyanlığın bu sübjektif enternas
yonalizmi, Roma Devleti’nin iktidar erkini tekelleştirdi
ğinde giderilecek; Roma’da tek adam yönetimi, resmi 
devlet dini Hıristiyanlıkla birlikte kurulacaktır. Bütünsel
lik içinde eleştirebildiği ölçüde tutarlı, verili bilgiye da
yandığı ölçüde kendini türeten; ideolojiyle ayrımı çizil
memiş felsefe yapabildiği ölçüde, döngüsel bir yaratıcı
lığa erişen; sistem içinde özgür olabildiği ölçüde kendi
ni yineleyen düşüncenin, neresindedir Hıristiyanlık? Tam 
ortasındadır.

Ben merkezli Batı düşüncesinin kaynağı olan Hıristi
yan ideolojisi, ilişkiye girdiği kültürlerde eleştirinin, bil
ginin, felsefenin ve özgürlüğün anlamını kendi düşünce 
kalıbı içinde öyle bozmuştur ki, bugün tarikatların tef- 
sir'le din yaratma, tanrıyla ilişkiye aracı koşma, dinsel 
baskı ve ruhban sınıf yaratma çabalarıyla İslam bile 
Hıristiyanlaştırılmaya çalışılmaktadır. Kırk yıllık Müslü
manlar karşılarında kendilerine İslam'ı öğretmeye çalı
şan bir tarikat mensubundan, tasavvufun ve 500 yıllık 
OsmanlI medrese geleneğinin “yaşam kanda, din 
İmanda” düsturunun değiştirildiğini ve ulusallığın red
diyesini; bir takım Avrupai din politikacılarının “Avru
pa’da da din partileri var” sözleriyle Hıristiyanlıkla İs
lam'ı eş tutan söylevleri dinliyorlar. Oysa her zaman 
görülmüştür ki, insanın inanç dünyasından politik düz
leme aktarılan din, yıkılış ideolojisi olmuştur. Bu durum 
sadece İslam’ın Hıristiyanlaştırılması değil, aynı zaman

da Doğu’nun özgün nitelikleri olan düşünce yapısının 
ideolojik kılınmasıdır ve bu kültürel çöküş önce tarihsel 
alanda ardından düşünsel planda tanımlanmalıdır.

Kuruluşuyla bitikte, töresel bir krallıkla yönetilen Ro
ma’da devletin sınırlarındaki gelişme, yerli ailelerin 
(Gens) devlet sınıfına ya da aristokrasiye dönüşmesine 
yolaçtı. Gens mensubu Patriciuslar arasından kral tara
fından seçilen üyelerden oluşan Senato, bu büyüme 
sürecinin doğal sonucuydu. Din dışı bir töre hukukuna 
bağlı olarak gelişen Roma’da Comitia Curiata adı verilen 
halk meclisinin kurulması yine krallık döneminde oldu. 
Töresel krallık, iki meclisli siyasal yapı, dinin siyaset 
dışı konumu, uyulması yaptırıma bağlanmış ve dönüştü
rülmesi toplumsal yaratıcılığa bırakılmış örf ve âdetlerin 
(mores, consustudo) desteklediği toplumsal gelişimle 
Roma; M.Ö. 509’da diktatörce eğilimler taşıyan kral Tar- 
quinus Superbus’a karşı lunlus Brutus önderliğinde ayak
landı ve Cumhuriyet'i kurdu. Krallığın son dönemlerin
de, Client adı verilen ve Patriciuslara bağlı bir hizmetli 
sınıf; halk meclisinde temsil edilen ve küçük üretici 
sınıf olan Pleblere dahil edilerek, alt sınıfın siyasal 
süreçlerden soyutlanmasını amaçlayan bir tekdüze kli
ma operasyonuna gidilmişti. Bu siyasal ve yönetsel da
ralma devrimi doğurdu. Dinsel ideolojinin düşünsel araz
larının bulunmadığı Roma toplumunda devrim, önemi 
siyasal tarih yazılarında sürekli dikkatlerden kaçan ve 
bilinen geçmişin en kapsamlı demokrasi tanımını yap
mıştır. Roma’da Cumhuriyet döneminin (M.Ö. 509-27) 
tanımı yapılmadan demokrasi geleneği içinde doğan 
ve demokrasiyi daraltarak imparatorluk biçimi almasına 
neden olan Hıristiyanlık kavranamaz.

M.Ö. 509'da gerçekleştirilen Roma devriminin kurdu
ğu Cumhuriyet, İlk olarak seçme hakkı olmayan Pleble
re oy hakkını verdi, lunlus Brutus’un Halk Ayaklanma
sında gözden kaçan ama Roma’yı çağının özgür ve meş
ru devleti yapan bir İktidar tanımı vardı. Krallık yerine 
ayrı bir iktidar tanımı yapılıyor, tümüyle halka ait olan 
iktidarın sınırlı süreli ve temsili yapıları kuruluyordu. 
Halka ait iktidar içinde halktan bağımsız ve halka karşı 
sorumsuz tüm siyasal yapılar, yetkiler, kurumlar yokedi- 
liyordu. Halka ait iktidarı halk adına ancak bir yıl süreyle 
kullanan Konsüller yine halk tarafından seçiliyor, seçi
len bu konsüller bir yıllık bir süre sonunda yine halktan 
biri oluyor ve her tür yönetsel İşlerinden sorumlu tutulu
yorlardı. Bunun yanında Senâtus, Comitia Curiata ve 
Comitia Centuriata adı verilen meclisler yasama erkini 
ellerihe alıyorlardı. Yine aynı halk ayaklanmasının do
ğurduğu çok çok önemli bir düzenleme daha bulunuyor
du. Kralda somutlaşan iktidar erki işbölümü bazında 
parçalanıyor ve bağımsızlaştırılıyordu. Konsüllerin or
duya komuta edenine “ Preator” , yargılama görevini 
üstlenenlere “ İudices” , yürütme görevini üstlenenlere 
“ Magistra” adı verilerek “her biri, makamlarının sağla
dığı yetkilerin tümüne tek başlarına sahip” bulunuyor
du. Fransız Devrimi'nden tamı tamına 2297 yıl önce 
Roma’da yapılan devrim, yönetsel erkleri bağımsızlaştı
rarak yaygınlaştırıyor ve seçime dayalı Yunan demokra
silerini çoğunluk tahakkümü durumuna düşüren gerçek 

’ bir demokrasi tanımı yapıyordu. Roma devrimi; ideoloji
lerin toplumsal etkinliğini ölçen seçimle sınırlı bir de
mokrasi tanımı yerine ve iktidarın sübjektif yapısından 
“toplum adına hayır bekleme” edilgenliğinin karşısına, 
iktidar tekelinin parçalanmasını ve yaygınlaştırılmasını 
getiriyor; sürekli kılınmış yönetsel eylemin kendini de
netimsiz bırakmasının önüne süre engelini dayatıyor 
ve iktidarı tüm topluma yayarken, yönetsel eylemi hal
kın genel İktidarının denetimine açık bir İşlev konumuna 
indiriyordu. Pön savaşlarının ardından Roma’nın dünya 
devleti durumuna gelmesi bu meşruiyetinin bir sonucu
dur. Roma’nın tarihi şöyle özetlenebilir Roma töresel 
bir krallık olarak doğdu, din dışı bir özgürlükle büyüdü, 
siyasal demokrasiyle dünya devleti oldu ve Hıristiyanlık
la çöktü...

Hıristiyanlığın doğduğu koşullar yine Roma Devleti’-

i2558



İ V İ U C Ü U C I C I C I

Her ne kadar 3. yüzyıl Hıristiyanların en yoğun 
baskılan gördüğü dönem olarak bilinirse de, bu 
dönem Hıristiyanlık, aynı zamanda geçmişle 
kıyaslanmayacak kadar büyük resmî destek. Daha 
230'larda imparator Aleksander Severus'un annesinin 
Hıristiyan olduğu rivayet edilmeye başlanmıştı. 
Yukarıda 260 yılında yüzyıl ortası baskılarını sona 
erdiren "Hoşgörü Fermanı"nı yayınlayan İmparator 
Gallienus’un büstü görülüyor.

nin tarihi içinde görülebilir. Roma’nın Cumhuriyet Dö
nemi siyasi demokrasinin l<eslntisiz sürdürüldüğü bir 
dönem olmadı. Zaman zaman ulusal egemenliği uluslar 
üzerinde egemeniiic biçimine dönüştürmek isteyen oto
riter iktidar yanlıları görüldü. Roma’nın siyasal yöneti
minde görülen profesyonelleşme, çoğunluk katılımını 
engelleyen yönetsel bir soyluluğa dönüşme eğilimini 
sürekli taşıdı ve bu unsur siyasal demokrasiyi içten 
içe yıprattı. Cumhuriyetin siyasal doruklarında en önemli 
daralma lU.Ö. 81 yılında Sulla’nın diktatörlüğünü ilan 
etmesinde görüldü. Sulla’nm diktatörlüğü iki yıl sürdü; 
ancak, Suila'nın Doğu’daki askeri zaferlerinin sağladığı 
yönetsef baskmm sonucu ve Sulla oligarşisinin üyele
rinden biri olan L. Liciunus Lucullus’un her tür korsanlı
ğı bastırmak amacıyla aldığı yetkinin genel baskı biçimi
ni alan uygulamaları, M.Ö. 73 yılında TrakyalI bir gladya
tör olan Spartaküs’ün köle isyanıyla sonuçlandı. Sparta- 
küs’ün kaçak kölelerden oluşturduğu 120.000 kişilik or
du, 72’de önüne çıkan tüm güçleri yendi ve yerleşim 
birimlerini yağmaladı. 71’de Crassus tarafından yenilgi
ye uğratıldı ve 6000 isyancı köle çarmıha gerildi. İsa’nın 
çarmıha gerilişinden yüz yıl ^nce gerçekleşen bu olay, 
daha sonra, Hıristiyan misyonerler tarafından ilginç ko
şutluklar kurularak ve salt propaganda malzemesi ola
rak kullanılacaktır.

Sulla’dan sonra, Roma tarihinde “ Birinci Triumviri” 
adıyla anılan bir anlaşma sonucu Pompeius-Crassus- 
Caesar üçlüsünün konsüllüğü başladı. Tevrat ideolojin 
İsrailoğullanyla Roma’nın dolaysız İlişkisi bu dönemde 
oldu. Pompeius Doğu’da kaldığı dört yıl içinde Filistin 
topraklarını da Roma sınırları içine aldı. Aslında Roma 
egemenliğine karşı sürekli başkaldıran Kudüs, ilk olarak 
M.Ö. 73’te ele geçirildi ancak elde tutulmadı ve Pom
peius tarafından M.Ö. 63’te şehir yeniden ele geçirildi. 
İsrailoğullan içinde soylu Levili iktidarının kimi zaman 
uzlaşarak kimi zaman açık isyanlarla Roma’yla çatışma
sı Musevi’lik temelinde oldu. M.S. 60-70 yılları arasında 
görülen Yahudi ayaklanması ve Titus tarafından Ku
düs'ün yeniden ele geçirilerek bu kez yakılması yine 
Musevilere karşıdır. Levili’lere karşı kendini “Yahudile
rin Kralı” ve Tevrat’ta müjdelenen “Hristos” olarak 
tanıtan İsa'nın Roma’ya karşı verilen ulusal direnişle 
ilgisi yoktur. Bir yandan Tevrat geleneğine dayanan, 
ancak Tevrat’ın varettiği İsrailoğullan tarafından kabul

görmeyen; öte yandan kendine “ Yahudilerin Kralı” adı
nı veren ancak Yahudilerin Roma’ya karşı direnişine 
katılmayan İsa’nın ideolojisi, toplumsal çöküşün kaosu 
kadar karmaşık değildir ama o kaosun ürünüdür. Isa’yı 
ulusal direnişin dışında tutan şey Tann’nın oğlu olma
nın ulus dişiliği, enternasyonalizm ve Musa'nın reddidir. 
Hıristiyanlık Musa’sız bir Tevrat’a sahip çıkmakta ve 
köle isyanı geleneğini yaşatan kavim, Incil’de “ kuzular” 
olmaktadır.

Incil’in birbirinden taşıdıkları siyasal mesaj ve sahip 
çıktıkları gelenek bakımından farklı dört giriş bölümün
den biri olan Matta’nın soy kütüğünde Musa’nın yeri 
yoktur. Matta, başlangıcını İbrahim’e bağlayan bir soy
kütüğü tanımlar ve Mezopotamya din geleneğine yöne
lir. Markos Doğu Akdeniz orijinli yerel bir söyleme sa
hiptir. Enternasyonalizmi Luka’da görürüz. Luka’ya gö
re İncil 1. Bap’ta Alah oğlu Isa bilinen tüm peygamber 
ve yerel soylara oğulluk bağı ile bağlanır. Luka’da Roma 
ile çelişki “vergi mültezimleri” olarak ekonomik temel
de kurulurken, açık bir Musa geleneği reddiyesi de var
dır. Sümer dışı kavimlerin dile despotik ve tannsal bir 
anlam yükledikleri düşünsel okul Yuhanna’da kendini 
tanımlar. Bu düşünsel okulun kültürü egemene has bir 
özellik olarak tanımasından kaynaklanan, “Allahı kimse 
görmemiştir” sözüyle somutlaşan Musa’ya tepki, Levi- 
li’iere tepki, Musevi din adamlarına tepki ve egemene 
tepki, işte ilkel Hıristiyanlığın devrimciliği burada dedi
ğiniz anda Yuhanna’da tersine çevrilir ve egemene tepki 
kendi egemenliğine aktanlır. Incil’in verdiği Incil ya da 
Müjde’nin verdiği müjde egemenliğin tann’nın olduğu
dur ve bu egemenliğin dünya üzerinde temsilcileri ruh
ban sınıftır. Bu ruhban sınıfın toplumsal muhalefet için
deki eylemiyle kurulan paralellikler ilkel Hıristiyanlığı 
devrimci saymamıza yetmemektedir. İsa’nın Çarmıha 
gerilmesi, Musevi toplumu İçinde Tevrat-Incil çekişme
sinin bir sonucudur. Incil’den, bir iç rekabetin ısrarlı 
ihbarlarıyla Romalıların bu iç hesaplaşmaya aracı kılın
dıkları sonucu çıkıyor. Tevrat’a dayanan geleneksel di
nin hahamian kendi görecekleri işi Romalılara yaptırdı
lar. Roma çağında Hıristiyanlığın “en ağır baskılara ma
ruz kaldığı” savı da temelsizdir. Roma töresel dinlerin 
çoğulculuğuna dayalı yapısına sunacağı alternatif bir 
din politikasına sahip değildi. Hıristiyanlık üzerine bas
kılara kanıt olarak sunulan Kapadokya yeraltı şehirleri 
de Roma’ya direnen topluluklann Hıristiyanlık dışı saik- 
lerle kurduklan şehirlerdi ve direniş sürecinde Hıristi- 
yanlaştılar. Kapadokya yeraltı şehirlerinin kuruluşu İsa’
dan öncedir.

Isa'dan sonra Hıristiyanlık Mısır, Filistin ve Ege’de 
yaygınlaşarak önemsenir bir azınlık oluşturdu. M.S. 2. 
ve 3. yüzyıllarda gizli ayinler yapan, kendilerini Roma’- 
nın geleneksel sosyal yapısından soyutlayan ve öncelik
le halkın tepkisini çeken bir azınlık olarak Hıristiyanlar, 
Roma’nın toplumsal yaşamına girmişti. Sübjektif yapıla- 
n ile bunu sağlayan gizlilik, gelenekçi toplumsal yapı 
içinde Anti-Hıristiyan söylentilerin güçlenmesine yolaçı- 
yordu. “Âşâ-i Rabbani” ayininde sembolik et ve kan 
tüketimi yamyamlık olarak algılanıyor, Hıristiyanlara kız 
ve erkek kardeşlerini sevmelerinin öğretilmesi Roma 
töresel hukukunun yasakladığı cinsel ilişki biçiminde 
tepkiyle karşılanıyordu. Cornelius Tacitus tanrısal ira
deye tanıdığı önemden dolayı Hıristiyanlan “ insan so
yundan nefret etmekle” suçlamıştı. Tertilllanus gibi ba
zı Hıristiyan yazarlar bile “ bir Hıristiyan’ın lâik toplumun 
toplumsal yaşamına ya da kültürüne temel ilke olarak 
katılmaması gerektiğini” ileri süreblimişti.Jikei Hıristi
yanlık adı verilen ve İnsan iradesinin mutlak teslimiyeti
ni öneren ideolojinin bir yerinde “devrimcl” llk varsa, 
hiç kuşku yok ki ne Hıristiyanlar ne de Romalılar bunu 
görememişlerdi. İlkel Hıristiyanlığın gizli ve sübjektif 
örgütsel yapılan ise toplumsal muhalefet hareketlerinin 
ortak ve giderilmesi gereken olumsuzluğu olarak gün
demdeki yerini koruyor.

Roma tarihinde Cumhuriyet Döneml’nln ardından ge

len Piricipatus Dönemi’nde (M.Ö. 27-M.S. 284) Declus’a 
kadar (M.S. 249-251) Hıristiyanlık üzerinde devlet baskı
sı uygulanmadı. Decius’un yanm kalan soruşturmasının 
ardından ikinci Hıristiyanlık soruşturması Valerianus’la 
(M.S. 253-260) sürdü ve İmparatorluk Dönemi’nde de 
(M.S. 2S4-476/1453) kimi zaman kilise mallarına el ko
nulması, kimi zaman da uzun süren ve sonuçlarından 
kurtulmanın olanaklı olduğu soruşturmalar biçiminde 
sürdü. Bu dönemlerde yaşayan Hıristiyan yazarlann eser
lerinde, cezalann son derece sınırlı kaldığını görüyoruz. 
Soruşturmalar, Hıristiyanlığın mesajiannı öncelikle Ro
malı idarecilere ulaştırması bakımından önem taşımıştır. 
Sınırlı baskı, kiliselerin varlığını ve yaygınlaşmasını en
gellemediği gibi, bir takım Hıristiyanların “şehit olmak 
ve böylece hemen ermişlik mertebesine ulaşmak isteği” 
taşımadıkları dönemlerde yaptırımsız kalabilmiştir.

305 yılında ordu tarafından Augustus ilan edilen Cons- 
tantlnlus. Batı Roma’da 312 yılına kadar süren iktidar 
savaşlanyla tek hakim oldu. Ardından, önce Hadriana- 
polis (Edirne) kara savaşını ve Chrysopolis (Üsküdar) 
deniz savaşını kazanarak Doğu’ya da hakim oldu. Tet- 
rarşi’ye son vererek İmparatorluğu tek adam yönetimi
ne çeviren Büyük “Constantinius’un yükselişi, onun 
Hıristiyanlığa dönmesiyle bağlantılı olarak ele alınma
dıkça anlaşılamaz” . Constantinius, Batı’da iktidar sava
şı sırasında Hıristiyanlığı benimsedi ve Doğu’da Cons- 
tantinapol’ü (İstanbul) “ pagan tapınakları olmayan” ye
ni başkent olarak kurdu. Aya İrini’yi Hıristiyanlığın Kut
sal Banş kilisesi olarak inşa ettirerek iktidar savaşının 
bitişini ilan etti. Aya Sofya’da büyük olasılıkla Constan
tinius tarafından yapılmaya başlanmıştır. Roma’da, La- 
teranus ve St. Pietro gibi kiliseler ve Constantinius’un 
saltanatının ilk yıllannı geçirdiği Trler’deki kiliselerin 
inşası onun döneminde gerçekleşti. Azınlık dini Hıristi
yanlığın 4. yüzyılda devlet dini olması saldırgan bir Hı
ristiyanlığın başlangıcı oldu ve çok hızlı yaygınlaşma 
olanağı buldu. Kendini meşru kılmak, yaygınlaşmak adı
na geleneksel din yandaşlanna saldınlannı gizlemek 
adına geçmişteki Hıristiyanlık soruşturmalannın ağır bas
kılar altında sürdürüldüğü öyküleri bu dönemde ortaya 
atıldı. İmparatorluk ideolojisi olarak Hıristiyanlık, kuru
luşundaki sübjektif yabancılaşmaya denk düştü. Çeşitli 
mail ayrıcalıklar yanında yargı görevini de üstlenen kili
se, süratli yargılama adına, özellikle arazi davaianndan 
adaletsizliğinin sağladığı gelirle zenginleşti ve Roma’- 
nın çöküş süreci böyle başladı. Avrupa’da din savaşlan, 
haçlı seferleri ve yitirilmiş koca bir Orta Çağ zenginle
şen Hıristiyan ruhban sınıfının geliştirdiği bu karanlık 
İdeolojinin eseri oldu.

Bu taı^sel anlatım İçinde iik olarak özellikle Marksist 
gelenek için şunlar söylenebilir. Birincisi: “Evet, ilkel 
Hıristiyanlık devrimciydi” diyebiliriz. Eğer bu sonuca 
vanrsak, sınai kapitalizmin alt sınıf hareketi sübjektif 
İdeolojin bir eylem olarak algılanır ve bu bağlamda Mark
sizm tabulaştırılmış bir dindir. İkincisi: “ Hayır, ilkel Hı
ristiyanlık devrimci değildi” diyebiliriz. Bu kez Marksist 
düşüncede Hıristiyan ideolojisinin yansımalannın ayık
lanması gereği, kuşkusuz ideolojinin eksiksiz tanımını 
yapma göreviyle birlikte karşımıza çıkar. Her iki durum
da da Marksist devrimciliğin yeniden tanımlanması zo
runludur.

Yine bu tarihsel anlatım içinde, ikinci olarak. Doğu 
ve Batı kültür geleneği için bir sonuç çıkarmak olanaklı
dır. Geleneksel Batı düşüncesi Türkleri Batı’nın Röne- 
sansı’nı durduran “ barbarlar” olarak görür. Doğu’da 
geleneksel düşünce, bu durumu. Doğu Rönesansı’nı 
durduran Haçlı seferlerinin “ iade>l ziyareti” olarak de
ğerlendirmektedir. Bu tek taraflı bakış açılan artık aşıla- 
bilmeli. Doğu ve Batı ortak Rönesansı’nı yaratabllmell- 
dir. Bunun yolu Aya Sofya’nın cami yapılmasından de
ğil, Vatikan'ın müze yapılmasından geçer. Halifeliği kal
dıran bir ulusun bunu istemeye hakkı vardır.

İSMAİL SOYTEMİZ
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peygamber Eİyişa’nın önerisi ve desteğiyle Jehu kral ilan edildi. Omri Evi ortadan kaldırıldı 
ve Baal kültü yasaklandı. Doğu’dan krallığı tehdit etmeye başlayan Asurlulara vergi verilmeye 
başlandı. Dinsel, siyasal kargaşalıklar, ve ekonomik sıkıntılar pençesinde kıvranılan sonraki 
yıllar, tam anlamıyla “peygamberler dönemi”nin açılışını temsil etmekteydi. Saf Yehovacıhğm 
ilk gerçek temsilcileri olan peygamber Amos ve Hosea, İsrael’in yıkımı üzerine ünlü 
kehanetlerini yaptılar: fakirlerin sömürülmesi devam ettikçe zenginlerin din açısından meşru 
sayılmalanna imkan yoktu. Judah krallığında ise Joram’ın ölümünden sonra ülkeyi yönetmeye 
başlayan Athaliah bir komplo ile M.Ö. 839 yılında öldürüldü. Karışıklıklar sırasında Judah 
krallığı, saldıran İsraelliler tarafından yenilgiye uğratıldı; Tapmaktaki hazineler çalındı. Bu 
dönemde Judah ülkesinde de İsrael’deki peygamberlerin düşünceleri doğrultusunda vaazlar 
veren ve siyasi danışmanlık rolü üstlenen Isaiah halk arasında oldukça büyük bir etkinlik 
kurmuştu. Tüm bu kanşıkhklann ortasında M.Ö. 722 yılında Kral II. Sargon üç’ yıllık bir 
kuşatma sonunda ele geçirdiği Samaria’yı yerle bir etti. İsrael halkının büyük bir kısmı 
Mezopotamya ve Medya bölgelerine sürüldü. Böylece İsrael ülkesi krallığını kaybederek bir 
Asur eyaleti haline dönüştü. Zamanla bölgeye göç eden Samaritialılarla kabileler arası bir 
kanşma gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Judah krallığı ise, Hezekiah döneminde Mısır’la bir 
antlaşma içine girerek Asurlulara kafa tutmaya çalıştıysa da Asur Kralı Senakherib’in orduları, 
Judahlılarla birlikte Mısır’ı da ele geçirerek, Kudüs’ü 701 yılında kuşattı. Hezekiah’nın oğlu 
Manasseh de Asur krallığının bir vassali olmayı kabul etmek zorunda kaldı.

Peygamber Kültünün Evrimi

Tapmağın ve “ulus”un yokedilmesinden sonra Efraim (İbrahim) imanı türünden bir inanç 
yükümü Yahudi cemaatlanna kendi tarihlerinin yükümlerini taşıma olanağı vermeye çağrılmıştı. 
Bu açıdan “peygamberler” türünün büyük bir ihtimalle yalnızca Filistin toprağında yetişen bir 
türü, evrensel olarak pek yaygın olan “kehanet” kurumuna önemli bir yenilik getirmiştir. Bu 
peygamber tipi tarihin her döneminde ve her toplumda ortaya çıkmış ve varhk nedenleri 
açıkça belli olan bir tip değildir. Onun ortaya çıkış ve etkisini duyurma koşulları belli bazı 
toplumsal-kültürel olgulann varlığı sayesinde olanaklı olabilir. Peygamberler, daha çok 
“konuşmacı” özelliklerine sahiptiler. Yazı bırakanlar ancak Babil’den kovuluştan sonra ortaya 
çıkmışlardı. İlk dönem peygamberleri, görüşlerini halk içinde konuşarak yaymaktaydılar. 
Peygamberlerin ortaya çıkabilecekleri ülkelerin sayısı da oldukça sınırlıydı. En azından, halk 
içinde serbestçe konuşmanın, “demagoji”nin yasak olduğu Mısır, Asur ülkesi ya da Babil’de 
yapılamayacağı açıktı. Aynı zamanda dinsel bir kimlik de taşıyan eski krallar, Pers krah 
olsun, Mısır firavunu olsun, kendi memur-peygamberlerinin kralın siyasal hedeflerini aydınlatan 
kehanet ve öğretilerini yaymalarından başka, herhangi bir ikinci sese izin vermemeleri kadar 
doğal bir şey yoktur. Bu durumun bizzat İsrail kralı için de geçerli olduğu düşünülebilir. Öte 
yandan resmî, siyasal danışmanlık görevleri gibi “laik” işleri de üstlenen kahinlik ile mesihçi 
halkçıl peygamberlik arasmda bir aynm da yapmak gereklidir. Resmî peygamberlik ve 
kahinlik, önceleri pek çok toplumda ve krallıkta varolan bir “vecd” kehaneti geleneğinin bir 
devamı olarak yerleşen bir saray mesleğiydi. Sözgelimi Mısır ve çoğu Mezopotamya krallığında, 
sonralan Fenikeliler ve Musevilerin hakimiyet kurmalanndan önceki Kanaan kentlerinde halkın 
içine çıkıp, çarşıda pazarda kehanetlerde bulunmak, konuşmak, hem siyasal koşullann 
elvermediği, hem de yasaklanmış bir olaydı... Yahudilerin göçe zorlandıkları çağda bürokratik 
yapıdaki Mısır devletinin kamu peygamberliği üzerinde sert baskılar yaşattığı bilinmektedir.
Oysa İsrail’de, ve özellikle Kudüs kent-devletinde durum farklıydı: Konfederasyonun oluştuğu 
dönemdeki eski siyasal peygamberhk, açıkça konfederasyon birliğinin sağlamlaştırılması, ulusal 
birliğin sağlanması yolunda verilen vaazlarda. Yunan ilk çağında Delfi ya da Dodona türünden 
konfederasyonun tümünün ortak olarak tanıdığı bir “sanctuarium”, yani dinsel merkez 
bulunmadığından -Musa’nın tapınağının portatif, saklandığı yerin ise başlangıçta bir çadırdan 
ibaret olduğunu burada hatırlamak gerekir-, peygamberlerin birleştirici siyasal söylemi bölük 
pörçük ve dolayısıyla etkisiz kalmaktaydı.

Kehanet pratikleri de artık pek büyük bir çeşitlilik, daha da önemlisi, ilkel büyüsel yöntem 
ve teknikleri yansıtmamaktaydı. Kralların yönetimi altmda özgür savaş kahinliği ortadan 
kalkmış, kehanet kurumu memur-kahinlerin tekeli altma girmişti. Serbest kahinlik ülke için 
bir dış tehlike söz konusu olduğunda yeniden ortaya çıkardı. Peygamber Yeremya’ya Yehova 
“Kudüs sokaklanna çık ve halka konuş” emrini vermiştir. KraJ’ın serbest peygambere 
danışması sözkonusu olduğunda, gidip onu halka konuşurken dinlemek, ya da Peygamberin 
müridlerinden birine aktardığı sözlü bildiriyi dolaylı yoldan edinmek zorundaydı. Yine de 
danışma pratiği dinsel öğretinin oluşumu açısından (daha çok gündelik siyasal sorunlarla 
ilgilendiğinden) pek büyük bir önem taşımıyordu. Peygamber uyandırılmış ilham yoluyla, 
çarşıda ya da başka bir kamu meydanında halk karşısında kendini doğrudan ifade etmekteydi. 
Önemli ve statü sahibi kişilerin kaderlerini yorumlamak da onun kehanet mesleğine dahildi. 
Ancak onun ilgisi, her şeyden önce devletin ve halkın tümünün kaderine yönelikti. Senkretik 
Yehova kültünün dış ülkelerden pek inananı olmaması ve onun kahinliği üzerindeki sert 
siyasal baskılar Yahudi dininin ve peygamberlik-kahinlik kurumunun gitgide daha fazla içe 
kapanmasına, dıştan gelen her şeyin, kültün ve inanışın, Yehova’ya karşı mukadder bir genel 
saldınnm habercisi olarak mahkum edilmesine, savaş çığırtkanlığının ve dinsel-asketî 
seferberliğin tek yönlü olarak devamlı vurgulanmasına neden olmaktaydı.
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AUGUSTINUS  
(3 5 4 -4 3 0 )
Augustinus 13 Ekim 354’te, Roma İmparatorluğu’nun 

yeni yeni özeri<lii( l<azanmaya başlayan kentlerinden Tha- 
gaste’da (bugünkü Cezayir’de) orta haili bir kent burju
vasının oğlu olarak dünyaya geldi. Babası Patricius’un 
küçük bir araziye sahip olduğu ve şehirlinin beledi yö
netiminde görevli olduğu bilinmektedir. Patricii olarak 
babasının pagan, ancak annesi Monica’nın sofu bir Hı
ristiyan olduğunu Itiraflar’mda kendisi belirtir. Augusti
nus önce Thagaste’da, ardından da Madaura’da okula 
gitti. Bölük pörçük dinsel eğitimi, özellikle Yunan dilini 
bilmeyişiyle daha da göigelenmişti. Başarısız eğitimin
den döndükten sonra babasının kendisini Kartaca’ya 
eğitime göndermek için para biriktirmesini bekledi. Bu 
arada babası Hıristiyanlığı kabul etmişti. Ancak Hıristi
yan inancı konusunda aile ortamındaki en büyük etki, 
bizzat Augustinus’un yazılarına göre, annesi Monica’- 
nın son derece sofuca imanından geliyordu. İtiraflar’Ğa 
kendisini “ etin ve şehvetin tesirine açtığı” bir dönem 
olarak lanetlediği bu dönemde evlenerek çocuk sahibi 
olan Augustinus, 375’te önce Thagaste’da, ardından 
da Kartaca’da “ retorik” dersleri vermeye başladı. Son
radan Hıristiyan sofuluğuna dönen Augustinus’a göre 
“ herkes tarafından ruhen değilse bile yazı gücü bakı
mından hayranlık duyulan Ciceron adlı bu adamın eseri” 
kendisinin Tanrı ile ilişkisini değiştirmiş, "sadece Tanrı
ya ait” olan bilgeliğe yönelen “ philosophia”ya (felsefe) 
davet etmişti. Oysa “ araştırıcı düşünce”nin, Augusti- 
nus’u çok geçmeden, o dönemde özellikle tüccarlar 
tarafından Çin duvarlarından Atlas Dağlan'na kadar yayı
lan, İran kaynaklı Manihe öğretisiyle tanışmaya götürdü
ğü anlaşılmaktadır. Kendi anlatısına göre, son derece 
kapalı kültler ve gizli cemiyetler halinde, ekonomik ve 
siyasal kriz içindeki Kuzey Afrika eyaletlerinde büyük 
bir yaygınlık kazanan biraz yozlaştırılmış Maniheizm öğ
retisine kapılması, kendi düşünsel “yürüyüşünün” ya
rattığı bir “kuruntu”nun sonucuydu; Bu soru, “Tann 
iyiyse kötülüğün kaynağı nedir?” sorusuydu. Uzun süre 
Maniheist cemaatlerin bir takipçisi olarak kalan Augusti
nus, İtiraflar'möa “onlann önüme sürdükleri tabak, fan
tezilerle, gözlerin zihni yanılttığı yanılsamalarla doluy
du...ama bu yemeği kustum çünkü güneşin Sen olduğu
nu biliyordum” diye yazmaktadır. Hıristiyanlığa dönü
şünden sonra Augustinus’un “ muazzam” teolojik siste
mi içinde IManiheizmin “sahte soru”suna getirdiği ce
vap. Stoacılar tarafından daha önceden parsellenen bir 
düşünce, ‘Tann her şeyin yaratıcısı olduğundan her 
şey iyidir’ cevabının, kılık değiştirmiş bir biçimiydi. Kö
tülüğün, bedensel arzulara kapılmanın, "birden fazla 
kadınla evlenmenin”, öldürmenin ve astronomiyi tann- 
bilimin bir parçası sayarak, Tann’yı kendisinin dışında 
bir varlığa yer veren "ufalmış” bir varlık olarak kabul 
etmenin sorgulanması, Augustinus’u Maniheistlerie bir
likte düşünmeye şevketmiş, ama o Tann'nm sayesinde 
bu bataktan kurtularak, Tann'nm varlığının "kötülüğe 
yer vermeyeceğini” , onun her şeyin yaratıcısı olarak 
bunu teyit ettiğini, “kötülüğün, hiç ortada kalmayıncaya 
kadar iyiliğin geri itilmesinden başka birşey olmadığını” 
anlayabilmişti.

383'te ilk kez Roma’ya giden Augustinus burada Yeni- 
Platoncu akımın eserleriyle tanıştı; ertesi yıl retorik öğ-



ivıucaaeıeıer

"Damascus’u dolaşıyordum... Ey Kral, geceyarısı yolda 
cennetten gelen bir ışık gördünn, güneşten daha 

parlak, etrafımda ve benimle birlikte olanların etrafında 
parlamaya başladı... İbranice konuşan bir ses 
duydum: bana ‘Saul, Saul, neden bana zulm 

ediyorsun?" dedi... Ve ben ona ‘Kimsin sen, ey 
Lord?’ dedim... Ve o ‘Ben, senin zulm ettiğin Isa'yım.

Fakat, kalk ve ayaklarının üzerinde dur! Sana 
görünmemin nedeni olan amaç için, göstereceğim ve 
bende görüp şahit olduğun şeyleri etrafa yaymak ve 
hizmet etmek için.' dedi. Aziz Paul, nasıl Hıristiyan 
olduğunu Conversion (Değişme) adlı kitabında böyle 

anlatıyordu. Yanda, Aziz Paul'un gezileri resmedilmiş.

retmeni oiarai( gittiği Miian’da Ambrosius’ia icarşıiaştı. 
Anlattığına göre Ambrosius’un vaazları onu “doğru 
yolda” etitiiemiş, ama sorularını tümüyle cevaplandıra- 
mamıştı. Ancak “Kutsal Yazı” ların bazı durumlarda dü- 
zaniamiarıyia yorumlanamayacağını, dolayısıyla “Hıris
tiyanlık konusunda şimdiye kadarki düşüncelerinin yan
lış olduğunu” bu sayede öğrenmişti. Bir yıl sonra üze
rinde hâla büyük bir etkisi olan annesi Milan’a geldi. 
Anlattığına göre, dünya işlerine hâlâ düşkün olması 
imana gelmesini engellemekteydi. Bu arada “tinsel bir 
varlık” olarak Tanrı anlayışı ve kötülüğün kökenleri ko
nusunda uğraşmayı sürdürmekte ve cevabı Yeni- 
Piatoncu kitaplarda aramaktaydı. Kötülük “iradenin sap- 
ması”ndan başka bir şey değildi; Maniheistlerin söyle
diği gibi bir “tözü” yoktu. Justina’nın öldürülmesi, 
“şehit” Gervasius ve Protasius’un kemik “ kalıtlarının” 
bulunmasının ardından, Simpllcianus ve Monica’dan et
kilenen Augustinus yine dine dönerek Cassiciacum’a 
yerleşti. Anlattığına göre evinin bahçesinde şarkı söyle
yen bir çocuğun sözleri ona “hakikatin yolunu gösteren” 
bir Tann mesajıydı; “Al bunu okul Al bunu okul” . Bu 
çağn Augustinus’un gözlerinden yaşlar getirerek Aziz 
Antonius’un müritlerinin Kilise’de verdikleri vaazı can
landırdı; “Eve git ve sana ait olan herşeyi sat. Fakirlere 
dağıt, böylece hazînen artık göklerde olacaktır yalnızca; 
sonra geri dön ve beni takip eti” . 387’de Augustinus 
ve oğlu beraberce Milan’da vaftiz edildiler. Augustinus'- 
un Ostia liman kentine yaptığı bir gezi sırasında annesi 
Monica “azizlerin yanına göç etti” . Annesinin ölümü
nün ardından Augustinus 388’de doğduğu şehre dön
dü. Oğlu da “göç ettikten sonra” bir manastır yaşamına 
başladı; İncelemeye ve yazmaya adanmış bir ömür süre
cekti. Bir süre sonra, rahip olarak yerleşeceği Hippo 
manastırına gitti. Burada çok geçmeden başrahip mer
tebesine yükseldi. 398 yılında bir “ inanç eylemi” olarak 
kaleme aldığı Confesslo (Itiraflar)’nun ardından, Got kralı 
Alaric’in saldınsıyla Kutsal Şehir Roma’nın düşmesiyle 
birlikte De Civllate Def’yi (Tann’nın Kenti) yazmaya gi
rişti. Roma'nın çöküşü ona kozmosta “ İki krallık” bu
lunduğu, “yersel krallığın” düşmesinin “göksel” , tin
sel krallığın yokoluşu anlamına gelmeyeceği görüşünü 
ilham etmişti. Şehrin çöküşü, pagan inançlannın kay
bolmasına ve Hıristiyanlığın yayılmasına bağlanmış, Au
gustinus ise buna cevap olarak dünyanın “Tannnm 
iradesi” doğrultusunda nasıl yönetilmesi gerektiği ko
nusunda "Tann Kenti” olarak bilinen muazzam Hıristi
yan ütopyasını kaleme almıştı. Bunun yanında, ölümüne 
kadar, Pelagesler, Donatistler ve eski göz ağrısı Manihe- 
Istlere karşı polemik kitaplan yazmaya devam etti. 428’de 
Vandallar Afrika'ya da girerek Hlppo’yu kuşattılar. 28 
Ağustos 430’da, kuşatma altındaki kentte Augustinus 
öldü. Vandal kralı Thrasamund’un, keşişleri kenti ter- 
ketmeye zorlamasıyla, onlar da artık bir “aziz” olan 
Augustinus’un kemiklerini yanlannda taşıyarak Sardun
ya adasında bir manastıra yerleştiler. Sekizinci yüzyılda 
Sanazenlerln egemenliği altına giren adada mahsur ka
lan kemikleri Lombardia kralı Llutprand’ın “ fidye” öde
mesiyle kurtanlarak, yaşamı sırasında geçtiği “arayış” 
yoiiannı bir kez daha katettiler; Kuzey İtalya’daki Pavla 
kentine getirilen kutsal kemikler burada San Pietro ma- 
nastınna gömüldü.

Diaspora

Esaret döneminin geri gelişinden sonra artık İsrael’in ve Judah’nm canlanışı siyasal alanda 
değil salt “tinsel” ve “dinsel” alanda kalmaya mahkumdu. Bu trajik sondan yüzyıl kadar sonra 
M.Ö. 7. yüzyıl sonlannda peygamber Josiah Deutoronomia adlı eski bir yasa kitabını 
Tapınağın külleri arasından çıkararak “tinsel bir doğruluş”u gerçekleştirdi. Tapınak arındırıldı 
ve diğer bütün yerel dinleri temsil eden put ve anıtlar yıktınidı. Bir süre sonra bir başka 
peygamber, Jeremiah ortaya çıktı, ancak öğretisi kabul görmedi. Asur devletinin gerilemesi, 
Babil’in ön plana çıkmasıyla birlikte Mısır ile Mezopotamya arasmdaki çaüşmanın bir kez 
daha ortasında kalındı. Krallık içi mücadeleler devam ederken Kudüs, Babil kralı 
Nabukadnezar tarafından birbuçuk yıllık bir kuşatma sonunda M.Ö.587 yılında düştü ve 
yerlebir edildi. Bu olay, Yehova’nın yeryüzündeki krallığının sonunu -en azından 2500 yıllık 
bir süre için- getirdi. Artık “Babil egemenliği”nden başlayarak Diaspora, Musevi dininin 
merkezî temalannı oluşturacak bir gerçeklik olarak belirdi. 539’da Babil’i alteden Pers 
hükümdan Kuruş ülkeyi bir satraplık olarak imparatorluğuna bağladı. Bu dönemde tapmak 
onanidı ve sürgünlerden bir kısmı geri döndü. Nehemiah ve Ezra döneminde dinsel uyanış 
devam etti. Kudüs Pers valisinin oturduğu yer olmasına rağmen, Museviler kentlerinin 
çevresini yeniden duvarlarla çevirmeyi, tanmla uğraşan halka yeniden toprak dağıtmayı 
başardılar. Geçmişten kalan ve toplumsal eşitsizliği artüran borçlar çıkanlan bir yasayla 
affedildi ve Judah nüfusunun, başka halklardan ve kentlerden kişilerle evlenmeleri yasaklandı. 
Ezra tarafından çıkanlan bir yasayla Tann’nm Hediyesi olarak addedilen bir “Kanun” 
(Pentateukh, Kutsal Yasa, diğer bir deyişle “torah”, Rahipler Belgesi ve Eski Ahid’in ilk beş 
kitabının bu dönemde, 458 yılında çıktıklan sanılmaktadır) egemen kılındı. Bu yasa tüm 
gündelik toplumsal, iktisadi ve siyasal yaşamı yönlendiren temel kurallardan, ve Yahudilerin 
“borçlu” olduklan bir arayış tarihinden oluşmaktaydı. Yazılı yasalann yürürlüğe konmasıyla 
birlikte bunlann öğretmenler tarafından o dönemde “okul” anlamına gelen sinagoglarda 
yorumlanması, halka duyurulması ve yaygmlaştmlması, diğer bir deyişle, siyasal ve dinsel bir 
kurumlaştırma çerçevesine sokulması da gerekmişti. Siyasal ve dinsel bir kuram olarak 
Judaizmin temellerinin bu olayla birlikte atıldıklan söylenebilir. Kudüs bir cemaat fikri 
etrafinda tinsel bir birlik oluşturarak, böylelikle bir yüksek rahibin egemenliği altına 
sokulmaktaydı. Dinsel ve ibadete ilişkin pratikler, sonradan Yahudi yaşamının vazgeçilmez 
parçaları haUne gelecek olan din adamlan topluluklannm egemenliği altına girmekte, halk 
içinde vaaz peygamber kehanetlerinden çok dinsel otoritelerin işi haline dönüşmekteydi.
Kurban törenleri Zadoklar tarafından, daha alt basamaktaki dinsel “hizmetler” ise Levitler 
tarafından üsüenilmişti. İskender’in 332 yılında tüm doğuyu fethetmesi ve Helen-Doğu kültür 
ve uygarlık sentezi yaratmaya yönelik politikalannı uygulamaya koymasıyla birlikte Yahudiler 
için göreli olarak daha “özgür” bir çağ başladı. Samarialılar Yahudilerden aynlarak Gerizim 
dağında Pentateuch kitaplannı kutsallaştırdıklan bir kült kurdular. M.Ö. 200 sıralannda Eski 
Ahid “septaginta” adıyla Yunanca’ya çevrildi. İskender’in “bahşettiği” özgürlük sayesinde 
Mısır’daki yeni kurulan İskenderiye kentinde Judaizmin entellektüel geleneğinin gelişeceği yeni 
bir merkez kuruldu. Ancak Helenistik kültürün etkisiyle Yahudi cemaati de iki ayn firka
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halinde bölünmekte gecikmedi: Helen ve ortodoks kesimden İkincisi otantik yasa metinlerine 
doğrudan doğruya bağh kalmayı sürdürdüler. Bu etkiler altmda Makabeliler M.Ö. 168 yılında 
İskender’in selefi Selefkoslar karşısında isyan ettiler. Bu “Yasalar”m gelişinden sonra yapılan 
ilk “din savaşi”ydı ve siyasal-dinsel bağımsızlığı hedeflemekteydi. M.Ö. 142 yılında 
Selefkoslarm vassalhğı kabul edilmekle birlikte Yahudi toplulukları hatırı sayılır bir siyasal 
özerkliğe kavuşabildiler. Makabeli Hasmone kabilesinin yönetimi altındaki bu “dinsel” özgürlük 
ve bağımsızlık ortamı içinde Yahudi/Hıristiyan din geleneği içinde gelecekte son derecede 
önemli roller oynayacak olan birçok dinsel kurumun, hareketin ve tarikatin temeli atıldı. 
Bunlardan belki de en önemlisi Yasa’ya bağımlı kalmakla birlikte Yahudi yaşantısının 
“aynlması”nı öneren, püriten ve ortodoks bir geleneği yaşatan Farizelilerdi., Ölümsüzlüğe inancı 
sert bir şekilde reddeden aşırı tutucu bir tarikat olan Sadukeliler ve Ölü Deniz’in kumlarında 
Şirbet Kumran tapınağını inşa eden, gelecekteki Hıristiyan manastırlarında daha geliştirilmiş 
benzerlerini görebileceğimiz aşın tutucu, çileci manastır yaşamı, ruhun tenden temizlenmesi, 
annması öğretilerini savunan Essenler de bu cemaatlere eklenebilir. Bu sonuncular İsa’nın 
“doğuşunu” müjdeleyen mesihçi geleneğe özellikle ve sıkı bir biçimde bağlıydılar. Siyasal 
özerkhk ortamı M.Ö. 63 yılında Helenistik krallıklan yok ederek Suriye’den geçerken Filistin’i 
de Roma İmparatorluğuna bağlayan Pompei’nin gelişiyle birlikte önemli bir darbe yedi.
Yeniden kurulan vergi bağlan Yahudi toplumunu bu kez binlerce kilometre ötedeki Roma’ya 
bağladı. M.Ö. 39 yılında Büyük Herod Roma Senatosu tarahndan Yahudi krallığına tayin 
edildi. Romalıların desteğiyle Makabelileri iktidardaki güçlü konumlarından uzaklaştırarak 
Kudüs’ü sen yönetiminin altına aldı. İsa’nın doğuşuna ve çarmıha gerilmesine olanak sağlayan 
iklim yavaş yavaş yerleşmekteydi: Herod’un ölümüyle krallık oğullan arasmda üçe bölündü; 
Arkhelaos Judah, Samaria ve Idumaea’yı, Herod Antipas Galile ve Pereae’yi denetimleri altma 
aldılar. Milada altı yıl kaldığında Arkhelaos azledilerek yönetim doğrudan doğruya bir Roma 
valisine Pontius Pilates’e verildi, Herod Antipas ise görevini Vaftizci Jovan’ı katlederek yerine 
getirmişti.

Hıristiyanlığın Doğuşu: İlkel Demokrasiden Ortadoksiye
Roma Barışı, bir anlamda Helen imparatorluklarının “başarı”larmı daha yüksek ve geniş bir 
ölçekte tekrarlanmış; Doğu Akdeniz’in zengin şehirlerinin haklannı siyasal hayattan dışlamıştı. 
Ancak diğer yandan aynı banş sözkonusu halkların maddî imkânlarını arttırmış, ufuklarını 
genişletmişti. Roma imparatorluk aygıtının ihtiyaçlan zanaatkârlara, o zamana kadar sahip , 
olmadıklan genişlikte bir pazar sunuyordu; denizaşırı ticaret, gerektirdiği yatırımların 
büyüklüğü yüzünden oligarklarm tekelinde kalmaya devam ediyordu ama Roma’nın ünlü 
yollan ve bu yollarda sağlanan güvenlik, daha sınırlı bölgeleri kapsayan ve kara yolları 
üzerinden yapılan perakende ticaret ağının genişlemesine yol açmıştı. Savaşa ve banşa, hangi 
yannmlann yapılacağına karar vermede hiçbir söz hakkı kalmamış şehirli kitleler, kendilerine 
tamamen yabancılaşmış, sırrını çözemedikleri, katılmadıkları için işleyiş mekanizmasına nüfuz 
edemedikleri bir siyasal rejimin nimetlerinden yararlanıyorlardı.

Bu koşullarda imparatorlukla birlikte gerek Stoacı düşünüşte, gerekse popüler geleneklerde 
“tahh”, “şans”, “kör kader” gibi kavramlar giderek merkezî bir yer tutmaya başladı. M.S. 1. 
yüzyılda yazan Pliny (yaşlısı), “her yerde, her saat başı bütün insanlar yalnız talihi (fortuna) 
çağınyor, onu adlandınyorlar; suçlanan, yakınılan, düşünülen, kınanan, alkışlanan yalnız o. 
Bağışlannda hoppa, hercai, tutarsız, ve çoğu insan tarahndan kör de addedilen talihin 
değersizleri kayırdığı düşünülüyor. Harcanan ve borçlanılan, alınan her şeyden o sorumlu 
tutuluyor ve bütün fanilerin hesap defterlerinin her iki hanesini de o dolduruyor. O kadar 
tahhin merhametindeyiz ki, Tann’yı bile belirsizleştiren talih, Tann’nm yerini alıyor” diyordu. 
Talih ya da kaderin bu dönemde Yunan dünyasında aldığı isimlerden biri, “kendiliğinden” ya 
da “otomatik” olan (to automaton) oldu. Meander “kendiliğindenliğin bir tann gibi 
göründüğünü” söyledi. Anadolu’da Pergamum’da yine imparatorluk döneminden kalma dinî bir 
yazıt kendiliğindenliğe adanmıştır. Ancak verili dünyaya tutarlı, kabul edilebilir bir açıklama, 
anlamlandırma getirememenin bir ifadesi olarak talihe bu şekilde merkezî bir rol atfedilmesi, 
imparatorluğun ilk dönemlerinin bolluk koşullarına ve antik sivil toplumun çözücü etkilerine 
gösterilen yegâne tepki değildi. Romalılann din ve ibadet konusudaki tavırları ötedenberi son 
derecede pragmatik olmuştu. Ölen imparatorlann tannlaştınlması, principatus döneminde devlet 
aygıtının mutlakiyetçi eğilimlerini yansıtmaktan çok Roma egemen sınıflannın tanrıları ne 
kadar siyasal bir çerçeve içersinde ele aldıklannın bir kanıtı olarak yorumlanabilir. 
Egemenlikleri altındaki kavimlerin tanrılarına kendi panfheonlarında (tanrılar evi) bir yer 
veriyor, onun kültünü kendi kültleri arasına katıyorlardı. Ancak doğudan kaynaklanan ve 
gizem (misteria) dinleri diye anılan bir ibadet ve inanışlar ailesi bu hoşgörünün sınırlarını 
zorluyordu.

Tektanrıcı ve mesihçi dinlerin ortak niteliğini 
belirginleştiren ortak bir tema, ya baskıcı, despotik bir 

düzene, ya da yozlaşmış, çürümüş bir medeniyete 
“tepki" olarak ortaya çıkmış olmalarıdır. Filistin ve 

Arabistan çöllerinde doğmuş üç büyük dinde de, 
manevi olanla maddi olan karşıtlığını, çöl ile 

medeniyet, terimleriyle ifade edildiği görülür. Hemen 
hepsinde, farklı manevi veya mitolojik biçimler altmda 
olsa da, kabileden ulusa, ulustan evrensel kardeşliğe 

geçiş temalan, farklı oranlarda yer alır. Oysa 
Mesihçiiik, her durumda, "kurtuluş” tematiğini çok 

daha belirgin bir biçimde işlemekte, değişmez 
payandası kılmaktadır. Kuşkusuz coğrafyanın sağladığı 
tematik ortaklıklara karşın; dinlerin, siyasal, iktisadi ve 
toplumsal mücadelelerden göreceli olarak bağımsız bir 
soykütüğünü çıkarmak olanaksızdır, israiloğullan, büyü 

ve kabile kültleriyle bağlaşık olan dinlerini bir 
"kurtuluş” ahlakı, bir boyun eğiş mekanizması haline 

gelirken gördüklerinde, bu değişimin Firavun’un 
"despotizm”i altma girerek ödenen bir borca, ve 

oradan çöle kaçarak kurtuluşa dayandığını 
düşünmekteydiler. Hıristiyaniar kentlerden uzağa, 

çöllere çekilerek kendilerini disiplinle ve çilecilikle 
mayalandırdıklarında geri dönerek yayılmayı, "öç 

almayı" hiç bir zaman zihinlerinden eksik etmediler. 
Müslümanlık ise ta baştan itibaren "çöl yollarım 

aşan" ticareti ve bunu çevreleyen güvenlikli, güçlü bir 
devlet yapısını benimsedi. Kabile toplumlarını 

boyunduruğu altma alan "barbar" imparatorluklar, aynı 
zamanda kabilelerin kurtulmak için taklit edecekleri bir 

modeli de vermekteydiler. Kabile soybağiannın 
yıkıntılan üzerinde yükselen imparatorluktan kaçış, 

manevi bir krallık ya da imparatorluk aracılığıyla 
gerçekleştirilmekte, soybağlarını atalara ya da 

kabilelerin iç düzenlerinden kurtararak evrensel, 
kozmik bir varlığa, Yehova’ya ya da Hıristiyanlığın 

Tanrısına hediye etmekteydi. Kurtuluş girişimi ya 
askeri ve fetihçi, ya da ruhani ve tinsel olabilirdi 

ancak. Musa çöle çekilerek Mısır’dan kurtardığı 
kabileler ve insanlar yığınına ruhani ve askeri bir 

mekanizma vermişti. Vaftizci Jean’m ise halkını 
Yahudiliğin soyunu İbrahim aracılığıyla Tann’ya 

bağlayan doktrine saldırarak İsa mesihin yeni biçimini 
belirlediği söylenebilir. Hıristiyanlığın kadın makyajıyla, 

giysilerle ve cinsel zevklerle uğraşmakla işe 
başlaması, giderek, daha ciddi tartışmalar içinde 

evrilen putkırıcılık ve putataparlık (Iconoclastes ve 
Iconodules) arasmdaki yıllar süren mücadele (ilkinin 
Doğu ve çöl kökenli halklardan geldiğini söylemek 

gerekir) de benzeri bir görüntüyü ortaya koymaktadır. 
Çöl, neredeyse bütün mesihçi dinlerin belirleyicisidir... 

Yanda, çölün içine gömülmüş, tarihte kayıtlı en eski 
yerleşim, kutsal Jericho görülüyor. Ahdi Atik’e göre, 
Yahudiler Jericho’yu kuşattıklarında peygamber Yeşu 

borazanını üfleyerek surların yıkılmasını sağlamıştı.

Misteriaları ayırdeden önemli özelliklerden biri, ibadetin bütün yurttaşlar tarafından yerine 
getirildiği resmî Roma kültlerinden farklı olarak, bu dinlerin uzmanlaşmış birer ruhbanlar 
tabakasına sahip olmalanydı. Ancak mzsterialann bu aynşmış yapısı, potansiyel olarak radikal 
olabilecek eşitlikçi bir eleştirinin de imkânlannı banndınyordu. İbadetin bütün yurttaşlar 
tarafından yerine getirilmesi, fiilen sivil toplum alanındaki ilişki ve eşitsizhklerin dinî alanda 
yeniden üretilmesi anlamına geliyordu. Oysa ibadet ve ayinlerin gizli olarak yapıldığı 
misterıalara, ruhbanlar dışındaki bütün inanlar eşit olarak katılıyordu; böylelikle gizem sivil
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toplum içersindeki farklılaşmalann aşıldığı, önemsizleştiği bir varlık alanı olarak ayrışmış 
oluyordu. Roma’ya ilk m isterianm  girişi, M.Ö. 3. yüzyılın sonunda, Kartaca’nm kesin 
yenilgisiyle sonuçlanan ikinci Pön savaşlan dönemine rasdamışn. M.Ö. 204’te geleceğe ait 
kehanetler içerdiğine inandıklan Sybil kitaplanna danışan Romalılar, bir yıl önce İtalya’yı işgal 
etmiş olan Anibal’in ancak Kibele kültü sayesinde püskürtülebileceğine karar verdiler. Roma 
ile ilişkileri Antik çağ boyunca dostane olan Pergamum’un kralı Frigyalılara ait tannçanm  
heykelini banndıran siyah taşı Romalılara verdi. Ancak diğer misterialar gibi Kibele kültü de 
Roma geleneklerine son derecede yabancı taşkınlıklar ve cinsel alışkanlıklar gerektiriyordu. 
Örneğin Kibele’ye ibadet kendini kamçılamayı ve rahiplerinse iğdiş edilmelerini gerektiriyordu. 
Savaştan sonra Roma’da yalnızca Frigyalılann Kibele’nin hadım-rahipleri olabileceğine karar 
verildi ve cumhuriyet dönemi boyunca senatonun diğer doğu gizemlerine karşı tavn olmsuz 
olmaya devam etti. Örneğin, M.Ö. 186’da Roma’da keşfedilen bir Bakkhae ayini senato 
karanyla yasaklandı.

Ancak imparatorluğun kuruluşu ilfe birUkte sözkonusu gizemler Roma’da büyük bir yankı 
bulmaya başladı. Kibele kültünün yanısıra İsis ve Adonis kültleri de kutlanmaya başladı.
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Bunlar hakkındaki inanış ve töreler genellikle Roma ve Yunan şehirlerine Mısır ve özellikle 
Suriye kökenli tüccar, asker, köle ve azadlı köleler tarahndan taşmıyor ancak yerli halk 
arasında da kendisine geniş bir taraftar kitlesi buluyordu. İmparator Claudius döneminde (M.S. 
41-54) Roma yurttaşlarının hadım edilerek Kibele rahibi olmaktan alıkoyan karar kaldırıldı. 
İbadet tarzları arasmdaki benzerliğin yanısıra sözkonusu misterialan oluşturan inançların da, 
kısmen kısa zamanda yaygınlaşacak olan Hıristiyanlığı haber veren ortak bazı yönleri vardı. 
Hepsinin merkezinde kökeninin Ortadoğu’nun neolitik yerleşimlerine (ya da daha eskiye) 
kadar uzandığı tahmin edilen bir bereket tanrıçasının yanısıra, ölüp dirilen ve hem bir insan 
hem tanrı olan bir şahıs yerahyordu. Bir zamanlar tarımın bereketini temin eden bu tanrı ve 
tannçalar, ithal edildikleri yeni ortamda, çok farklı umutları karşılamaya başlamışlardı. Ölüp 
dirilen insan/tanrının serüveninin ya da ona bu imkânı sağlayan tannçanm merhametinin, 
inanları da kurtaracağına, “selamete erdireceği"ne inanılıyordu. Sözkonusu selamet ruhun 
ölümden kurtulmasını olduğu kadar, fırtına ve deniz kazalarından, hastalık ve talihsizlikten 
korunmayı da içeriyordu. Apuleius’un kaydetmiş olduğu bir İsis duası, hayata hükmedenin kör 
talih olduğu inancıyla, insanları bu gizemlere sevkeden güdüler arasmdaki yakın ilişkiyi açıkça 
ortaya kor: “Ko talih gitsin hışmıyla başka yerleri kavursun. Çünkü kötü kaderin hayatını 
tanrıçamızın hizmetine ve onun görkemine adamış olanlara karşı bir gücü yoktur.”

İsa’dan Mesih’e

Tarihçiler bugün “İsa” adının, imparator Augustus döneminde Filistin’de yaşamış gerçek bir 
şahsiyete tekabül ettiği konusunda hemfikirler. Her kimdiyse, İsa’nın “dava”smın, 
imparatorluğun Kudüs’teki temsilcisi Pontius Pilate’nin, Roma gelenekleri uyarınca yerel 
seçkinlere danışarak, oniann tercihleri doğrultusunda verdiği ölüm cezası üzerine çarmıhta 
ölürken, kaybedilmiş olduğu düşünülebilirdi; çağrısına karşılık verenler mucizelerinin büyüsüne 
kapılmış, içlerinde kadınların hatırı sayılır bir yer tuttuğu, bir grup köylüden oluşuyordu. 
Hıristiyanlığa, tarihsel bir şahıs olarak İsa’nın katkısını onun adım örten gelenekten ayırdetmek 
son derecede güçse de, ufkunun Filistin’i, hatta Yahudi cemaatini aşmadığı düşünülebilir. 
Yaşadığı dönemde Yahudiler, geleneksel törelerini imparatorluk koşullarına uyarlama çabasının 
parçaladığı çeşitli Ortadoğu kavimlerinden biriydi. Ancak kabile inanışlarının geçirdiği özgül 
evrim Yahudi cemaarini Helen ve Roma imparatorluk kültürleri karşısında, ayrıcalıklı değilse 
da farklı bir konuma getirmişti. Sözgelimi, “İmparatorun şanı için Tanrı’ya” sinagoglar 
adamakla birlikte, Roma’nın resmî kültlerine ibadet etmemeyi tercih ediyorlardı; bu ise, açık 
bir baskıya maruz kalmadıklarında bile, “asosyal” olarak algılanmalarına yol açıyordu. Sünnet 
gibi adeder ise, bir gövde estetiğini neredeyse bir din mertebesine çıkarmış olan klasik 
kültürle yetişmiş insaniann özellikle tepkisini çekiyordu. Diğer yandan, Yahudiler Kırım’dan 
Kadiz’e kadar bütün imparatorluğa yayılmışlardı ve gündelik hayatı içerisinde çok önemU bir 
yer tutuyorlardı. Yalnızca İskenderiye ve Mısır’da İsa’nın yaşadığı yıllarda 1 milyon Yahudi’nin 
yaşadığı tahmin ediliyor. Ancak özellikle imparatorluğun kurulduğu sıralarda Yahudilerin Roma 
dünyasına katkılan, maddi hayat düzeyindeki enerjileriyle smırh kalmadı. Ahdi Atik’in  ilk 7 
kitabı daha M.Ö. 200 sıralannda Septuagint adı altında Yunanca’ya çevrilmişti. Yahudi 
tektanrıcılığı, bir ölçüde diğer doğu dinlerinin sahip olduğu gizemi paylaşıyordu. Üstelik 
gelenek tarahndan yorumlandığı şekliyle Musa’nın dinine ibadet, diğer misterialarda olduğu gibi 
Roma geleneğine yabancı taşkınlıkları değil, Stoa’nm kısmen hazırlamış olduğu titiz bir ahlak 
anlayışını gerektiriyordu.

Oysa, antik dinsellik hiçbir zaman ağırlığım ahlak üzerinde yoğunlaştırmamış, evrensel bir 
inanç ve davranış normu benimsememişti; klasik kültür, ablağı dindense politikadan hareketle 
kavramıştı. İmparatorluğun kurulmasıyla sonuçlanan ve politikanın alanının son derecede 
daraltıldığı süreç içersinde, aralarında şehirlerin egemen sınıflarına mensup kişilerin de 
bulunduğu çok geniş bir kesim, yeni bir kılavuza ihtiyaç duyuyordu. Augustus döneminde, 
özellikle doğu Akdeniz şehirlerinde, Museviliğin töresini değilse de inanışlarını kabul etmiş 
hatın sayılır bir kide vardı. Ancak bu özel konum, Yahudi cemaatinin tamamını tatmin 
edebilmekten uzaktı. Daha M.Ö. 142’de, Makabe ayaklanmasının da etkisiyle Helen Selefkos 
krallarının Yahudilere, hatırı sayılır özerklik tanıdığı koşullarda cemaat, kendisini yandinî ve 
siyasî terimlerle ifade eden üç ayn eğilim arasında bölünmüştü. Bunlardan belki de en 
önemlisi, cemaatin imparatorluk içindeki varlığım Musa’nın yasasından taviz vermeden 
sürdürmesi gerektiğini önererek püriten ve ortodoks bir geleneği yaşatan Farizelerdi.
Diasporamn sağladığı imkânlarla zenginleşen kesimler arasında özellikle yaygın olan Sadukeler 
ise uzlaşmacı eğilimi temsil ediyorlardı. Sadukelerin uzlaşmacılığının dinî düzlemdeki ifadesi, 
zamanın sonunda gövdenin de dirileceği inancını reddetmeleriydi; bunun yerine klasik kültür 
içersinde de karşılıkları olan ruhun ölümsüzlüğü inancını tercih ediyorlardı. Son olarak, 
Hıristiyanlığın gelecekteki manastırlan tarahndan devralınacak bir geleneği temsil eden Fssenler 
ise. Ölü Deniz çevresinde inşa ettikleri tapınaklara çekilerek, imparatorluk gerçekliğini mutlak 
olarak reddeden bir tavır içersine girmişlerdi. Essenler, özellikle İsa ve havarilerinin yeni 
peygamberi Yahudi cemaat içersinde meşrulaştırmak için başvuracaklan “Mesih” (kurtarıcı) 
anlayışını en yoğun olarak vurgulayan eğilim oldukları için, Hıristiyanlığın gelişmesine zemin 
hazırlayan faktörler arasında ayncaiıkiı bir yer tutarlar.

Öğretisi bakımından İsa, Sadukelerin temsil ettikleri eğilimin bir uç örneğini oluşturuyordu. 
Helen kültürüyle uzlaşma perspektifinin de ötesine geçerek, içersinde hekesin yeralabileceği bir 
“kutsal krallık” vaadediyordu. Ancak İsa’nın çağrısını yönelttiği toplumsal sınıflar, Sadukelerin
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Doğu dinsel Ifültürüne Roma vatandaşlar topluluğu ve 
imparatorlar tarafından ilgi duyulması aynı zamanda 
siyasal bir kaygının da eSeriydi. imparatorluk doğuya 
doğru genişledikçe, kozmik karakterli Doğu dinleri 
İmparatorluğun çeşitli bölgelerinde yaygınlaşmakta, bir 
“İmparatorlar kültü" yaratmak ihtiyacı gittikçe daha 
etkili bir biçimde belirmeye başlamaktaydı. Ancak 
henüz yaşamakta olan, siyasal etkinliğin içine 
"batmış" Roma imparatorlarının "tanrısallaştırılması" 
için gerekli dinsel kült ve araçlar Roma’nın dininde 
yoktu. Bu öğeler, “imparatorun erkeksiliğini” 
vurgulayarak halklann ona boyun eğişini sağlamalı, 
aynı zamanda enerjisiyle "şişmanlamış, erkeklikleri 
çözülmüş" asker ve memurlara güç aşıl amaliydi.
Buna uygunluk sağlayan en yetkin “asker-tanrı" dini, 
imparator Commodius tarafından Iran kökenli 
Mitraizm’de bulundu. Mitracılık bu imparator tarafından 
olumlu karşılandı; tapınaktan Roma İmparatorluğunun 
pek çok bölgesinde inşa edildi. Piotinos'un 
öğretilerinde temellenen Yeni-Platonculuk filozoflann,
İsis gibi eski Mısır "yumuşaklık, bebek doğurma ve 
bereket” kültleri başkentin sosyete kadınlan için 
çağrılırken Mitraizm her şeyden önce iejyonerler için 
çağrılmıştı. Benzerleri eski Hindistan’da da bulunan 
Mitra’ya “ışığın ve hakikatin tanrısı” olarak 
tapılmaktaydı. Eski Zerdüştçü düşüncenin iyiliğin 
kötülüğe karşı mücadelesi olarak gördüğü evrensel, 
kozmik düzen burada da geçerliydi. Önce Pers 
krallan tarafından desteklenen, sonradan İskender 
döneminde gücünü sürdüren Mitracılığın yayılması 
Hıristiyanlığın ortaya çıkışını az bir farkla 
öncelemekteydi. Mitraizm, kadınların dinsel ayinlere 
katılmasını belli bir oranda yadsıyan, affetmeye, yüce 
gönüllülüğe dayalı pratikleri destekleyen, Mitra’nın 
kötülüğe karşı açık savaşını erkeksi, savaşçı imgelerle 
süsleyen bir dinsel iklime sahipti. Efsaneye göre Mitra 
güneş tanrısına karşı savaşan, ancak sonradan onunla 
dost olan, dünyanın doğuşunda dünyayı simgeleyen 
bir boğayı yakalayan ve güneş tanrısına kurban 
ederek onun kalıntılarından modern dünyanın ve canlı 
varlıkların türemesini sağlayan avcı ve savaşçı bir 
kahramandı (altta), inananian kültün basamaklarını 
tırmanırken farklı törenlere ve ayinlere sahip yedi 
basamaktan geçmek; bunu yaparken, Mitra’nm 
kötülüğe karşı bitip tükenmez savaşımını yinelemek 
zorundaydılar. Cemaatte üst basamakta gerçekleştirilen 
son ayin, “onuru Tann'ya iade eden" bir jestle, 
lejyonerlik geleneğinde simgesel bir değere sahip olan 
bir tacın geri çevrilmesine dayanmaktaydı. Eski 
Oiimpos tanrılarının hala ayrıcalıklı konumlarını 
sürdürmelerine karşın Mitraizm, askeri bir 
imparatorluğun doğallıkla en etkili dinsel 
kurumlanndan birisini oluşturmuştu. Roma’da en 
azından altmış Mitra kilisesi, Germania ve Dada 
sınırlan üzerindeki lejyoner kamplarında ise çok güçlü 
merkezleri bulunmaktaydı. Hıristiyanlığa doğru eğilim  ̂
gösteren Helen kökenli eyaletlerde pek yaygınlık 
kazanamamıştı. İmparatorluk askerlerinin ideallerine 
uygun bir biçimde askeri bir kilise örgütlenmesine 
sahipti; ölümsüzlük, erkeksilik, yüce gönüllülük, ve 
bedensel güçlülük temalan askerleri kendine 
çekmekteydi. Yunanistan’da kabul edilmesini



Mücadeleler

engelleyen bir yönü de “theoria"ya yani ussal ve 
temaşaya dayalı bir düşünnfieye dayanmayan, salt 
"pratiğe" dayalı bir dinsel sisteme sahip olmasıydı. 
Mitraciiılf, en önemli tarihsel rolünü, Hıristiyanlığın 
yayılışı döneminde ona en ciddi rakip olarak 
oynamıştı. Mitra’da kişiselleşen tanrısal "aracı" ile 
Çarmıha gerilen Isa ve iki dinin de barındırdığı 
"diriliş" temalan arasında büyük benzerlikler 
bulunmaktaydı. Sonradan Hıristiyan manastır 
pratiklerinde kurucu bir işlev alacak olan disiplin ve 
ibadet aracılığıyla imana gelme tematiği Mitracılıkta da 
belirgin bir biçimde yer bulmaktaydı. Ancak 
Hıristiyanlığın gelişmesi çok daha belirgin bir biçimde 
genişlemiş Greko-Romen kültürüne daha uygun 
geliyordu. Güçlü bir ordunun dini olan Mitracılık 
karşısında Hıristiyanlık tehdit ve baskılar altında 
yeşermeyi, genişlemeyi başardı. İki din arasında 
önemli bir etkileşimin de varolduğu, "çoban halkların 
bazılarının” da Hıristiyanlık gibi Mitracılığa eğilim 
gösterdikleri bilinmektedir. Ancak Hıristiyanlık ile 
Mitracılık arasındaki önemli bir aynm, İkincisinin 
etkisini yavaş yavaş yitirmesine, unutulmasına neden 
olmuştur: Mitracılık diğer tanrıları ve dinleri 
yanıbaşında kabul ederken, çökmekte olan Roma 
imparatorluğunun muazzam "tanrılar ve dinler 
mozayiğinde” toplumsal ve coğrafi bir "işbölümünü” 
kabullenirken, kendisini evrenselleştirmek amacıyla 
"şehitler”, "sapkınlar", ve "münzeviler" kortejiyle 
ilerleyen Hıristiyanlık başka dinlerin, inançların 
varlığına tahammül edememekte, Kilisesi’ni yabancı 
kültlerin etkisinden dikkatle uzak tutmaya 
çalışmaktaydı. Askeri güce ihtiyaçları olan Roma 
imparatorlarının desteklemesine rağmen Mitracılık azar 
azar lejyonlar arasında bile silinmeye yüz tuttu. 
Kalıntıları, Doğu ile Batı arasını arşınlayan tüccar 
sınıflan arasında yaygınlık kazanan, ve “iyilikle 
kötülüğün", "aydınlıkla karanlığın" kavgasını ilke 
olarak kabul eden yine İran kökenli Maniheist dinsel 
cemaatler tarafından özümsendi.

temsil ettiklerinden çok farklıydı. Ahdi Cedid’in  (Yeni Sözleşme- Havarilere ve onlann 
yakınlanna atfedilen dört İncil, Aziz Pavlus’un Mektupları, Havariler’in İşleri ve Yuhanna’nm 
Vahyinden oluşan, Hıristiyaniar tarahndan kutsal sayılan ve onlan Musevîlerden ayndeden 
kitaplar bütünü) en eski bölümlerini oluşturan dört İncil’in üzerinde anlaştıklan noktalardan 
biri, İsa’nın çagnsmm evrenselliğini vurgulamak için, hem mevcut toplumsal düzen tarahndan 
dışlanan, hem de Yahudilerin tepkisini çekmesi olası kesimleri özellikle kaydettiğidir: (bebekler 
de dahil olmak üzere) çocuklar, kadınlar, putatapan askerler, vergi ve gümrük memurlan, 
günahkârlar, (kadın ve erkek) suçlular ve cüzzamlılar. Diğer yandan, çağnsınm bütün bu 
evrenselliğine karşın, eldeki verileri İsa’nın tüm Yahudi dinsel pratiklerine uygun bir hayat 
sürdürdüğüne (örneğin sekizinci günde sünnet vb.) işaret ediyor. Bu anlamda, geçmiş 
peygamberlik gelenekleriyle de tutarlı olan faaliyeti, Yahudi cemaatinin temel töresini ifade 
eden yasalan ihlal etmeye ya da hatta aşmaya değil, “tamamlamaya”, yetkinleştirmeye 
yönehkti. Vaadettiği kralhk, kendisinden önceki Yahudi peygamberlerinin önerdiklerinin 
“yetkin” bir biçimiydi. Bu anlamda da, özellikle imparatorluğun merkezî aygıdan ve ideolojisi 
açısından bakıldığında, bir “taşra peygamberi”nden ibaretti.

Pavlus

İsa’nın öğretisinin, imparatorluk bünyesindeki kısmî bir huzursuzluk olmaktan çıkarak, bir 
dünya dini, sistematik bir teoloji haline gelmesi sürecindeki kritik rollerden birini, Tarsuslu 
Saul -ya da “ihtida ettik”ten sonraki adıyla Aziz Pavlus- oynadı. Kendisi aslen bir Farize olan 
Pavlus, İsa’nın şahsına tanık olmuş havarilerden biri değildi. Kendi anlattıklanna göre, tam da 
İsa’nın öğretisinin yaygınlaşmasını önlemek üzere yola çıktığı Şam’a giderken, yolda geçirdiği 
mistik bir yaşantı, Hıristiyan olmasına yolaçmıştı. ’’İhtida ettik”ten sonra Pavlus’un doktrin 
düzeyindeki en büyük başarısı, Yahudi soy ve töresiyle Hıristiyanlık arasındaki bağlan nihaî 
bir şekilde koparmak oldu. Gerçi Pavlus’un imanın koşulu olarak agapeyi (hayırseverlik ya da 
sevgi) sünnete tercih etmesi, İsa’nın öğretisini zaten benimsemiş olan Yahudi cemaarier 
arasında sorun yarattı ama M.S. 1. yüzyılın birinci yansında Kudüs’te toplanan ve belki de 
ilk Konsil sayılması gereken toplantı, daha bu dönemde asıl gücünü imparatorluğun üçüncü 
büyük şehri olan Antioch’dan (bugünkü Antakya) alan Pavlus’un görüşleri için mutlak bir 
zaferle sonuçlandı.

İlkel Hıristiyanlığın Vaadi

Pavlus’un sistematize ettiği şekliyle Hıristiyanlık başdöndürücü bir hızla bütün imparatorluğa 
yayıldı ancak başlangıçtan beri gerek Pavlus’un gerekse diğer ilk misyonerlerin asıl hedefi 
İmpartorluğun büyük şehirleri oldu. Yeni öğretinin başhca taşıyıcılan Mezopotamya ve 
Ortadoğu’nun Yunanca konuşan ve servetle ve hatta parayla yeni tanışmış, yoksul kökenfi 
yeni zenginleriydi. Hıristiyanlığa karşı yazılmış, bugüne kalan en eski (yaklaşık tarihi 178) 
kitapta, köksüzlüğü vurgulanan Hıristiyaniar “yarasalar, kanncalar, kurbağalar, solucanlar” diye 
nitelenir. Yine bu dönemden kalma ilk Hıristiyan otobiyografisinde, sözkonusu insanlara ne 
sunduğu hakkında bir fikir verecek niteliktedir. Gençliğinde bir köle olarak 'satılmış bir 
Yunanlı olan Hermas, kısa bir süre sonra azad edilmiş ve ticaret ve tanmdaki girişimleriyle 
büyük bir servet edinmişti. Ama Çoban  adlı eserinde hayatı hakkında verdiği bilgiler arasmda 
belirttiğine göre “ailesinin ahlaki değeri, maddi refahına denk düşmüyor”du. Kendisi bir 
yalancı, kansı “dedikoducu bir cadaloz”du, Çocuklan ise, Hıristiyanlara karşı uygulanan kısmî 
baskı dönemlerinden birinde Hermas’ı ihbar etmişler ve bunu izleyen davada Hermas’m, 
ihtiyaçlarını ancak karşılayabilen küçük bir çiftlik dışında, bütün servetini yitirmesine yol 
açmışlardı. Hermas tekil bir örnek değildi. Kriz koşullannda yukan sınıflann da Hıristiyanlığa 
kazanılmaya başlandığı 3. yüzyılın başında bile, en itibarlı kilise olan Roma Kihsesi’ne seçilen 
piskoposlardan biri Callistes, zengin bir ailenin muhasebesini tutan bir köleydi. Hesaplarda 
çıkan açıktan sorumlu tutulmuş ve İspanya’da gümüş madenlerinde çalışmaya mahkûm 
edilmişti. Bu cezadan ancak Kilisenin müdahalesiyle kurtulabildi.

Kuşkusuz Hıristiyanlık, imparatorluk şehirlerinin nüfusunun en kalabalık kesimini oluşturan, 
kent yoksullan, köleler, azadh köleler, yeni zenginler, başka bir deyişle şehrin kamusal/siyasal 
hayatının dışında kalmış bütün kesimlerde kendisine taraftar bulmaya çalışan yegâne ideoloji 
değildi. Gizem dinlerinin yanısıra köşebaşlannda vaaz ya da ders veren, Stoacılann üvey 
kardeşi “sinik” (ya da kynik) filozoflar da aynı hedef kitleye yönelmişlerdi. O kadar ki, 
pratikte aralanndaki farklar önemsizleşebiliyordu. Örneğin Peregrinus adlı bir sokak filozofu 
önce Hıristiyan olduğu için ölüme mahkûm edilmiş, sonra affedilmiş, ancak daha sonra “bir 
sinik filozofun hayatı nasıl horgördüğünü kanıtlamak için” diri diri yakılmayı gönüllü olarak 
göze almıştı. Bu şehadet arzusu gerek o dönemde gerekse daha sonra Hıristiyan “mllitan”lar 
tarafından da paylaşılan bir özellikti. Diğer yandan 3. yüzyılda bile İskenderiyeli Origen, tıpkı 
Kibele rahipleri gibi kendisini hadım etmişti.

Ancak diğer gizem dînlerinden farklı olarak İsa kültüne ibadet etmek, imparatorluğun diğer 
kültlerine ibadet etmemeyi gerektiriyordu. Bu yönüyle Yahudi töresini sürdüren Hıristiyanlann, 
başlangıçtan itibaren zaman zaman baskı görmelerine yol açan en önemli özellikleri, bu “sivil 
itaatsizlikleri” idi. Ama diğer yandan, sinik felsefenin imparatorluğun gündelik hayatından 
mutlak bir kopuşu öngören eleştirisinin saf inkân ile karşılaştınidığında, Hıristiyanlık çok
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islamda devlet ve “ hükümet" kuralları, dinsel nitelik
tedir. Bu kurallar her zaman, her yerde ve her türlü 
koşullar içinde yürürlüğü öngörülen ve kaynağını Tan- 
n’nın iradesinde bulan ilkeler olarak belirmektedir. Ger
çekte, İslam, belirli bir devlet biçimini öngörüp, yeğle- 
memektedlr. Islamın siyasal iktidar düzeniyle ilgili kural
ları, yalnızca genel, değişmeyen ve sürekli olan temel 
ilkeleri içermektedir. Zamana, yere ve koşullara göre 
oluşturulacak siyasal düzen, belirtilen ilkelere dayanan 
herhangi bir biçimde oluşabilir. İslamda kabul edilen 
“insanların maslahatları” bulundukları toplumun “za
man ve ahvali”nin değişmesine bağlıdır ilkesi, belirli 
siyasal bir yapının değişmez biçimde öngörülmesini en
geller. İslam, toplumsal gelişime ve bu gelişimin yeni 
koşullarına, gereksinmelerine uygun düzenlerin biçim
lenmesine olanak sağlayabilme açısından, ilkelerdeki 
değişmezliğe ve sürekliliğe karşılık, biçimlerde değişim 
ve başkalığı kabul etmektedir.

Islamın, siyasal iktidar düzenleri açısından temel ve 
değişmez ilkesi, toplumsal ve siyasal düzene ilişkin tüm 
kuralları saptayanın Tanrı olduğu görüşüdür. Kişinin, 
Tann’nın koyduğu “asıl yasalar ve kurallar” dışında 
kural koyma, yasa oluşturma yetkisi yoktur. Tann’nın 
kurallan Kuran’da yeraimaktadır. “Sünnet” , “ icma-ı üm
met” , “kıyas-ı fukaha” tamamlayıcı kurallardır. Bu ku
rallann tümü “şeriat” olarak adlandırılır. Hakkında 
“nass” bulunmayan konularda şeriat, İlgili hükümlerin 
bulunması için “ içtihat ehli” kişilere yetki vermiştir. 
İslam, danışma, “ meşveret” ilkesini benimsemiştir. Yö
netici, her işinde, “ümmete danışmak” , “ meşverette 
bulunmak” zorundadır. Ümmet adına, kendisiyle meş
verette bulunulacak kişiler, “emir” sahibi, ümmetin bil
gi ve erdem açısından seçkin kişilerdir. Bunlarla 
“meşveret” edildikte, ümmetin görüş birliğine vardığı 
konularda kabul edilen ilkeler de, şeriatın kaynaklann- 
dan biri olmaktadır. Gerek “kıyas” , gerek “ icma-ı 
ümmet” ile yeni bir kural konulmamakta, temel Tanrı 
yasası olan Kuran'ın ve sonra “Sünnetin” belirlediği 
ilkeler ışığında, yeni durumlarla ilgili ve temel yasaya 
uygun uygulama kurallan oluşturulmaktadır. “Teşrii” 
(yasama) gerçekte yalnızca Tann’ya aittir. Kural koyma 
yetkisinin Tann’ya “ mahsus” bir iktidar oluşu, “şer’I  
yasaiar” ın uygulayıcılar değişse de geçerliliğinin sağ
lanması ve bu kurallara uygun davranılıpası, saygıyla 
karşılanıp, benimsenilmesi sonuçlarını doğurur.

Islamın siyasal kuramt, “ İslam hükümeti emreder” 
deyişiyle belirlenmektedir. Bu deyişle, hem siyasal ikti
darın dinsel niteliği belirlenmekte, hem de Müslüman 
toplumlannın belirli Tannsal kurallara uygun olarak dü
zenlenmesi zorunluluğunu yaratmaktadır. Belirtilen il
keden hareketle, İslamda devlet yapısının kesinlikle 
“teokratik” olduğu sonucuna varıldığı görülmektedir. 
Buna karşılık, Müslüman yazarlardan bazılarının, İslam 
hükümetinin “teokratik” nitelikte bulunduğu savını ka
bul etmedikleri görülür. Buna göre, teokrasi, devletin 
dini devlet olması ve yönetenlerin iktidarlannı Tann’dan 
almaları anlamına gelir. Nitekim, Katolik Hıristiyan teok
rasisinde, “hükümdar” kendisine özgü bir siyasal İkti
darı kullanır ve bu iktidan doğrudan doğruya ya da 
Papalık aracılığıyla Tann’dan aldığını öne sürer. Islam- 
da ise, tüm iktidar Tann’ya aittir ve hiç kimsenin bu 
iktidara ortak olmak, Tann’nın verdiği bir siyasal iktida
ra sahip çıkmak olanağı yoktur. Aksi düşünce biçimi, 
“şerlaf’a aykındır. İslam devleti, Kuran’jn getirdiği “teş- 
rii”ye dayanmaktadır. Bundan dolayı, yalnızca belirli 
kişi ya da din adamları tabakası değil, tüm “ümmet” 
onunla hükmetmek zorundadır. Herkes yeryüzünü “ imar 
ve İslah” etmekte Tann’nın halifesidir. Ayrıca, 
“hükümlerin” yerine getirilmesinin kaynağı da halktır.

Bunun için Tann “ahkamının tenfizini” emrederken, 
tüm “ müminlere” seslenmektedir.

Belirtilen ilkeler açısından, İslam devletinin “teokratik” 
niteliği kabul edilse bile, Tann’nın dışında, kendine öz
gü iktidar sahibi kişi ya da kişiler kabul edilmediği için, 
bu teokratik yapının “ Hıristiyan teokrasisi”nden başka 
olduğu bir gerçektir. Temelde, Tann’nın yasalannın tüm 
ümmet tarafından uygulanması gerekirken, özellikle Müs
lümanlık yayıldıkça, tüm “ümmef’in toplanarak hareket 
etmesi olanağı bulunmadığından, “ ümmet” , temsilcile
rini seçmek zorunda kalmaktadır. “ Ümmet” , değişik 
alanlarda ve ülkelerde yaşasalar da, tüm Müslümanların 
ortak dinsel inançları açısından birieşerek, oluşturduk- 
lan bütüne verilen addır. Başka bir deyişle, İslam devlet
lerinde Müslüman halk, “ümmeti” oluşturur. Ümmet, 
aynı yasaya, “Şeriaf’a “tabidir” . Ümmet Adem’den, 
Muhammet’e değin tüm peygamberlerin ümmetidir. Mu
hammet’ten önce ulusal dinler ortaya çıkıp “ kavimlere” 
gönderilirken, Muhammet’ten sonra evrensel din olarak 
“Müslümanlık” ortaya çıkmış ve böylece tüm insanlık 
tek peygambere “ümmet” durumuna girmiştir. “Ümmet” 
inanç, ibadet, âdet, ahlak ve davranış birliğine dayanır 
ve tarih, dil, duygu, düşünce, yol, anayasa ve yasa 
birliğini oluşturur.

Ümmet, bir sözleşmeyle, İslam otoritesine bağımlıdır. 
İnsan toplumsal bir varlıktır ve ona bu niteliğini kazandı
ran da Tann’dır. Bu açıdan, Tann ve Resui’ü ile “ halk” 
arasında “siyasi misak” sözkonusudur. Kuran’da sık 
sık sözü edilen “ahdi” ve “akdi” durum, “ misakı” 
dile getirmektedir. Tann, “misak’’a taraf olacaklann kim
ler olduğunu ve kurallarını tek taraflı olarak saptar; tü
müyle Tann’nın iradesinin ürünüdür. Bu “ misak” üm
metin bağımlı olduğu, dinsel nitelikteki siyasal iktidann 
kaynağını, yasallığını ve geçerliliğini ortaya çıkarmakta
dır. Tanrı, kendi yarattığı İnsanların, bir toplum halinde 
uymaları gereken zorunlu kuralları da kendisi saptamak
tadır. Tanrı, Resul’ü aracılığıyla bu kuralları kullarına 
bildirmiştir. Peygamber, bu açıdan kural koyucu ya da 
Tann’nın kurallannı Tann’nın kullanna ulaştırma ve bu 
kurallara uygun davranmayı sağlayıp, denetlemekle yü
kümlü kişidir.

İslam kuralianna göre, Islamı uygulamak, İbadeti sağ
lamak, dinsizliği cezalandırmak, mal, can ve namus gü
venliğini sağlamak, adaleti gerçekleştirmek, cihat aç- 
jnak için devletin varlığı zorunludur. Varlığı zorunlu olan 
devlette egemenliğin sahibi Tann’dır. Tann’nın egemen
liği Kuran’da “ mülk” olarak adlandınimaktadır. Görü
nüşte, bu ilke, Hıristiyanlıktaki “ her türlü iktidar Tann’- 
ya aittir” ilkesine benzemektedir. Buna karşılık, Islami
yette, siyasi iktidar egemenlikten ayrılıp, siyasal iktidan 
kullananlar, kendilerine ait bir iktidan kullanmayıp, yal
nızca Tanrısal Irade’nin yürütücüleri olarak kabul edil
dikleri ve iktidarlan kendilerine verilenle sınırlı olduğu 
için, Hıristiyanlıktaki iktidar ilkelerinden değişik bir yapı 
ortaya çıkmaktadır. Hıristiyanlıkta, genellikle, siyasal 
iktidarı Tann’nın vermesi, iktidann sınırsızlığı gibi bir 
sonucun yaratılmasına yol açmışken, Islamiyette iktida
nn Tann tarafından ve belirli koşullarla tanınmış olması, 
siyasal iktidann sınırlılığı kuralını doğurmaktadır. Sınır
sız ve kesin iktidar salt Tann’ya aittir. Toplumu düzenle
yici kurallar, devletten ve devlet yöneticilerinden önce 
Tanrı tarafından yaratıldığı için, siyasal iktidarı kulla
nanlar da hukuk kuralları ile sınırlı olmaktadırlar. Müslü- 
manlar, bir devlet kurup belirli bir siyasal örgüt oluştur
makla Tann'nın iradesini yeryüzünde gerçekleştirmiş 
olmaktadırlar ve tüm yöneticiler bu irade ile sınırlı yetki 
sahibidirler. Siyasal iktidar, Tannsal iktidarın yeryüzün
de gerçekleşmesi anlamında olmakla birlikte, bu iktidan 
kullananlar dinsel bir görevi de yüklenmişlerdir. Bu ne
denle, İslam devleti İçinde yönetenlerle yönetilenler ara
sında doğal bir aynm olmaktadır. “ Hükümet müminler 
üzerinde farz” olduğu için, yöneticilerin tüm Müslüman
lara yaygın emredici kararlar almak olanaklan vardır. 
Ancak bu olanak, egemenlik Tann’ya ait olduğu için.

Tann’nın iradesiyle sınırlı olarak kullanılabilir. Bu ne
denledir ki, yöneticilerin kuilandıklan yetki “velayet-i 
amme” olarak adlandırılmıştır. “Velayet-i amme” ile 
“ mülk” arasındaki aynm, çağdaş “egemenlik-iktidar” 
ayrımına benzemektedir. Nasıl ki “ ulusal egemenlik” 
“siyasal iktidan” sınırlayıcı nitelikte ise, “ mülk” de 
“velayet-i amme”yi sınırlandırmaktadır. Velayet-i am
me, Tann emri olan “hükümef’i kurmak, Tann emaneti 
olan halkı (ümmeti), Tann yasalan olan şeriata uygun 
olarak yönetmek yetki ve görevi olarak belirmektedir. 
Yönetimin, şeriata uygunluğu, gerek yönetilenler, gerek 
yöneticiler açısından zorunludur ve ancak bu durumla 
Tann iradesi gerçekleştirilmiş olmaktadır. Velayet-i am
me, “ ister razı olsunlar, ister olmasınlar, başkalan üze
rinde söz sahibi o lla k ” anlamında kabul edilirken, “üm- 
m ef’in tümüne yaygın olduğu için “genel” ve bu iktida
rı kullananlar yerine göre azledilebiieceği için de “gayr-ı 
zati” bir “velayettir” .

Belirtilen egemenlik ve siyasal iktidar düzeni, iktidar
ların kaynağının Tannsal nitelikte olması sonucunu ya
rattığı gibi, “ halkın Tann tarafından Tann için 
yönetilmesi” anlamına da gelmektedir. Aynca, devletin 
niteliği açısından tek koşul “şeriaf’a uygunluk olduğu
na göre, bu uygunluğu sağlayacak nitelikte tüm siyasal 
biçimlenmeler, Islamın devlet anlayışına da aykın düş
memektedir. Yukanda değindiğimiz gibi İslam belirli bir 
siyasal biçimi belirlememiş, şeriata uygun yönetimi ye
terli görmüştür.

Hıristiyanlık ile Müslümanlık arasında bir ayrım kişi 
özgürlük ve eşitliği konusunda da ortaya çıkmaktadır. 
Hıristiyanlık ilkel dinlerle ilgilidir ve patriarkal bir aile 
dini niteliğindedir. Isa Tanrısal kökenlidir ve ölümünde 
babasına dönmüştür. Müslümanlık ise bu ilişkiyi tüm
den kesmiştir. Islamiyette, insanla Tann arasında büyük 
mesafe vardır. Peygamber bile öteki herhangi bir “Tann 
kulu” gibidir. Tann, doğmaz, doğurmaz, “şeriki” yok
tur. Her şeyden önce ve her şeyden sonradır. Hiçbir 
simge ile simgelendirllemez ve tüm sıfatlardan arındınl- 
mıştır, tek ve evrenseldir. Bu, insanın, Tann'ya kulluk 
bilincini yaratır. Tanrı ile Hıristiyanlar arasında dinsel 
nitelikte olan “din adamlan teşkilatı” vardır. İslamda 
ise ümmetle, Tann arasında “aracı” yoktur. Bu neden
ledir ki, iktidar gerçekte yaygın niteliktedir ve ümmette 
biçimlenir. İslamda toplumun oluşumu “yukandan aşa
ğıya” , Hıristiyanlıkta ise “aşağıdan yukanyadır” .

İslam anlayışına göre, özgürlük, Tann'ya “kul” ol-' 
makla olanak kazanır. Kişi İslama bağlandıkça, kişiye 
kul olmaktan kurtulup, Tann’ya kulluk kazanır ve böyle
ce özgür olur. “Kul edinmek” salt Tann’nın hakkıdır. 
Tann’nın koyduğu kurallar içinde özgürlük, tüm Müslü
manların toplum içinde “eşitliği” anlamına gelir. Çün
kü, yöneticisinden, en sade müminine değin her Müslü
man, aynı Tannsal sınırlar içinde aynı özgürlüğe sahip 
çıkabilmektedir. Eşitlik Mûslümanlar arasında sözkonu
sudur. Başka dinden olanlar ise, Müslümanlann güven
cesi altındadır. Islamın yönetim kurallarına uymayanlar 
“ demokratik düzen” içinde bile başkasının kölesi olma
ya mahkumdur. Şeriata dayanmayan hükümet “zalim” 
olacağı için, bu tür bir düzende kişinin kul olması ve 
özgürlüğünü yitirmesi kaçınılmazdır. Öteki dinler ve akım
lar “sınıflan” yaratmış, eşitlik ve özgürlük soyut kav
ramlar olarak kalmıştır. İslamda ise, eşitlik, tüm insanlık 
için sözkonusudur. Adem ile Havva'nın insaniann köke
ni olması, tüm insanlığın özgürlüğe eşit biçimde sahip 
olmasının nedenidir. Islama göre, insanı insandan baş
ka yapan yalnızca onun “ameli”dir.

Tann'nın Tanniığına tanıklık yapan, Tann'nın kulu 
olur ve “ kula kulluk”tan kurtulur. Tann, kişilerin kendi
sine olan bu “metafizik” kulluk bağlılığının karşılığı 
olarak, onlara “ akıl” , “ irade” , “ özgürlük” ve 
“dokunulmazlık” vermiştir. Bu açıdan, kişinin kişiyi kul- 
laştırmaya kalkması, Tann'nın “kul edinme” hakkına 
saldın niteliğini taşır. Kişinin, özgürlük, irade, akıl yete-
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neklerlnln genişliği ve anlamı değişik dinsel akımlara 
göre, değişik biçimlerde yorumlanmıştır. İslam “fanatiz- 
mi”nl ve “taassub”u geliştiren “ Cebriye” okulu kişi 
İradesini ve aklın etkenliğini tümden yadsımaktadır. Bu
na karşılık, “ İslam akılcılığr'nı oluşturan “ Mutezile” 
okulu ise, kişinin irade ve aklının etkenliğini kabul et
mektedir. Orta yolcu “ehl-i sünnet” ekolü ise ancak 
"irade-i cüzziye” tanımakta, sınırlı bir özgürlüğü kabul- 
lenebilmektedir. Bu görüşlerin yorum biçimleri, kişinin 
siyasal İktidar karşısındaki durumu ve “ itaat” zorunlu
luğunun sınırlan açısından da değişik sonuçlara var
maktadır.

İslamda “yürütme erki” Halife’ye aittir. Siyasi iktidan 
kullanan kişinin makamı olan Hilafet, şeriat sahibi Hz. 
Muhammet'e, dini korumak ve dünya yönetimini ger
çekleştirmek konusunda “niyabet” etmektir. Halife, bu
günün “başkanlık sistemi”ndeki devlet başkanına ben
zer. Halifelik, “ümmetin Icma ettiği imamlık” otarak 
da tanımlanabilir. Gerçekte, “ imamet” ve “hilafet” re
sule aittir. Halife, peygambere vâris olan kişidir. Sonra
ları “soya çekim” ilkesine dayandırılan hilafetin, ger
çekte, seçim yoluyla belirlenmesi gerekir. Halife ümme
tin birliğini simgelediği için, tek olmak gerekir. Hatta,

! “iki halife varsa birini öldürün” biçiminde hadis de 
! vardır, imam-ı uzma diye de adiandınian “ halife” İslam 
: dinini egemen kılmak ve bu dinin kurallanna göre devle- 
; ti yönetmekle yükümlüdür. Bu açıdan, hilafet, “ pey

gambere vekaleten ve niyabeten, din ve dünya işlerinin 
; bütünlüğüne başkanlık etmek” anlamına gelmektedir,
i ibni Haldun, Halife Ömer'den sonra “emirülmüminin” 

diye de adiandınian halifeyi “tüm dünya işlerini şeriata 
uydurarak insanların uhrevi ve ona tabi olan dünye^  
maslahatını sağlayan” diye tanımlar. “Çünkü dünya hal
lerinin tümü şariin yanında ahiret maslahatları biçimin
de değerlendirilir. Onun için hilafet, gerçekte din ve 
dünya siyasetini dine göre ayarlamak ve korumak konu
sunda şeriatın sahibine halife olmaktır” . İmamlık ya 
da hilafet, halife ile ümmet içindeki “Ulü'r re'y” arasın
da bir sözleşmeyle belirir; “ icap” ve “ kabul” sözkonu
sudur. Böylece, “ iktidar” emaneten ehline verilmekte
dir ve bu emanetin “adalet” ile kullanılması kuraldır.

İslam'da yasaklanan pekçok şey gibi, zina vb. suçlar 
için ölümden sonra, cehennemde çekilecek azaplar 
inceden inceye tariflidir. Bu azaplardan en önemlisi, 
kuşkusuz, cehennem ateşidir. Yukarıda, 15. yüzyıla ait 
Herat fMrasnamesinde yer alan ve zaniyelerin (zina 
yapmış kadınların) akıbetini gösteren bir minyatür.

Dini korumak, adaleti egemen kılmakla yükümlü halife, 
görüp, gözetici bir “çobandır” ve milletinden sorumlu
dur. Adalet, Tann'nm indirdiği ile “hükmetmek” hak 
sahibine hakkını en kısa zamanda vermektedir. Belirti
len niteliklere ve davranışlara sahip olduğu umulan kişi, 
halife seçilir. Hilafet, emaneti kullanmak yetkisi süreyle 
sınırlı değildir, istifa ve belirli sebeplerle görevden alın
ma konusunda “ümmetin icmaı” , “ nass” niteliğinde
dir. Halifeye itaat, Allah’a ve resulüne itaat edildiği süre
ce sözkonusudur. Allah'a isyan ve kurallarına aykırı 
davranış, itaat yükümlülüğünü kaldınr. Ebubekir'in, “ben 
iyi davrandığım sürece siz de bana yardım edin, eğer 
yanlış hareket edersem beni doğrultun” sözleri, ümme
tin yönetime kanşma ve değiştirme hakkını belirler. Ada
letten aynima ve bedende noksanlık “azl” nedenidir. 
Şehvete sapmak, şüpheli işlere girişmek “fısk'a düş
mek” , adaletten aynimak sayılır. Hilafet nedenleri orta
dan kalkınca, onu ehil ellere vermek tüm Müslümanlar 
için farzdır. Ama halifenin azli “ fitne” yaratacaksa, iki 
zarardan “ehven” olanı yeğlemek gerekir.

Görüldüğü gibi, gerçekte, “ hilafet” yetkileri siyasal 
ve dinsel nitelikte bulunmakla birlikte, papanın ya da 
iktidannı Tann'dan aldığını öne süren “ monark” ın ikti- 
danndan değişik niteliktedir. Seçimle gerçekleştirilen 
“sözleşme” ile göreve gelen “ halife” , yerine göre, gö
revinden alınabilmektedir. Seçim, ümmet adına yapıl
maktadır ve bu açıdan evrensel ve yaygın bir iktidar 
sözkonusudur. Aynca, halifenin kural koyma, dinsel il
ke yaratma. Tanrı adına kişileri affetme gibi iktidan 
sözkonusu değildir. Bu iktidar tümüyle Tann’ya aittir. 
Halife, dinsel bilgi ve “fazileti” açısından seçkin kişidir; 

-ama dinsel niteliği ve kudreti yoktur. Halifenin yorum 
yetkisi olmayıp, uygulama ve yönetme görevi vardır. 
Halife, Tanrı yanında herhangi bir kuldan öteye gitme
mektedir. Bu açıdan hilafet, sınırlıdır ve bu sınırlar için
de kalındıkça geçerli olan bir yetki ve görev olmaktadır.

islamda “teşrii-yasama” da özellik taşır. Yukanda da 
t>elirttiğimiz gibi, kural koyma yetkisi Tann'ya aittir. 
Tann, Kuran yoluyla tüm emir ve yasaklan içeren, lala
mın birinci derecede “ teşrii” kaynağını gerçekleştirmiş
tir. “Sünnet” de bu kaynağı tamamlamaktadır. Kişinin 
Tann'ya kulluğu ve şeriatın tartışılmaz Tanrısal kuralla- 
nyla toplum düzeninin sağlanması olanağı vardır. Üm
met, şeriat çerçevesinde “ hükmetmekle” yükümlüdür. 
Başka bir deyişle, ümmet, temel teşrii kaynağa dayana
rak düzeni kurmak ve işletmek zorundadır. Doğacak 
sorunlara, çözümlenmesi gereken durumlara, Kuran’ın 
ve sünnetin kurallanna uygun ilkeleri saptamak, ümme
tin şeriatla hükmetmesi demektir. Ancak ümmetin, top
luma “ Kuran'ın getirdiği teşrii infaz” olanağı yoktur. 
Bu açıdan. Kuran, Tanrı buyruklarını “ infaz” etmek üze
re, ümmetin temsilcilerini seçebilmesi olanağını kabul 
etmiştir. Seçim, ümmetin nzasına dayanmalı, “ masla
hatına raci” olmalı, zorbalık, hile ve “cebir” bulunma
malıdır. Ümmetin seçtikleri, “emir” sahibidirler; bunla
nn görüşleri ümmetin görüşü olarak kabul edilir ve bun
lann kararianna uymak gerekir. “Emir” sahipleri, “ehlü' 
hal ve ‘lakd” kişiler olduklan İçin, bunlar bir konuda 
görüş birliğine varırlarsa, bu görüş Kuran’a uygundur 
ve itaat etmek gerekir. Ümmetin seçtiği emir sahipleri
nin, bir konuda görüş belirlemeleri için, Kuran’da “nass” 
bulunmaması gerekir; ancak bu durumda “ Icma” İle 
bir çözüme vanlabilir.

Emir sahiplerinin yanlışa sapmalarını engelleyen, 
“şura” düzenidir. “Şura” Tann işlerinde “ meşveret” 
ve dayanışma anlamına gelmektedir. “Meşveref’I ger
çekleştirecek “şura” , belirli bir yasama organı biçimini 
getirmemektedir. Şuranın gerçekleştiriliş biçimi, her Müs
lüman toplumun kendine özgü koşuilanna göre sapta
nacaktır. “ Şura” , bilenlerin, bilim ve erdem sahiplerinin 
görüşlerini almak, onlara danışmak zorunluluğunun bir 
sonucudur. Belirli bir oy çokluğu ile karar verilmesi 
gibi bir durum sözkonusu olmayıp, kural, emir sahipleri
nin görüş birliğine varmalarıdır. Şura’ya danışarak

“ meşveret” ile karar vermek, halife için de sözkonusu ,̂ 
dur. “Emir sahipleri”nin görüşü, Tann'nm görüşüne 
uygun, topluluğun görüşü olarak kabul edilmiş; halife
nin “ icma-ı ümmete” uygun davranışı, yasal bir zorun
luluk değilse de, genellikle aranmıştır.

Kuran’da belirtilen, “eğer btr şeyde ihtilafa düşerse
niz onu Allah’a ve resulüne havale edin” ayeti “ icma-ı 
ümmet” ite birtikte “kıyası” tanımtar. “ Kıyas”, Kuran’- 
ın genet kurallannın ışığında "illet” ve nedenlerden” 
yararlanarak, olaytan benzertertne göre çözmek aniamı- 
na getir. Kıyas, “fıkha” aşina, ehil kişilerce yapılmalıdır. 
Kıyas, temelde bir “ içtihat” türüdür. Dinde “ içtihat” 
bir Müsiümanm nasıl hareket edebilmesi gerektiğini bil
mediği bir dinset sorun karşısında kendi görüşü (rey’i) 
ile hareket etmesi demektir. Hz. Muhammet'in, “mü
minlerin iyi gördükleri Allah indinde de iyidir” sözü, 
“ Icma” ve “ içtihaf'm düşünsel dayanağını oluşturur. 
“ İçtihat” temelde, İslam kurallannın donmasını engelle
yecek ve değişen koşullara göre ortaya çıkan gereksin
melerin karşılanabilmesini sağlayacak bir sistem olarak 
belirmiştir. Peygamberin döneminde, çıkan sorunlann 
“vahiy” ve “hadis”te çözüme bağlanması, gereksin
melerin cevaplandıniması olanağını sağlarken, daha son
raki dönemlerde “ icma” ve “ içtihat” aynı dinamizmi 
sağlamaya yönelik usuller olarak kabul edilmiştir. Daha, 
Muhammet döneminde, Müstümantık geniştedikçe kitap 
ve sünnette bulunmayan sorunlarla karşılaşıldığında, 
kişinin "reyiyti” içtihat” etmesi benimsenmiştir. İçtihat, 
bir ölçüde kitaptaki ilkelerin amaçlanna göre, kuralı yeni 
durumlara uydurmak ve uygulamak anlamına gelmekte
dir. Bu açıdandır ki, Müstümantığın yayiidığı ütketerin 
“örf ve adef'terine uyguntuk da içtihat açısından geçer
li sayılmakta, böylece her toplumun kendi özelliklerine 
uygun bir biçimde İslamın uygulanabilmesi olanağı sağ
lanmak, tarihsel gelişimlerin İslamın kurallannı eskitme
sinin önüne geçilmek istenilmektedir, icma ve içtihatın 
“ maslahatına racI” olıpası, İslamın gelişimine açık, di
namizmi içeren bir yapı atmasının amaçtanmasıyla itgiti 
usutter otarak kabut edilmiştir.

İslam “teşrii''nin her topluma uygunluğu ve yeterliliği 
kural olarak kabul edilmiştir. Bu uygunluk ve yeterliliği 
sağlayan ise “ maslahata uygunluk”tur. İnsanlar, deği
şik durumtanna göre “ mastahatlanna” riayet eder. Her 
yeni ülkenin fethi, maslahata göre yeni kurallann varlı
ğını gerekli kılmıştır. Böylece zaman ve yere göre geliş
me olanaklan sağlanırken, gelişimci kurallann Tann buy
ruklarına uygunluğu zorunludur. “ Gerçekten inananlar 
için Allah'tan daha güzel hükmeden kimdir” ayeti, bu 
zorunluluğu belirler. Nitekim, tçtihatm amacı da, kitap 
ve sünnetteki hükümlerin amacını, nedenini saptayarak 
insanlann “maslahatım” gerçekleştirmek ve adaleti sağ
lamak olmuştur. Bu konuda genel kurallar oluşmuş ve 
İslam hukukunun genel İlkeleri belirmiştir. Müslümanlı
ğın henüz belirti atanlarda varolduğu dönemlerde, İçti
hatlar tümüyle belirmemişken, yayılma sonucu, kanşık- 
lığı engellemek, içtihat ve icmanın gerçek olup olmadı
ğını belirlemek için, bunlann biraraya toplanması (tedvi
ni) gereksinimi doğmuştur. Ebu Hanife, İmam Malik, 
İmam ŞafI, imam Ahmet bin Hanbel, Zeyd bin Ali, Cafer 
Sadık gibi müçtehitlerin bu konudaki çabalan ve uygula- 
malan, imanın temelinde olmasa bile, icma ve içtihatlar 
konusunda, değişik yörelere uygun “ mezheplerin” do
ğumuna yolaçmıştır.

Şunu da belirtmek gerekir ki, “ icma” ve “ içtihat” 
salt “ameli ve idari” sorunlar açısından geçerildir. Mü
minler, akıllanyta “Tann'nm varlığını” ve “peygambe
rin hak” olduğunu kabul ettikleri İçin “akil” konusu 
otamaz. Bu konularda, Kuran’da gösterilen İlkeleri be
nimsemek, onlara iman etmek zorunluluğu vardır. Belir
ti btr iman konusunda emir sahipterinin birleşerek yeni 
bir kural oluşturmalan, yeni bir din olı*:urmak anlamını 
taşır ve bir açıdan “dinden çıkmak” demektir.

ÇETİN ÖZEK
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daha uzlaşmacı idi. İmparatorluğun manevî yozluğunu en sert terimlerle eleştiren 
Hıristiyanlardan biri olan Tertullian bile, gündelik hayat düzeyine Hıristiyanlan diğer 
Romalılar’a bağlayan süreklilikleri vurgulamak gereğini duyuyordu: “Bu dünyada yaşamakla, 
sizin forumunuzu, sizin kasaplarınızı, sizin hamam, dükkân ve işliklerinizi, sizin haftalık 
pazarlarınızı ve iktisadi hayatınızın diğer bütün bileşenlerini kullanıyoruz. Denizde birlikte 
seyahat ediyoruz; biz de asker ya da çiftçiyiz, mallarımızı sizinle değiş tokuş ediyoruz ve 
sanat olarak olsun, kullanım için olsun ne imal edersek edelim, sizin de işinize yarıyor.”

Yalnızca manevî bir kurtuluş imkânı sunan gizem dinleriyle karşılaştırıldığında Hıristiyanlık, 
hem bir kopuş hem de maddî hayatın nasıl yaşanması gerektiğine dair bir yeni disiplin 
öneriyordu. Ancak önerdiği kopuş, dinî ve kısmen siyasal kertelerle smırh, uzlaşmaya hazır 
bir kopuştu. Hıristiyanlığın (sinik) felsefe karşıdaki avantajını örnekleyen çarpıucı 
anekdotlardan biri de Apuleius’un başma gelenlerdir. Aslen yoksul olan Apuleius zengin bir 
dulla evlenerek, yaşadığı Oea kasabası için büyük sayılabilecek bir servete konmuştu. Ancak 
Apuleius, yeni edindiği servetin nasıl harcanması gerektiği, nasıl haracanabileceği konusunda 
en azından Hermas kadar beceriksizdi; kasabanın yurttaş statüsünde olan şahsiyetlerine bir 
şölen vermeyi ihmal etti. Antik dönem koşullarında böylesi bir ihmalin sonuçları çok ağır 
olabilirdi. Apuleius, karısını büyücülükle -yani idamla ceazalandırılabilecek bir suç olan bir 
fiile başvurarak- kandırmış olmakla suçlandı ve yargılandı. Apuleius’un savunması yoksulluğun 
övgüsü üzerine kuruluydu: “Yoksulluk ötedenberi felsefenin başlıca hizmetkârı olagelmiştir. (...) 
Zamanın başlangıcından beri devletleri kuran, zanatları icadeden yoksulluk olagelmiştir.”
Şehrinin en zengin insanlarından biri tarafından yapıldığında, sözkonusu savunma onu 
kurtarabilirdi (kurtardı da), ama birleştirici özelliği, iktisadi olmayan ayncahklardan yoksun 
bırakılmış olmak olan bir topluluğun, Apuleius’un övdüğü tarzda bir felsefe çevresinde 
kendisini örgütlemesi mümkün değildi. Kuşkusuz Hıristiyanlık da bir yoksulluk övgüsü 
içeriyordu. İsa “mükemmel olmak istiyorsanız, her şeyinizi satıp savın” demişti. Ancak daha 
2. yüzyılın ikinci yarısında, İskenderiye’n Clement, esas meselenin para değil nasıl kullanıldığı 
olduğunu iddia eden, özellikle zengin Hıristiyanlar’a yönelik bir deneme yazdı. Zengin olmak, 
bir kaza, bir anzadan ibaretti. Her türden gösteriş tüketimine karşı olan Clement, zenginlerin 
paralannı nasıl sarfetmeleri gerektiğine dair ayrıntılı bir program öneriyordu. Bir anlamda ilk 
kilise örgütlenmeleri, imparatorluğun egemen sınıflara tanımış olduğu imkânın aynısını, bu 
imkândan yoksun bırakılmış sınıflara vaadediyordu. Clement’in programı yalnızca bir yasaklar 
dizisinden ibaret değildi. Yasaklar, daha başlangıçtan beri geçerli olmuştu; örneğin Hıristiyan 
olan kimse, servetinin imkânlarından arenada oyunlar düzenleyerek yararlanmıştı. Clement’den 
çok önceden beri ilkel kilise, mülk sahibi olma hakkından mahrum olmasına rağmen, 
imparatorluk aygıtı dışında, hayır işlerine koşabilen yegâne örgüt durumuna gelmişti. Savaş ve 
salgın hastalık gibi durumlarda inisiyatif gösterebilen, artık imparatorluğun bir temsilcisinden 
farksız olan şehir meclisiydiyse, İkincisi de kiliseydi. Olağan zamanlarda da kilise, tıpkı Roma 
ve daha sonra Konstantinopolis’te imparatorluğun yaptığı gibi, ekmek dağıtıyordu. 3. yüzyıldan 
önce kihse cenaze törenleri düzenlemeye, kendi ölıilerini gömmeye başlamıştı. ’’Kilise” 
kelimesinin kökeni olan ekklesia  eskiden, bütün yurttaşların katıldığı Halk Meclisleri’ne verilen 
adlardan biriydi. Gerek İsa’nın kendisi tarafından havarilerin en birincisi olarak nitelenmiş 
olan Petrus, gerekse Pavlus cemaatlerine, kaynağını Ahdi Atik’m  Hoşea kitabında bulan, “Siz ki 
bir vakitler kavm değildiniz, şimdi Tann’nın kavmi oldunuz” çağnsıyla sesleniyor; dünyevî ve 
siyasal düzeyde bir topluluk olarak davranma imkânından yoksun bırakılmış bu insanlara, bir 
kolektivite olarak varolmanın mümkün kılacağı gücün tadılabileceği yeni bir düzlem 
sunuyorlardı.

Tarih boyunca bütün teritoryai imparatoriuklar için 
göçebe ve talana kavimler sürekli olarak hesaba 
katılması gereken, ancak hiçbir zaman için nihai bir 
çözüm bulunamayan sorunlardan biri olmuştur. Ancak 
barbar diye anılan bu kavimler ve onların temsil ettiği 
yıkıcılık, çağdaşlarının sandığı kadar medeniyetten 
bağımsız değildi. İmparatorlukla sınırlarının ötesinde 
yaşayan kavimler arasında üç tür etkileşimden 
sözedilebilir. Bir yandan ticaret ve sınır boylarındaki 
kısmî talanlar, kabilelerdeki şef ya da kralların elinde 
biriken servet miktarını arttırarak eşitsizUkçi eğilimleri 
ve iktidar ilişkilerinin kurumsallaşması olasılığını 
güçlendirir. Diğer yandan, imparatorluktan kaynaklanan 
teknik donanımı ve savaş alışkanlıkları göçebelerin de 
yeni ve genellikle daha üstün savaş teknikleri 
geliştirmesine yolaçar. Ancak en önemlisi, 
imparatoriuğun yükü üretici sınıflar için tahammül 
edilmez hale gelmeye başlayınca, barbarlar bir 
kurtuluş umudunu temsil etmeye başlarlar. Ancak 
tektanrılı dinlerin sağladığı ideolojik maya, barbarlarla 
imparatoriuğun sömürülen üretici sınıflan arasında bir 
ittifakın kurulmasını güçleştiren en önemli faktörlerden 
biri haline geldi. Hıristiyan Romalılar Atila’nın 
Hunlarını, Ortadoğu ve Ortasya fAüslümanları Cengiz 
Han’ın fvloğollarını, "şeytan" ve "iblis’’ten türetilmiş 
kelimelerle andılar. Aşağıdaki Iran minyatüründe, 
Moğolların tutsaklarını kazanlarda kaynatmaian 
resmedilmiş.
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Hıristiyanlığın öncelikle Doğu eyaletlerindeki köylüler 
arasında yayılmış olması nedeniyle, bütün tanrıları 

içerme politikası güden Roma devleti, ona Musevîlik 
karşısında davrandığından farklı davranmamıştı. Aziz 

âvius'un Atina'ya kadar ulaşan bir yolculukla bu dini 
yaymak konusundaki eylemi bile, Roma otoriteleri 

arafından pek büyük bir sertlikle bastırılmamıştı. Esas 
büyük mücadele. Roma yurttaşlarının büyük bir 

kısmının Hıristiyanlığı kabul etmeye başlamasıyla 
başladı, önceleri, kendileriyle 

alay edilmekte, popüler kültürün 
gülme nesnesine dönüştürülmekteydiler. Oysa 

Hıristiyanların getirdikleri "reddiye”, yalnızca o çağ 
siyasetinin kötülüklerine değil, siyasal toplumun 
tümüne yönelikti. "Caesar’/n hakkını Caesar"a 

verirken bile IVlesih'in inananları Antik toplumun 
siyasal aygıtının kendini meşrulaştırdığı siyasal ve 

kültürel geleneklerden kökten bir kopuşu temsil 
ediyorlardı. Baskı ve soykırım politikaları, Hıristiyanların 

Roma dünyasının dayandığı tüm dinsel ve siyasal 
değerleri kesinkes reddetmeye olan eğilimini arttırdı. 

Kilise Babası Tertullianus ‘‘Atina ile Kudüs, 
^kademeia ve Kilise arasında ortak ne vardır? Stoacı, 

Platoncu ya da diyalektik Hıristiyanlık öğretmeye 
çalışanlara bir bakın hele! Bizim ise İsa IVlesih’in 

ötesinde hiçbir merak konumuz yoktur; incil’in 
ötesinde hiçbir araştırmamız bulunamaz, inandığımız 

zaman inanmanın ötesinde hiçbir şeye ihtiyaç 
duymayız artık. İnanacağını buluncaya kadar araştır, 

sonra dur!” dediği sıralarda Diocletian Hıristiyanlara 
yönelik olarak girişeceği en büyük baskı hareketi 

ufuktaydı. Oysa Pagan kültürü ve felsefesiyle 
Hıristiyanlığın ilk kilise babaları arasında çok sıkı, ve 

yokedilemez bağlar vardı. Tertullianus, Boethius, 
Athanasius, ve Agustinus pagan düşünce ekollerinin 

etkisi altında ve o geleneğin içinde yetişmişlerdi.
I Greko Romen dünyasının iki "evrensel” dilini

konuşmaktaydılar. Çoğu, İsa'nın konuştuğu Aramî 
Ibranicesini bilmiyordu bile. Bu bakımlardan 

Hıristiyanlık, kendi içinde Stoacıların, Yeni 
Platoncuların ve diyalektik düşüncenin birçok öğesini 

barındırmakta, pagan dinlerle "aynı dilden”
\ konuşabilmekteydi. Buna karşın sahip oldukları 
hoşgörüsüzlük, Kilise örgütlenmesinin son derece katı 
yapısı ve hiçbir pagan inanca tahammül edememesi, 

.paganizmle Hıristiyanların arasındaki bağın kopmasıyla 
birlikte Hıristiyanlığı kültürel alanda Akdeniz'i baştan 

aşağı saran bir egemenlik yolunda serbest bıraktı, 
iulianos’un "pagan inancını” yeniden diriltmek üzere 
"philanthropos” (insanseverlik) geleneğini hatırlatmak 
zorunda kaldığı dönem, güzelliği ve erdemiyle ünlü 

kadın iskenderiye'lipagan düşünür Hypatia'nın da 
fanatik Ermiş Antonlus yandaşlarınca öldürüldüğü 

dönem oldu, iulianos, pagan inancının evrensel 
merkezlerinden biri olan Delfoi tapınağına adamlarını 

gönderip gelecekten haber sorduğunda, alınan cevap, 
Delfoi’nin son sözü oldu: "Git ve efendine söyle: eski 

parlak tapınak artık bir yıkıntıdan ibaret; Apollon'un 
evinden geriye kalan yalnızca bu; kehanet ağacı 

kurumuş; kaynak artık susmuş; artık çağıldayan sular
yokoldu...”

i v i u c a u e i e i c i

ilk Kilise Örgüdenmeleri

Modem işportacılıkla karşılaştırılabilecek ölçekte bir ticaretten biriktirdikleri servetle, sözkonusu 
kesimlerin temsilcileri, Galya’nın, Ispanya’nın, Kuzey Afrika’nın tanma yeni açılan topraklarına 
coloni olarak yerleşirken beraberlerinde yeni edindikleri inançlarını da getiriyorlar ve bu 
inançlar doğrultusunda yeni örgütlenme biçimleri yaratmaya çalışıyorlardı. İlk kiliseler 
genellikle, gezgin misyonerlerin katkı ya da kışkırtmalarıyla kuruluyordu. 1. yüzyılın sonu ya 
da 2. yüzyılın başından kalma seyrek belgeler, daha bu evrede bile “ruhanî işlevler”itı yerine 
getirilmesinde iki statünün farklılaşmış olduğunu düşündürüyor. Kullanılan iki farklı terimin, 
“piskopos” (ya da “presbiter”- “nazır” ve “ihtiyar”) ve “deacon” (“şemmas”) terimlerinin o 
dönemdeki içeriği bilinmemekle birlikte, daha sonra sözkonusu terimler, ayinler sırasındaki 
“kutsal” işlevlerin (mayasız ekmeğin verilmesi, kutsal metinlerin okunması vb.) yerine 
getirilmesinden sorumlu kişilerle, bağış toplamak gibi “dünyevî” işlerden sorumlu kişileri 
ayırdetmek için kullanıldı.

Bu hiyerarşik yapılanmaya karşm ilk kiliselere egemen olan anlayış, başlangıçta, son derecede 
demokratik ve eşitlikçiydi. Ruhanî görevleri yerine getirecek kişiler, gezgin misyoner tarahndan 
tayin ediliyor ya da (özellikle o aynidıktan sonra) yeni öğretiyi benimsemiş kişilerin 
oluşturduğu cemaatin tamamı tarahndan seçiliyordu. Seçilme tarzlan yörelere göre büyük 
farklılıklar gösterebiliyordu. Daha sonra sapkın diye nitelenebilecek kimi gnostik kiliseler, 
eskiden Halk Meclislerinde yürütme görevlerini dağıtmak için kullanılan kura mekanizmasını 
benimsemişlerdi. Ancak bu iki ilke -manevî otoriteye sahip olduğu farzedilen biri tarahndan 
tayin edilme ve cemaat tarafından seçilme- arasında bir çelişki doğurmakta gecikmedi. 1. 
yüzyılın sonunda, Korinthos’taki cemaatın, kilisenin “yaşlılar heyeti”ni görevden alması 
Roma’da, belki daha bu dönemde bile “eşitler arasmda en birinci” konumuna gelmiş olan 
piskopos Clemens’in tepkisini çekti. Clemens’in Korinthos cemaatine yazdığı mektup, 
piskoposların manevi iktidarlarını seçim ya da başka bir mekanizmadan değil, havarilerin 
varisi olmalanndan aldıklan fikrinin ilk ifadesini içeriyordu. Kuruluş çağlannda kilise rekabet 
halindeki bir örgüttü; gizem dinleriyle, sinik felsefeyle ve nihaî olarak imparatorlukla rekabet 
eden bir örgüt... Bu kadar kısa bir zaman içersinde bu kadar yayılmasını, diğer “muhalif’ 
örgütler karşısında başan kazanmasını borçlu olduğu en önemli özelliği, belki de, 
evrenselliğiydi. Sözgelimi Kibele kültündeki gibi iğdiş edilmeyi, sinik felsefede olduğu gibi 
mutlak bir inkân gerektirmeyen çağnsı, potansiyel olarak herkese yönehkti. Ancak daha 2. 
yüzyılın başında çağnnm evrenselliğiyle, çağnyı yapan kurumların demokratik niteliklerinin yol 
açtığı içerik farklılaşması arasmdaki çelişki bir sorun yaratmaya başlamıştı bile. Clement ile 
Korinthos arasmdaki çelişki bu sorunun ilk yansımalanndan biriydi. Gerçi Clement’in mektubu 
Korinthoslulann benimsemiş olduklan öğretilere yönelik herhangi bir eleştiri içermiyordu ama 
öğretiler düzeyindeki aynşmalar da ortaya çıkmakta ve ihtilafları sertleştirmekte gecikmeyecekti.

İlk Aynşmalar

İmparatorluğun ve ilk Hıristiyanlığın bütün başarılan. Doğu Akdeniz’in şehirlerindeki sınıfsal 
kutuplaşmayı mutlaklaştırmaya yetmemişti. Hıristiyanlığın, hakkında ayrıntılı belgelere sahip 
olduğumuz ilk şehidi Justin, başlangıçta bir felsefe öğrencisiydi. Hıristiyanlığı kabul ettiğinde 
henüz hâlâ varlıklı bir ailenin, felsefe eğitimi görmekte olan çocuğuydu. İlk hocası, 2. 
yüzyılın ortasında henüz hâlâ en popüler felsefe okulu olan Stoacılığın müritlerinden biriydi. 
Onu Pythagorasçı bir öğretmen uğruna terketti. Pythagoras yerini Platon’a bıraktı; o da 
İsa’ya... Justin klasik felsefede aradığını, Hıristiyanlıkta bulmuştu; ihtida ettikten sonra da 
kefıdi klasik geçmişini reddetmedi.

Ancak Justin’in temsil ettiği klasik kültürle, Hıristiyanlığın taşımaya devam ettiği kabile kültürü 
arasmdaki buluşma, evrenselleştirilemeyecek, hatta Justin’in kendisinin 1. yüzyılın ortasındaki 
şehadetini bile açıklayamayacak kadar ideal bir noktaydı. Pavlus’un sistematize ettiği şekliyle 
bile İsa, sinik filozoflann temsil ettiği mutlak inkân, öğreti düzeyinde dışlayacak imkânlara 
sahip değildi. Justin, tekil ya da daha doğrusu, tarihsel olarak erken bir örnek olarak kaldı. 
Helen kültürü Kilise’nin evrensel değil demokratik öğelerini pekiştirdi.

İlk ihtilafın kaynağı Anadolu oldu. 144’te aforoz edilecek olan ve daha sonra “resmî” diye 
nitelenecek olan kiliselerden özellikle Ahdi Atik’in  statüsü konusunda aynlan Marcion’u 
Frigyalı Montanus izledi. Montanus’un yarattığı sorun, öğretiye ilişkin olmaktan çok örgütseldi. 
Çünkü Montanus, peygamberlik işlevinin, kitapların kaydettiği peygamberler ya da faaliyetlerin 
belki de, onun zamanında hâlâ sürmekte olan gezgin misyonlerle birlikte sona ermiş 
olduğuna inanmıyordu. Montanus, müridi olan iki kadınla, Prisca ve Maksimilia’yla birlikte 
girdiği coşku halinde, anlaşılması güç cümlelerle de olsa, kaynağını kutsal metinlerde bulan 
sözlerle tekrarlıyordu.

Montanizm  daha sonraki resmî kilise tarahndan bir sapkınlık (heresy) olarak ilan edildi; ilk 
çağlar Hıristiyanlığının en parlak zekâlarından birisinin, Tertullian’m bu sapkınlığa taraftar 
olmasına rağmen...

Montanus’u sapkın ilan etmek, nisbeten daha kolay oldu. Marcion, onunla karşılaştınidığında, 
kilise için çok daha büyük bir sorun oluşturmuştu. İzmir piskoposu Polycarp tarafından
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“şeytanın büyük evlâdı” olarak suçlandıktan sonra bile, Marcion, kendisini Roma’ya 200 bin 
serterce bağışlayacak kadar kilisenin bir parçası olarak görüyordu. 2. yüzyılda inkârla 
evrensellik arasındaki çatışma kilisenin içinde yaşandı.

G nostisizm .

Kuşkusuz imparatorluğun resmî dini olarak benimsenmeden önce Hıristiyanlığın muhalif, 
siyasal içeriği çok daha belirgindi. İlk Hıristiyanlar İsa’nın dirilip, dünyada bin yıl sürecek bir 
saltanat kuracağını, yakın geleceğe dair bir kehanet olarak görüyorlardı. Ancak 3. yüzyıldan 
başlayarak bu inanç alegorik bir yoruma tâbî tutuldu; özellikle de İskenderiye’nin hali vakti 
yerinde ailelerinden gelme Clement ve Ongen gibi düşünürleri tarafından.

Ancak bu konu ilk kilise içersinde büyük ayrışmalara yol açmadı. İlk büyük aynşmaya yol 
açan konu, Hıristiyanlık öğretisinin en özgün olan yönü, gövdenin dirileceği iddiası oldu. 
(Ruhun ölümsüzlüğü iddiası, antik dünyanın kendi felsefî geleneklerinden de tanıdığı bir 
iddiaydı.) Özellikle Hıristiyanlığı felsefî gelenekler bağlamında yorumlayan bir grup mümin, bu 
iddiayı da alegorik bir yoruma tâbî tutmaya başladılar. Ancak böylesi bir yeniden 
yorumlamanın, kihse örgütlenmesi ve otoritenin nasıl temsil edileceği gibi pratik ve politik 
konular açısından çok önemli sonuçları vardı. Resmî öğretiye göre havariler otoritelerini 
yalnızca İsa’nın yoldaşı olmaktan değil, daha da çok onun dirilişine tanık olmuş olmaktan, 
dirildikten sonra İsa’nın onlara verdikleri görevlerden alıyorlardı. Eğer diriliş maddî bir olay 
değilse, İsa’nın dirilişi, dirilmiş İsa’ya tanık olmak da, tekil, tarihsel bir olgu değil, sıradan 
müminlerin de yaşayabileceği ve başka türlü tarif edilemeyeceği için, “dirilmiş İsa’ya tanık 
olmak” gibi terimlerle anlatılan mistik bir yaşantıdır. Dolayısıyla gnostik adını alan bu 2. 
yüzyıl Hıristiyanlan için, kutsal metinlerde tesbit edilmiş olan öğreti Hıristiyanlığın nihaî 
biçimi değildi. Öğreti yeni vahiylerle zenginleştirilebilirdi.

Ancak adını. Yunanca “bilgi” anlamına gelen gnosisten alan Gnostikleri resmîleşmekte olan 
Kilise örgütlenmesinin benimsediği görüşleri savunanlardan ayırdeden yegâne faktör, gelecekte 
nelerin mümkün olduğu hakkındaki inançları değildi. Kendi içinde büyük çeşitlilikler gösteren 
Gnostik öğretilerin hepsinin paylaştığı iki temel tezden sözedilebilir. Birincisi, kutsal metinlerin 
zahirî, görünür anlamı ile batmî, anlamı arasında bir fark olduğu ve kendilerinin bu batınî 
anlamın içerdiği bilgiye, hikmete, gnosise sahip oldukları. Bu batmî anlamı görebilmek, aynı 
zamand^, manevî olgunlaşmışhğm, maddi dünyanın bağlarından, yanılsamalanndan 
kurtulnyİ^şluğun bir göstergesiydi. Çünkü bütün Gnostifelerin paylaştıklan ikinci ortak tez, bu 
dünyanııl, maddenin aslen ve radikal bir biçimde kötü olduğuydu. Resmî görüşü paylaşan 
Hıristiyanlara göre Gnostifeler eninde sonunda Tann’nın ürünü olan yaradılışa gereken saygıyı 
göstermiyorlardı. Gerçekten de Anadolu’da Marcion’un, Roma’da Valentinus’un önderlik ettiği 
ve görüşlerinin Gnostik içeriğine karşın kilise örgütlenmesi içersinde kalmayı tercih eden 
cemaader değilse de, daha radikal olanlan, bu dünyayı tannnm yaratmadığına inanıyorlardı. 
Oldukça yaygın olan bu görüşe göre Ahdi Atik’in  yaradılış hikâyelerinde bahsedilen tanrı ile, 
İsa’nın temsil ettiği, vazettiği tanrı aynı tanrı değildi. Yaradan, ya Platon’un, Aristoteles’in ve 
diğer Helen filozolarının sözünü ettiği demiourgos olabilirdi ya da daha muhtemeli ve yaygın 
olarak kabul edileni, kendisini “ben bir kıskanç bir tanrıyım” diye ifade eden bu Yehavo, 
olsa olsa kötülüğün simgesi, şeytanın ta kendisi olabilirdi. Böylelikle Cnostikler yalnızca 
çevrelerindeki dünyayı mutlak bir şekilde reddetmekle kalmıyor, geçmişi. Ahdi Atik'in temsil 
ettiği kutsal geçmişi de reddetmiş oluyorlardı. Bu reddediş beraberinde kimi Gnosfifeler için, 
maddi dünyadan kaynaklanan bütün eştisizliklerin, tanımların reddedildiği bir ilkel bir 
komünizm ütopyası getiriyordu. G nostikierin  ibadet tarzları hakkındaki bütün bilinenler, 
onların Hıristiyanlığı mudak bir kurtuluş öğretisi değil yeni bir ahlakın temeline 
dönüştürmeye çalışan muarızları tarahndan yazıldığı için, onlara atfedilen taşkınlıklann ne 
kadarını sahiden yapmış olajjilecekleri, bugün tarihçiler tarafından karar verilemeyen bir konu. 
Ama bütün anlatılanlaf, kaaı^ ve erkek rollerinin aşılmasından, kimi zaman bu köütülük 
dünyasına yeni bir çocuk gçtirmeyi önlemek için benimsenen bir cinsel perhizden, kimi 
zaman doğum kontrol yöntemlerinin kullanıldığı ama her şeyin mübah syıldığı bir cinsel 
özgürlükten, mal ortaklığından ve ilkel bir komünizmden sözediyor. Dünyayı yaradan 
kötülükle, İsa’nm vazettiği kurtuluş imkânının mücadelesi olarak yorumlayan Gnostikierin  
görüşlerinin, ikici (düalist) niteliği 3. yüzyıldan başlayarak İran’dan kaynaklanan Maniheizm’in 
etkisiyla daha da belirginleşti. Bu popüler düalizm uğradığı bütün kovuşturmalara ve gördüğü 
baskılara karşın şaşırtıcı bir süreklilik gösterdi. 13. yüzyılda sapkın görüşlerinden ötürü Güney 
Fransa’da kendilerine karşı bir Haçlı seferi düzenlenen dağ köylülerinin inançlarıyla ilk iki 
yüzyılın piskoposların otoritesini reddeden Anadolu köylülerinin inançlan arasında, yalnızca bir 
akrabalık değil, yazılı tarihi kurulmamış da olsa bir süreklilik olduğunu farzetmek zorundayız 
gibi gözüküyor (bkz. Köylü Ayaklanmaları).

Şehadet Sorunu

Miladın ilk ikiyüz yılında Gnostisizm’le  ilgili olarak, uzlaşma ve mutlak red seçenekleri 
Hıristiyanlık bünyesinde ilkesel ve ideolojik düzeyde tartışılmış oldu. 3. yüzyılın ortasında 
başlayan kitlesel baskı uygulamalarıyle birlikte, aynı tercih teolojik sorunlara karşı büyük 
ölçüde kayıtsız Hıristiyanlar için de yakıcı bir sorun haline geldi. 248 ’de impartorluk 
isyanlarla ve Got akmlarıyla sarsıldı. 249 ’da İskenderiye halkı Hıristiyan mahallelerine saldırdı;
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Constantinus’un üvey lordeşinin oğlu İullanos, 
geleneksel çoktannlı ibadet tarzlannı yeniden 
desteklemeye başladığında, kendisine hatm sayılır bir 
destek bulabilmişti. Daha çocukluğunda, imparator 
Constantius’un da onayıyla. Büyük Constantinus’un 
ahfadından başkasını imparator istemeyen ordunun, 
Constantinus’un üvey kardeşinin ailesine yönelttiği 
katliamdan kılpayı kurtulabilmişti. Daha sonra klasik 
kültürün en önemli merkezlerinde, Pergamum'da, 
Efes’te, Atina’da eğitim gören iulianos, Cermen 
ordulannın saldırılan karşısında, kendi ailesinden 
başka birini bulamayan Constantius tarafından 
Galya’ya caesar olarak atandı. Burada ordu komutanı 
olarak büyük başarılar kazandı. Yükselişi karşısında 
işkillenen imparator Constantius’la kısa süren 
mücadelesi, rakibinin ölümüyle onun İmparator 
olmasına kadar sürdü. İktidara gelir gelmez, o 
zamana kadar benimsemiş olduğu “iyi bir Hıristiyan’’ 
maskesini bir kenara bıraktı. Ancak İulianos’un 
inanıştan ile selefi Constantinus'unkiler ve hatta 
Hıristiyanlık arasında, daha sonraki Hıristiyan 
tarihçilerin iddia ettiği kadar büyük bir uçurum yoktu. 
Tıpkı İulianos'un kendisi gibi Constantinus da, sol 
invictus ibadetini benimsemiş ve bununla Hıristiyan 
olmasının önünde bir engel olarak değerlendirmemişti. 
Diğer yandan İulianos’un benimsediği, Plotinus 
tarafından yorumlanmış neoplatonizmin, Hıristiyan çileci 
tarikat ve manastır pratikleri üzerinde belirleyici bir 
etkisi olmuştu. Ancak 4. yüzyılın ortalarında, klasik 
çağa özgü olan ibadetler çoğulluğu artık geçmişte 
kalmıştı. Gerçi İulianos, bir mektubunda “Galilelilerin 
toptan bir yoldan çıkmaya varmış deliliğiyle 
başedebilmek için oniann kanla ve şiddetle 
susturulmalarına karşıyım, daha iyisi onlan barış 
içinde yaşamaya bırakmak" diye yazmıştı. Ama buna 
rağmen, Hıristiyanlara karşı bazı baskıcı tedbirler 
almaktan geri durmadı. Çıkardığı bir yasayla, yıkılan 
pagan tapmaklannm yeniden tamir edilmesini, ve bu 
tamirat işlennde Hıristiyan emeğinin kullanılması şartını 
koydu. İmparatorluk yöneticileri ve memurlan, bu 
koşullarda Hıristiyan kiliselerinin mülklerine el koyma 
yolunda yeni bir fırsat buldular; Hıristiyan cemaatleri 
bir kez daha pagan halklarla karşı karşıya geldiler. 
Ancak, Julianus tarafından sürgüne gönderilirken “bu 
yalnızca güneşin önünden geçip giden bir bulut" 
diyen Kilise Babası Athanasius'un haklı olduğu yavaş 
yavaş ortaya çıktı, lulianus, antik pagan inancını 
yeniden canlandırabilmek amacıyla, tümüyle Hıristiyan 
inançlannın içinde geliştikleri çerçeveyi kopyalamak, 
onun araçlarından faydalanmaya çalışmak zorunda 
kalmıştı. Kilise hiyerarşisine benzer bir pagan papazlık 
kurumu (“pontificum") oluşturdu. Galilelilere karşı sert 
polemik kitaplan yazdı ve eski pagan öğretilerini 
yeniden kitlesel eğitim alanına açmaya çalıştı. 363 
yılında, o güne kadar Persler'e karşı toplanmış en 
büyük ordunun başında sefere çıkan lulianus, bir 
daha ayak basmamak üzere Hıristiyan kenti 
Konstantinopolis’ten ayrıldı. Mutlak bir bozgundan 
sonra geri çekilirken, bilinmeyen bir elin attığı bir 
mızrak, karaciğerini parçaladı. Son “filozof-kral" ertesi 
gün, 31 yaşında can verdi.



öncelikle Roma dünyasının dışlanmışlan arasında 
doğan Hıristiyanlığın ilk büyük atılımı, imparatorluğun 
resmi dini haline gelmek oldu. Ancak Hıristiyanlığın 

kendi doğuş koşullannm dışına yayıldığı ikinci büyük 
atılımı, başka bir deyişle Cermen ve Slav kavimler 

tarafından benimsenmesi, çok daha farklı türden 
sorunlar içeriyordu. İmparatorluk içersindeki yayılışı, 

her şeye rağmen, ortak inanışlar ve ortak bir geçmiş 
tarafından şekillenmiş bir coğrafyada gerçekleşmişti. 

Buna rağmen bu ilk karşılaşma bile bir sentezle, 
Hıristiyanlığın, Matta’nm, f^arkos'un ve Lukas'm 

nisbeten daha çok İbrani geleneklerinden kaynaklanan 
öğretisine yabancı felsefi kavramlar, alegorik 

yorumlama tarzlan edinmesiyle sonuçlandı. Germenler 
ise Hıristiyanlığa kuzeyden beraberlerinde getirdikleri, 

sözgelimi Noel ağacı gibi çeşitli pagan ibadet 
tarzlarını getirdiler. Ancak kapitalizmin eşiğindeki batı 

Avrupa’nın en yayılmacı dönemine rastlayan 
Hıristiyanlığın son atılımı çok farklı koşullarda 

gerçekleşecek, çok farklı sonuçlar verecekti. Bu 
dönemde muzaffer bir kültürü temsil eden ve 1500 

yıllık bir tarihin yüküyle yüklü öğreti ile haiklarm 
geleneksel töresi arasında çok daha eşitsiz bir ilişki 

kurulacaktı. Ancak kuşkusuz bu sürecin de istisnalan 
oldu. İlk Cizvit misyoner, François Xavier Japonya’ya 

vardığında ülke birbirleriyle savaşmakta olan feodal 
beyliklere bölünmüştü. Bu dönemde Portekiz ticaret 

gemilerinden bazılarının, ancak misyonerlere iyi 
davranan beyliklerle ticaret yapması, diğer yandan 

Batılıların üstün ateşli silah teknolojisi Hıristiyanlığın 
beyler arasında yaygınlaşmasına yol açtı. Diğer 

yandan misyonerlerin sağladıklan sosyal yardım ve 
sağlık hizmetleri köylüler arasmda da yeni dine bir 

taban sağlıyordu. Ancak Tokugawa hanedanı altmda 
adanın birliği sağlanıp mutlakiyetçi bir devlet aygıtı 

kurulunca, 1616’da Hıristiyanlık yasaklandı; misyonerler 
resimde görüldüğü gibi çarmıha gerilerek idam 

edilmeye başladı. Baskıdan kaçan yeni dini kabul 
etmiş olan Japoniar çevredeki adacıklara sığındılar. 

Bu "kaçak müminler" günümüze kadar, dış etkilerden 
bağımsız gizli bir hayat sürdürdüler. Bugün sayılan 40 

bin civarında olduğu tahmin edilen bu ilk 
Hıristiyanların bugünkü varislerinin inanıştan, Hıristiyan 

öğretisi ile yerel Japon töresinin öylesine özgün bir 
bileşimini oluşturuyor ki, çoğu alim onlan 

Hıristiyan’dansa, Hıristiyaniar için 16. yüzyılda 
kullanılan terimden hareketle Kirişitan diye 

adlandırmayı tercih ediyorlar.

i v i u c a a e i e i t : !

yakıp yıktı. Ertesi yıl yeni imparator Decius, herkesin resmî tannlara kurban kesmiş olduğuna 
dair bir belge taşıması gerektiğini bildiren fermanını yayınladı. Fermanın etkisi, eyaletten 
eyalete ve sınıftan sınıfa değişiyordu. İktidannın nihaî dayanağı mümkün kıldığı sivil toplum 
olan Roma’nın çoğu eyaletinde, sözkonusu belgeleri satacak memurlar bulmak kolaydı. Ancak 
Kartaca Kilisesi, yalnızca sahte tannlara kurban kesmeyi değil, kendini kesmiş gibi gösteren 
belgeleri de satın almayı “döneklik” sayan bir karar aldı. Üstelik Kartacah teolog Cyprian, 
baskının sürmekte olduğu sırada şehir yetkililerle karşılaşmaktansa şehirden kaçmıştı. Şehirde 
kalan ve kamuya açık yerlerde âyin yapmama yasağını kabul eden piskopos, Ancak neyin 
döneklik sayılması gerektiğinde de bir fikirbirliği yoktu.

250’deki tartışma 300 ’ün habercisi oldu. 304 ’te Diocletian, resmî tannlara kurban kesmenin ve 
kutsal kitaplan resmî görevlilere teslim etmemenin idamla cezalandınlacağmı açıkladı. Bu kez 
baskı 215’de ölen Decius’un döneminde oludğu gibi kısa sürmeyecek, 9 yıl boyunca aralıksız 
yürürlükte kalacaktı. Tepkiler yine farklılaştı; bu dönemin Kartaca piskoposu Mensurius 
yetkililere kutsal kitaplan değil sapkmlannkini vererek cemaatının saygısını kazanmayı 
denediyse de başaramadı. Numidia’da, isterse eczacılık hakkında olsun, yetkilihlerin kabul 
edeceği herhangi bir kitabı vermek döneklik sayılırdı; çünkü doğmaya değilse de şehitlerin 
anısına ihanet edilmiş oluyordu. İskenderiye’de de sorun hem kitaplar, hem de kamuya açık 
ibadetlerin yapılabilip yapılamamasıydı. Tartışma, baskı döneminin sona ermesiyle sona ermedi. 
Bu kez de, döneklerin otoritesi sorunu Kilise’yi altüst ediyordu. Özellikle Kuzey Afrika’da, eski 
Kartaca’da Donatist diye anılan bir tarikat, Roma’nın temsil ettiği resmî görüşle, mücadele 
etmek dışında hiçbir ilişki kurmaya yanaşmıyordu. Augustinus kadar etkili bir teolog bile, 
Donatistler’i artık Katolik (evrensel) diye anılan Kilise ile uzlaştırmayı başaramadı. Hatta 
Donatistlerle sürdürdüğü tartışmanın, Augustinus’u, Roma’nın dünyevi iktidannı kabul etmekle 
birlikte, Civitas Dei’yle (İlahî Delvet ya da Şehir) dünyevî Roma arasındaki farkhhklan, 
gerilimleri vurgulayan bir perspektifi benimsemeye yöneltmiş olabilir.

Yalnızca Constantinus değil, “İsa’yı keşfeden” seçkinlerin önemli bir kesimi Hıristiyanlıkta 
imparatorlukla birlikte kendi kültürlerini kurtarabilecek bir imkân görmüşler, Hıristiyanlığı 
klasik kültür çerçevesinde yorumlayarak benimsemişlerdi. Ancak Barbar akımlan ile birlikte bu 
yorumlama çabası da, yeni sınıfsal ve yerel dinamiklerin uyanmasına yolaçıyordu. Kuzey 
Afrika kınnda Donatist keşişler, zeytin hasadında kimi zaman ücretli olarak da çalışan yoksul 
köylüleri peşlerine takarak Roma villalarına düzenledikleri baskınlarda dehşet saçıyorlardı. Diğer 
yandan, Donatizm’in şehitlerin anısına sadakat sloganı ile ifade edilen uzlaşmazlığının 
berisinde yatan faktörlerden biri, daha 3. yüzyılın başında kiliseden kopan Tertullianos gibi, 
resmî görüşe sadık kaldığı halde Tertullianos’u en önemli üstadı kabul eden Cyprian gibi 
yerel “aydın”lar aracılığıyla, son derecede dolaylı bir biçimde de olsa. Kuzey Afrika’nın 
Roma’dan farkının telaffuz edilebilemesini mümkün kılan bir geleneğin varlığıydı. Evrensel bir 
din olarak benimsenn Hıristiyanlık, yerel gelenekleri pekiştirerek, onlara bir dil imkânı vererek 
impartorluğu çözülüş sürecine katkıda bulunuyordu.
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Ahlak dinlerinin her biri, gelişme süreçleri içersinde kendi doğuş koşullarına 
yabancı, hatta kimi zaman ilk benimsediği değerler sistemine aykırı durumları 
hazmetmek, içermek ve yorumlamak zorunda kaldı. Örneğin Musevilik için bariz 
olan gerilim, önce esaret altında, sonra güçlü devletler arasında varlığını 
sürdürmeye çalışan bir kavmin kimliğini koruma çabasının bir ifadesi olarak telaffuz 
edilmişken, hem bir kraliyet örgütlenmesine dayanak oluşturmak hem de bütün 
dünyaya yayılan diaspora deneyimini yorumlamak zorunda kalmasıydı. Hıristiyanlık 
ise varoluşunun ilk üçyüz yılı içersinde, imparatorluk yaşantısını hem "aşağıdan" 
hem resmî din olarak "yukarıdan” yorumlamak zorunda kalmıştı. Ancak İslamiyet 
çok daha büyük zıtlıkları çok daha kısa bir süre içersinde uzlaştırmak zorunda 
kaldı. İslamiyet'in içine doğduğu koşullar, toplumsal farklılaşma ve eşitsizliklere, 
hem ibranîlerin tanıdığı eski Mısır'a, hem Filistin’e kıyasla çok daha yabancıydı. 
Örneğin, Araplarla ilgili olarak, "içtikleri anda onlar kadar bağlı kimse yoktur" 
diyen Herodotos, sözleşme/antlaşma töresinin kabile hayatında tuttuğu yere dair 
çarpıcı olaylar aktarmıştır. Anlattıklarına göre Araplar arasında antlaşma şöyle 
yapılırdı: Ant içecek iki kişi ayakta dururlar, aralarında bir üçüncü adam vardır; bu 
adam keskin bir taş alır, her ikisinin avuçlarını başparmağın hemen dibinden 
keser, sonra bornozlarından birer parça koparıp bunian kesilen yerlerden akan 
kana batırır, ayaklarının dibinde duran yedi taşı bu kanlarla boyar; bunu yaparken 
Dionysos ve Urania'nm adlarını anar. Bu tören bitince ant içen adam, antlaştığı 
kişiyi, ki bu bir yabancı ya da bir hemşeri olabilir, bütün dostlarına tanıtır, onlara 
salık verir; onlar da bu andı onaylarlar ve kendileri de tutacaklarına söz verirler.
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Hız kazanmakta olan toplumsal dinamizme karşın, Muhammed döneminde de bu 
"ilkel" kabile eşitliği hayatın geniş alanlanna damgasını vurmaya devam ediyordu. 
Ancak İslamiyet yarım yüzyıl gibi kısa bir süre içersinde bir dünya 
imparatorluğunun resmi dini haline gelince bu değerler çok daha zorlu bir sınav 
geçirmek durumunda kaldı. Bu dönüşümün göstergeleri, çağdaşları için de ayan 
beyan ortadaydı. Örneğin kimi yazarlara göre daha Osman döneminde hükümdara 
karşı suikastleri önlemek maksadı ile ibadet yerinde halifeyi cemaatten ayıran 
kerpiçten bir kulübe yaptırılmıştı. Daha sonra Emeviler döneminde ise halifenin 
cemaatten ayrılması, maksûre adı verilen yapının yaygınlık kazanmasıyla 
kurumsallaştı, ibn Haldun'a göre, maksûre/er kısa zamanda bütün İslam 
memleketlerinde yayıldı. Valiler belli-başlı eyalet camilerinde kendilerine böyle 
hücreler yaptırdılar. Abbasîler, Emeviler'e özgü bir uygulama olan popüler tepkiden 
yararlanmaya çalışmış, örneğin (H.) 160 yılında el-Mehdi, Medine'deki sacağacından 
yüksek maksûre’yi yıktırarak yerine toprak seviyesinde bir başkasını yaptırmıştı. 
Rivayete göre, el-Mehdi, 161 yılında eyaletlerde makasir yapılmasını yasakladı; 
hatta el-Memun bütün bu hücreleri kaldırmak istiyordu. Ama makasir kaldırılmakla 
kalmadı, iktidara gelişlerinde, cazibesini hâlâ koruyan ilkel eşitlikçi değerlere hitap 
etmiş olmanın hatırı sayılır bir payı olduğu Abbasîler'in dönemi, aynı zamanda 
İslamiyet'in bir devlet dini olarak doruğuna ulaştığı yıllar oldu. Abbasîler döneminde 
yapılmış yukarıdaki resimde Ramazan'ı ilan eden borazanlar sanki aynı zamanda 
Halife’nin dünyevi iktidarının ululuğunu da 
kanıtlamaya çalışıyorlar.
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İslamiyetten Önce Arabistan

Her ne kadar İslamiyet kendisini daha önceki bütün 
kitaplı dinlerin mesajını geliştiren ve mükemmelleştiren 

bir din olarak sunarsa da kabile töresinin anılarını 
daha fazla barındıran Musevilik, daha Muhammed 

zamanından beri Araplar’a daha yakın gelmiş, birçok 
töre ve yorum Musevî örneklerden hareketle 
şekillenmişti. Bunların en önemlilerinden biri 

Muhammed’in Cebrail tarafından Kudüs’e götürülüşü 
ve daha sonra efsanevî yaratık Burak’ın sırtında göğe 

ağışı olarak bilinen Miraç efsanesidir. Efsanenin en 
önemli dayanağı Isra efesinin birinci âyetidir: "O 

Allah ki geceleyin kulunu Mescid-i Haram’dan, 
çevresini bereketli kıldığı Mescid-i Aksa’ya götürdü.” 

Burada Mescid-i Aksa ile Kudüs’ün kasdedildiği daha 
sonraki gelenekler tarafından tesbit edilmiştir. Diğer 
yandan Kur’an’da Muhammed’in göğe ağdığına dair 
kesin bir belirti yoktur. Dolayısıyla Miraç inanışının, 
Müslüman Arapların Ortadoğu’nun diğer dinleri ile 

temasının daha arttığı daha sonraki dönemlerde 
şekillendiği tahmin edilebilir. Çünkü bir maddî ya da 

manevi bir merdiven (mirac’ın kelime anlamı merdiven 
demektir) aracılığıyla göğe yükselmek, çeşitli Ortadoğu 
dinlerinde bulunan bir temadır. Örneğin Ahd-i Atik’feW 

Tekvin’in yanısıra, Habeşçe yazılmış bir yıldönümü 
kitabında ve Mandeist metinlerde göğe çıkmak için 

kullanılan bir merdivenden bahsedilir; Mitra âyinlerinde 
ise merdiven ölüme geçişi temsil etmek için kullanılır. 

Yahudi-Hıristiyan geleneğindeki malhama diye bilinen 
kitaplardan hareketle kurulan Miraç anlatılarında da 
Yahudilerin ve Musevîliğin Müslümanlar için taşıdığı 

önem açıkça görülür. Bu anlatılarda peygamberin 
göğe ağdığında göğün yedi katının herbirinde bir 

peygamberle karşılaştığı söylenir. Musa kimi 
anlatılarda göğün 6., kimi anlatılarda 7. katindadır (6. 

katta Musa olduğu takdirde 7. kata İbrahim 
yerleştirilir). Aşağıdaki minyatürde Cebrail 

Muhammed’e Kudüs’ü gösterirken görülüyor.

Muhammed doğduğunda, Arapiar iki büyük imparatorluğun, Sasani İranı ile Bizans’ın etki 
alanlan arasmda yaşıyordu. Çöl coğrafyasının izin verdiği nadir bölgelerde tanm yapılıyor, 
nüfusun çoğunluğuysa geçimini göçebe hayvancılıkla sağlıyordu: Hayvancılıkta asıl önemli 
geçim kaynağı hem ulaşım aracı, hem besin kaynağı hem de değişim birimi işlevini gören 
develer iken koyun ve keçi sürülerine de rastlanıyordu. Aynca bu göçebe gruplann önemh 
bir diğer geçim kaynağıysa, bir yandan vahalardaki ekili topraklann ve başka göçebe gruplann 
baskınlar dolapsıyla yağmalanması ve öte yandan da toprak sahipleri ve tüccar 
kervanlanndan, baskınlardan koruma karşılığında alınan haraçlardı. El-Kutami, bir beyitinde 
“gazve” denilen bu baskınlan “Bizim işimiz düşmana, komşumuza, baskın yapacak kimse 
bulamadığımızda da bir kardeşimizi bulursak kendi kardeşimize baskın vermektir” diye tarif 
ediyordu. Uzayıp gidecek bir kan davasına yol açmamak üzere, baskın sırasında cana 
dokunmamaya dikkat edilir, bunun için, geçici de olsa, karşı taraftan açıkça üstün kuvvet ya 
da sayıda olunan anlar kollanır, göğüs göğüse çarpışmaya meydan vermekten kaçmılırdı. 
Göçebe geçiminde mübadelenin de yeri vardı; deveden elde edilenler yahut haraç ve çapul 
mallarına karşılık tahıl veya tüccarlar tarahndan getiren mallar alınırdı.

Yerleşik nüfusta da, göçebeler arasmda yaşamanın yanısıra kendi göçebe geçmişlerinin izleri 
görülebiliyordu. Baharat Yolu üzerinde yer alan Mekke ve Medine, gerek geçim yollan gerekse 
toplumsal örgürienme bakımından karşıtlıklar taşıyordu. Medine verimli topraklarıyla, 
hurmahklan ve tarımsal zenginliğiyle tanınırken Mekke alabildiğine çoraktı. Mekke 
“aristokrasisinin” yazlık şehri durumundaki Ta’if, büsbütün başka bir iklime sahipti ve 
Mekke’nin zenginliği denince, kastedilen aslında Ta’if in meyve bahçelerinden çok “Haram 
aylan”nda kurulan panayırlardı. Bu aylarda kan davalan ertelenir, baskın ya da öldürülme 
korkusu duyulmaksızın Kabe ziyaret edilir, bu arada tanm ürünleriyle ticaret mallannın 
değiştokuşu gerçekleştirilirdi.

Kabe’nin denetimini elde tutmak, Mekke için büyük bir zenginlik kaynağıydı. Arabistan’ın bir 
ucundan öbürüne uzanan ticaret ya Mekke’den geçiyor, ya da bizzat Mekkeliler tarahndan 
yapılıyordu. Kuzeyde Şam’a, güneyde Yemen’e uzanan ticaret kervanlan, buralarda karşılaştıklan 
Hint ve Habeş mallanyla da Arabistan’ı tanıştırıyorlardı,

Aynca, Mekkelilerin madencilik girişimleri vardı. Ancak bütün bunlar çok uzak bir geçmişe 
dayanmıyor, aşağı yukan Muhammed’in doğduğu yıllarda başlıyordu. 6. ve 7. yüzyıllar göçebe 
çoban ekonomisinden bir tür ticaret ekonomisine geçişin izlerini banndınyordu. Bedeviliğe 
özgü zihniyet ve uygulamalarla yeni gelişen yerleşik yaşayışın çelişkileri, farklı bir biçimde 
Medine’de de kendini gösteriyordu.

Göçebe olsun, yerleşik olsun, toplumsal örgütlenme akrabalık bağlanyla örtüşüyordu.
Çatışmalar ve ittifaklar, her biri kendini bir kandan kabul eden soylar arasında 
gerçekleşiyordu. Akraba (ya da birbirini akraba kabul eden) soylar kabileleri oluşturuyordu. 
Bütün Arabistan için ortak bir kabile yapısı sözkonusu değildi. Örneğin, Medine anasoylu 
grupların Mekke ise babasoylu gruplann çoğunlukta bulunduğu şehirlerdi.

Hemen hemen tüm Arap kabilelerinde su, otlak, bahçe ve tarlalar gibi kıt kaynaklar kabilenin 
ortak mülkiyetiydi. Bireysel mülkiyet genellikle bir çadır ve içindeki mütevazı eşyayla 
sınırlıydı. Kabile eşitlikçiliği, önderliğin yapısında da görülüyordu. Şeyh, kişisel özellikleriyle 
kendini kabul ettiren yaşlı bir kabile üyesiydi. Tek başına karar veremez, kabilenin ve 
kabileyi oluşturan ailelerin, belki de ifade edilmemiş olan ortak eğilimini temsil ederdi. Zayıf 
ya da saldmya uğramış kabile üyelerinin korunması kabile dayanışması gereğiydi. Dul ve 
yetimlere sahip çıkılması da, kan davalan da bu dayanışmanın en iyi ifade edildiği 
biçimlerdi. Aynı soydan gelmeye verilen değere rağmen, doğum ve evlilik bağı olmaksızın da 
akrabalık kazanılabilirdi. Azad edilen köleler ve daha güçlü bir soyun koruması altma giren 
zayıf soylar akrabalık ağı içinde yer alırdı. Evlatlık alma yoluyla soyun devamını sağlama çok 
yaygın bir adetti. Böylece, akrabalık çerçevesinde, herkesin herkesle savaşması eğihmi, yıkıcılığı 
dışanda kalanlara saklayarak sürekli daha geniş ittifaklar oluşturma eğihmiyle dengeleniyordu.

Eski Arap şiirindeki “mürüvvet” ve “ırz” temalan da bu eğilimleri yansıtmaktadır. Cesaret, 
sadakat ve cömerdikten oluşan mürüvvet hem savaşçı yiğitliğini hem de koruyan, gözeten bir 
tutumu temsil ediyordu. İster savaşta, ister banşta olsun, yine güçle bağdaşan “ırz”daysa, kişiyi 
ya da grubu, dışındaki dünyanın saldınsmdan koruyan, ama kendisi de dayanıksız olup 
korunması gereken bir engel anlamı vardı. Arap kabileleri arasmda, “mürüvvet” ve “ırzın” 
(bugünkü, cinsel saldmya ilişkin anlamıyla sınırlanmamış olan) korunmasının kutsallığı kadar 
ortak kabul gören hiçbir tanrı ya da tannça yoktu. Özel tann ya da tannçalan temsil eden 
putlara tapınma, daha çok şehirlerde benimsenmekteydi. Bedevi diniyse, soyut bir tann 
tasavvuru ile doğa varhklanmn can ve ruh taşıdığını, tanrıyla bağlantı sağladıklan için kutsal 
olduklannı kabul eden animist bir tavnn çeşidi bileşimlerinden oluşuyordu. Ama bu göçebe 
kabileler yerleşik halklarla ve şehir toplumlanyla girdikleri ilişkilerden etkileniyorlardı.
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islam iyetin Doğuşu

Varolanlardan farklı bir toplumsal düzen ve proje tek
lif etme anlamında, dinler, diğer bütün toplumsal ideo
loji ve doktrinlerden, bunlar kendi teorik veya pratik 
kurucularını peygamber kılmaya yönelse bile, bir pey
gamberin eyleme biçimi (sünneti) ve bu peygamber ta
rafından ilân edilen ve kamusal kılınan bir vahy aracılı
ğıyla oluşturulan bir haklılaştırımla farklılaşırlar. Dinin 
belli bir disiplin, bir grup ya da toplumsal bir sınıf tara
fından belli bir tarihsel-toplumsal döneme özgü yorumu 
bile, her din için bir başlangıç verisi olan bu olguyu 
değiştiremez. Bir başka deyişle, tüm tek-tanrılı dinler, 
kurucusu belli yarı-dinsel öğretiler, dinsel bir aşkınlık 
boyutu içeren mitik-epik örüntüler peygamberlerin ve 
kurucuların varlığıyla açıklanıp, yorumlanabilirler. Bu
nun nedeni peygamberlerin, dinlerin de bir öğreti olarak 
özgünlüğünün kaynağı olan, nihai bir güç veya yetkeyle 
çoğu kez melekler aracılığıyla kurdukları varsayılan iliş
kide yatmaktadır. Dinlerdeki metafizik ve aşkın öğenin, 
nihai bir güç ve yetkeye bağlanması, dinsel söylemin 
bütün unsurlarının bu güç/yetke tarafından bildirilip, 
belirlenmesi ve bu iş için belli bir kişinin seçilmesi 
aynı olayın birbirini tamamlayıcı süreçleridir. Öyle ki 
bir dinin içinde doğup geliştiği toplumsal şartlar ne 
olursa olsun, bu şartlardan türetilemeyecek ve bu şart
lara indirgenemeyecek özgül bir dinsel öğe ancak bir 
peygamber ve bu peygamberce dolayımlanan vahy ara
cılığıyla anlamlı olabilir.

İslâmiyet de bir din olarak bu çerçevenin dışında de
ğildir. Doğuşu ve gelişme aşamaları, bir din olarak sahip 
olduğu genel kozmolojik ve toplumsal söylem, İslâm 
Peygamberinin eyleme ve bildirme biçimleri izlenerek 
anlaşılabilir. Tekrar beliıtmek gerekirse, dinin özgül bir 
formasyon olarak niteliği-örneğin ibadet şekilleri, bir 
peygamberin bütün edimlerinin belli bir anlamsal çerçe
vede değeriendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bilindiği 
gibi İslâm, diğer kitaplı dinlerden çok daha baskın bir 
şekilde ötedünya inancı ve dünyeviliği birleştirmeye ça
lışmakta, bu dünyayı gelecekte karşılaşılması muhtemel 
tüm davranışlar için bir imtihan alanı olarak görmekte
dir. Bu dünyanın bu amaçla düzenlenim ve örgütlenimi 
de bir form içerisinde mümkündür. Bu formun içeriği 
her ne kadar Kur'ân tarafından belirlenmişse de, içeri
ğin bireylerce içselleştirimi ve yöntemleri, Peygamberin 

bUmerek sağlanabilir. Toplumsal 
hayatın bütün boyutları ve karmaşıklığı, ortaya çıkan 
sorunlar, bir din tebliği mücadelesine eklemlenen var- 
kalma mücadelesi, dinsel önderiik yanında, siyasal hat
ta askerî önderlik, gündelik hayatın en küçük ayrıntıla- 
nnda bile ortaya çıkan insan ilişkilerinin güçlüğüne veri
len karşılıklar: Bunların hepsi peygamberin hayatında 
bir yer bulabilmiştir. İslâm Peygamberinin hayatını konu 
alan bir disiplin olan sire, sözünü ettiğimiz genişliği 
kuşatabilecek bir malzemeler yığınına sahiptir. Bunların 
çoğunun, bir dinsel tarihyazımında her zaman rastlanıl
ması mümkün olan abartmalar ve yüceltmelerie topla- 
nıldığına inanılsa bile, yine de Peygamberin risalet işle
vinin ne kadar geniş ve derin olduğunu görmemek müm
kün değildir. Burada sorun, İslâm Peygamberinin haya
tının, islamiyetin doğuş şartlarını bütünüyle tüketip tü- 
ketmediğidir. Bu sorun aynı zamanda İslam tarihyazımı- 
nın önemli bir sorunu da olmaktadır. Çünkü özellikle 
Peygamberin belli bir konuda söylediklerini toplayan 
ve biriktiren bir dal olan ftadis, zaman zaman Peygam
bere ait olmayan sözleri de içerebilmiştir. Bunun anla
mı, aslında Hz. Muhammed'in bir birey olarak, toplum
sal pratik içerisinde, sahip olduğu dinsel yetkeyi her 
konuya taşımamış olmasıdır. Dolayısıyla istediği dinsel 
özneler, etkin ve katılımcı dinsel öznelerdir.

İslâmın doğuşuyla ilgili olarak başka bir teorik güçlük 
de, Islâm’la İslâm Medeniyetinin çoğu kez birbirine ka

rıştırılması, birarada ele alınmasından kaynaklanmakta
dır. Bu medeniyetin ne dereceye kadar 'İslâmî' olduğu 
elbette tartışma konusudur. Emeviler, Abbasîler ve Os
manlIlar tarafından oluşturulan bu medeniyet itici gücü
nü ve kültürel dokusunu Islâmiyetten almıştı; ancak 
bu medeniyet haritası içerisinde yeralan bütün kurumla- 
rı ve pratikleri, bunları aktüalize edenler Müslüman olsa
lar bile, İslâmî sayılamazlar. Bir cümleyle belirtmek ge
rekirse, medeniyet-içi bir din olarak İslâmiyet yukarıdan 
aşağıya doğru işletilmektedir. Topluluğun ahlaki yapısı
nı yükseltmek ve insanları faziletli bir hayat sürdürmeye 
çağırmak yerine, İslâm bir devlet söylemi etrafında yeni
den üretilen bir yan-söylem durumuna indirilmiştir. İs
lâm topluluğunun (ümmetin) variiğını ve mücadelesini 
haklılaştırmaktan çok, kurulu toplumsal düzenin ve impa
ratorluk yapısının meşruluğunu sağlamaya yönelik idari 
bir aygıt olarak işlevselleşmektedir. Dolayısıyla ilk İslâm 
cemaatinin yaşadığı aşkın tarihsellik boyutunu, özellikle 
Emeviler ve Abbasîler döneminden geliştirilen ve yay
gınlık kazanan kelâm, akaid, fıkh, tasavvuf, felsefe gibi 
disiplinlerce üretilen kavramsal mekanizmalaria kavra
mak hem metodolojik olarak yanlış hem de pratik olarak 
imkânsızdır. Elbette tarihsel bir ürün olarak bu medeni
yetin kendisi ve ürünleri inkâr edilemez, fakat kuruluş 
aşamasında İslâm topluluğunun yaşadığı tarih-içi tecrü
beleri bunlardan kalkarak yorumlamaya girişmek hak
sızlık olacaktır.

Kur’ân'ın kendisi zaten tarih-içi göndermelerde bu
lunmaktadır. Belli bir dilde indirilmiş olması bile bu 
meyanda değerlendirilebilir. Ancak bu tarih-içi gönder
melerden bir medeniyet fikri türetmek, İsmet Özel’in 
çok iyi belirttiği gibi “yoldan çıkmış filozofların 
yapabileceği " bir şeydir. İdeal bir ilk toplum modeli 
çizip, bu modelin tarihselliğini gidererek, dondurmak, 
bir kere ve bütün zamanlar için hep öyle kalmasını 
ve sonraki bütün toplumsal formasyonların bu modele 
göre biçimlenmesini istemek her şeyden önce ve Kur’- 
ân’ın tarihsel göndermelerinin ruhuna aykırıdır. Açık 
olan, Emevi, Abbasi ve Osmanlı imparatoriuklarının ko
ruması altında İslâmın bir “medeniyet dini” olarak ta
nımlanabileceğidir ki bu din ne lafzında ne de muhteva
sında, Peygamberin yaşadığı Kur'ân’ın kendisine indiri
lerek risaletle görevlendirildiği Mekke’de ilkin bir cema
at dini, daha sonra da Medine’de bir ümmet dini olarak 
örgütlenen dinle bir özdeşlik taşır. Şüphesiz, İslâmiyet, 
Hıristiyanlık ve Musevîlik dinlerinin aksine, bir medeni
yet tecrübesi yaşamış, yönetenlerin ve üst toplumsal 
sınıfların istemi ne olursa olsun, onlardan görece bir 
bağımsızlık kazanarak variiğını sürdürebilmiştir. İmpa
ratoriuk gibi bir toplumsal yapı özünde otokratik olan 
bir toplumsal yapı, her şeyi olduğu gibi zoru (cebr) 
da kurumsallaştırmıştır. İslâmın bugüne devraldığı zor 
öğesi ne gariptir ki kuruluş ve doğuş döneminden değil, 
bir medeniyet dini olduğu dönemde gelmektedir. İslâm 
dininin kurumsal bir karakter kazandığı Medine döne
minde bile zor, Medine’deki tüm kabileler ve diğer din 
mensuplarınca varılan konsensüsü bozan Yahudiler ve 
iktisadi güçlerini yitirdikleri için saldırılarını yoğunlaştı
ran Mekkeliler dışında kimseye bilinçli olarak yöneltil- 
memiştir. Bu ve burada sayılması gerekmeyen başka 
nedenlerden ötürü, Islâm Medeniyetinin, İslâmî özellikle 
doğuş aşamasında ele almak için bir ölçüt olarak ele 
alınamayacağı ortaya çıkar. Nesnelerini Kur’ân’da ve 
Peygamberin yapıp-ettiklerinde bulmaya özellikle dikkat 
eden belli disiplinlerin sunduğu teorik malzeme de baş
ka bir bağlamda değerlendirilebilir. Bu bağlama bir ör
nek olarak, günümüzde İslâmî hareketlerin ve düşünce
lerin kendilerini batılı değer ve kurumlara eklemleme 
ya da reddetme tavırları gösterilebilir. Ancak sonuçta, 
Islâm’ın doğuşunu Peygamberin hayatına ve Kur’ân’a 
gidilerek açıklama zorunluğu ortaya çıkar. Kur’ân kendi 
■afzının bir kere ve bütün zamanlar için bozulmadan 
kalacağını garanti etmektedir. Fakat Peygamberin bile
bildiğimiz hayatı için aynı şeyi söylemek mümkün olma
sa gerektir. En modernlerinden en gelenekseline kadar 
bütün sîreler bireysel perspektifle kaleme alınmışlardır.

Kaldı ki bu hayatın bütününün değil de belli bir dönemi
nin ele alınması da sözkonusudur.

Hz. Muhammed’in hayafını genel çizgilerle ortaya koy
mak söylenenler açısından anlamlı, bir ölçüde de işlev
sel olabilir. Islâm Peygamberi M. 570 yılında Arab yarı- 
madasırun önemli bir merkezi olan Mekke'de dünyaya 
gelmiştir. Yoksul bir ailenin çocuğu olması, babasını 
doğmadan önce, annesini de çocukluğunun ilk yılların
da kaybetmiş olması, amcası Ebu Talib’in himayesinde 
yetişmesi, 25 yaşında kendisinden yaşça büyük ve ticari 
işlerini yönettiği bir kadınla evlenmesi, ahlâkî duyariiğı, 
nezaketi, sözüne güvenilir olması ve faziletli oluşu dı
şında hayatının bu dönemine ait fazlaca bilgi yoktur. 
610 yılından itibaren kendisine fasılalarla indirilen Kur’- 
ân’ın buyruklarını tebliğ etmeye başlamış, Mekkelilerin 
baskısı yüzünden 622'de Medine’ye hicret, 623 yılında 
da vefat etmiştir. Mekke döneminde Islâmiyetin ahlâki 
boyutunu teşkil eden emirlerin çoğunun bildirildiği Mi’- 
râc olayı gerçekleşmiştir. 624 Bedr, 625 Uhud, 627 Hen
dek savaşlarını yönetmiş, 629’da ise Mekkeyi fethetmiş- 
tir.

Mekke kabilelerden müteşekkil bir site-devlet oligarşi
siyle yönetilmekteydi. Kureyş kabilesi en önde gelen 
kabile olup, kabileler arası ilişkiler temel toplumsal iliş
kileri ve çelişkileri teşkil etmekteydi. Mekke -Ta’if-Medine 
üçgeni Arab yarımadasımJakl en önemli ve stratejik böl
geyi oluşturmaktaydı. Mekke kimi ayların musâlaha (ba
rış) ayı ilân edilmesiyle hem kendi içerisinde hem de 
civarında oldukça büyük ve etkili bir ticari hayata sahip
ti. Kölelik kurumu işlevseldi ve bir kurum olarak toplum ■ 
sal meşruluğa sahipti. Mekke civarında zaman zaman 
büyük fuarlar kuruluyor, bunlar da sermayenin akışkan
lığını sağlıyordu. Roma, Bizans, Iran ve Habeş impara
torları bu şehri ele geçirmek istemişler, ancak özerk 
bir ticari merkezin gerekliliği nedeniyle başaramamışlar
dı.

Arab yarımadasında diğer şehirler zaman zaman isti
la altına alınırken, Mekke hiçbir zaman işgâl edilmemiş
ti. Mekke’de güçlü bir putperestlik geleneği bulunmak
taydı. Hıristiyanlık ya da Musevîlik din olarak bilinmekle 
ve bazı izleyicileri bulunmakla birlikte çok güçlü değildi. 
Edebi sanatlar ve bu arada şiir oldukça gelişkin bir 
düzeye sahipti. Şairler, şairlikleri yanısıra kimi mistik 
güçlere sahip olarak tanımlanılıyordu. Bu açıdan Pey
gamberi bir şair, Kur’ân’ın da bir şiir olduğu yolundaki 
itirazların oldukça köklü bir temeli vardı ki, Kur’ân ve 
Peygamber bu itirazları şiddetle reddeder.

Mekke’nin toplumsal özellikleri İbn Halduncu bir yoru
ma imkân tanımamaktadır. Şöyle ki; Klasik Islâm tarih- 
yazımında Mekke’de İslâmiyet tebliğ edilmeden önce 
büyük bir ahlâkî çöküş ve yozlaşma olduğu sık sık vur
gulanmaktadır. Toplumsal ilişkilerin niteliği, kölelerin 
konumu, eşitsizlik, bu çöküş ve yozlaşmanın görünür 
boyutlarıdır. Toplumsal üretimin belli bir düzeyine ge
lindiğinde, (Mekke bu düzeye gelmiş varsayılır) artık 
şehiriileri birarada tutan ‘hukuk’ işlemez olur. Yine yo
ruma göre, artık şehrin daha dinamik ve asabiyeti saf 
bedeviler tarafından İslah edilmesinin vakti gelmiştir. 
Peygamber tam da bu uğrakta ortaya çıkmıştır ve şehir
deki siyasal egemenlik bir dönüşüme uğratılmıştır. İs
lâm bu dönüşümün ideolojisi olmuştur. Toplum artık 
muhtemel ve sonraki bir dönüşüm için başlama işaretin; 
almıştır vb. Bir kere öncelikle İslâmın doğuş aşamasın
da yaşadığı çelişkinin bir medenî/bedevi (yerleşikler/gö
çebeler) çelişkisinin olmadığını belirtmek gerekir. Çeliş
ki ilk düzeyde ideolojikti. Mekkeliler ‘atalarının dininin’ 
yerle bir edilmesini istemiyorlardı. İkincil düzeyde, İslâ
mî hükümlerin işaret ettiği adaletçi ve eşitlikçi düzenin 
kendi çıkarlarını tehlikeye atacağını sezinlemişlerdi. Ah
lâklı ve dürüst olmayı, insanlar arasında eşitliği gözet
meyi buyuran ayetlerin varolan hayat biçimlerinin tam 
tersi bir hayat biçimi önerdiğinin de farkındaydılar. Özel
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olarak Kur'ân kadınlar ve köleler İçin görece daha adil 
ve eşit bir konumu garanti etmekteydi.

Çelişkinin taşıyıcılarına bakıldığında ortaya şöyle bir 
durum çıkmaktadır: Bir kere Islâm’a inananlar bedevi 
(göçebe) olmadıkları gibi tümüyle yoksul da değildiler. 
Elbette yoksullar ve köleler arasından da Müslümanlığı 
kabul edenler çıkmıştı. Ebu Bekir’in İslâmiyeti benimse
mesiyle kendisini seven ve saygı gösteren zengin tüc
carlar da aynı yolu izlemişti. Ancak örneğin Peygambe
rin tebliği sırasında kendisinin toplumsal konumu ileri 
sürülerek itiraz ve alay edilmişti. Mekke’deki Müslüman
lığın bütünüyle bir tüccar Müslümanlığı olmadığı gibi 
bütünüyle bir yoksullar dini olmadığı da ortadadır. Bun
da da Hz. IMuhammedin mesajını toplumsal sınıflar ve 
kesimler arasında lıiçbir ayrım gözetmeksizin yaymak 
istemesi birinci derecede etken olmuştur.

Mekke’deki başat kültür, bir tüccar kültürü idi. Bu 
kültür ticarî lıayatın sınırsızlığı ve bir üst-belirleyici ilke 
tarafından denetim altında tutulmamakla belirginleşi
yordu. nitekim sözüne güvenilir bir tüccar Mekke’de 
eşine az rastlanılır bir varlıktı. Halbuki Kur’ân bu kültü
rün bir denetim altına alınmasını ve bir ahlâkî ilkeye 
hizmet etmesini beklemekteydi. İslâmî öğretiye göre 
müşrik olan Mekkelilerle Müslümanlar arasındaki çelişki 
bunun kavranılmasından sonra çok daha derinleşecekti. 
Bununla birlikte bu tüccarlık dini temasının Mekke top
lumunda kimi toplumsal dayanaklarının olduğunu unut
mamak gerekir. 622’de Mekke’den Medine’ye göçeden 
Müslümanlar, burada kendilerine Müslüman olmuş Me- 
dineliler tarafından bağışlanan topraklardan tarımı ve 
tanmsal üretimi bilmemeleri nedeniyle kullanamamış- 
lar, Medine'de pek rastlanılmayan dükkanlar açarak ge
çimlerini kazanmışlardır. Yine İbn Halduncu yorumun 
tersine, oluşan İslâm cemaatinin başarısı, “şehirli tüc
car seçkinler grubuyla Bedevî cengaverler arasındaki 
bir birleşmeden" değil, ticaretle tarımın uziaştırılmasın- 
dan kaynaklanmaktadır. Nitekim daha sonra yapılacak 
savaşlarda, askeri güç bedevîierden değil bu tüccar 
ve çiftçi halktan devşirilecektir. Geçerken, özellikle Hz. 
Muhammedin vefatından sonraki askeri başarıların bü
yük oranda çevredeki imparatorlukların zayıf askeri gü
cünden de kaynaklandığını belirtelim.

610'dan İtibaren Isiâmiyetln tebliği üç yıllık bir süre 
için gizli yürütüldü. Daha sonra tebliğ aleni (kamusal) 
kılınmış, kişileri kazanmanın yanısıra Mekke’deki top
lumsal düzenin doğrudan bir eleştirisi de yapılmaya 
başlanmıştır. Kur’ânî ayetler Mekke ve Medine’de indi
rilmiş olmalarına göre ‘mekkî’ ve ‘medenî’ olarak adlan
dırılırlar. Mekkî ayetler bir cemaat dini olarak İsiâmın 
temellendiriimesini sağlamaya yönelik ayetlerdir. Allah’a 
inanmaları dolayısıyla kişilere verilen güven, yüreklen
dirme, zalimlerin düzeninin bir gün mutlaka yıkılacağı 
inancı, dayanışma, eşitlik, adalet ve yardımlaşmanın 
yanısıra tevhid düşüncesi bu ayetlerde oldukça yoğun 
ve zengin bir dille işlenmektedir. Kur’ân’ın kökü İbrahim 
Peygambere giden tevhidi geleneğin en son ve mükem
mel bir halkası olduğu vurgulanmaktadır. Mekkelilere 
atalarının gerçek dinine dönmeleri gereği hatıriatılmak- 
tatir. Hıristiyanlık ve Musevîliğin bir din olarak yozlaştı
ğı ve bu gelenekten koptuğundan söz edilmektedir. Ya
hudilerin ve Hıristiyanların sayıca daha fazla olduğu 
Medine’de inen ayetlerde ise Hıristiyanlık ve Musevîlik 
kendi özgül bağlamlarında değerlendirilmektedir. Bu din
lerin artık İslâmia sona erdiği, çünkü İsiâmın bir din 
olarak bu dinlerin çarpıtılması ve yozlaştırılmasına bir 
son vermek üzere indirildiği belirtilmektedir. Mekkî ayet
lerde bütüncül bir gelenek eleştirisi varken, medenî 
ayetlerde gelenek tahrif edilmiş olarak nitelendirilmek
tedir. Bunun nedeni açıktır; Mekke'deki dinsel yapılan
ma tümüyle gelenek-bağımii bir özellik arzederken, Me
dine bu geleneğin dışında tikel din sahiplerince temsil 
edilen bir yapılanmayla birlikteydi.

Kur’ân’ın öngördüğü ahlâkın bir kabile ahlâkı olarak 
tavsif edilemeyeceğinin de bilinmesi gerekmektedir. 
Kur’ân Arab yarımadasında sahip oiduğu kültürel de
ğerlerle farklı bir topiumsai birim oian kabilelerin deyim 
yerindeyse sosyolojik önemlerini görmezlikten gelme
mişti. Etik önermelerle kabile yapısını bir açıdan yıkma
ya yönelse bile, Peygamber hiçbir zaman kabilelerle 
doğrudan yüzyüze gelmek istememişti. Bunun Müslü
manların güvenliğini tehlikeye atmak olacağının bilin
cindeydi. Her şeyden öte kabile ahlâkı asabiyete 
dayanıyordu-bir tür kan bağına. Oysa İslâm, imânı ve 
imân kardeşliği önceleyen bir ahlâk geliştirmekteydi. 
Mekkî ayetlerin İslâm cemaatin iç dayanışmasını artır
mak, güçlerini pekiştirmek için vaadettiği şey Allah’ın 
yardımıydı. Tevhid Aiiah'dan başka kimseye güvenme- 
meyi, ondan başka bir melce aramamayı da içermektey
di. Böylelikle Müslümanlar kendilerine önerilen bütün 
uzlaşma tekliflerini reddetmişler, beşerî yetke kaynakla
rını ‘bâtıl’ ilân ederek, Mekke oligarşisinin otorite yapısı
nı doğrudan kırmışlardı. Başka bir yerde ayrıntılı olarak 
incelenmesi gereken Kur'âni söylem ve Müslümanlığın 
propaganda edilmesi sırasında bu söylem tarafından 
sunulan hikmet ve nasihat öğlerinin de altı çizilmelidir 
bu noktada. Çünkü, bu öğelerle Allah’ın kitaplarına ve 
yetkesine itaat etmeyen önceki kavimlerin başına neler 
geidiği ve gelebileceği, Peygamberi yalanlamanın im
kânsızlığı temaları etkili bir biçimde inceienebiimekte- 
dir. Her ne kadar mekkî ayetler acılar ve çileler karşısın
da direnmeyi, sabretmeyi emretse bile, bu ayetlerden 
bir asketizm fikri çıkartılamaz. Bu anlamda çok sonraları 
tasavvuf felsefesinin Kur’ânî dayanaklar bulmakta zor
luk çekmesi de anlaşılır olmaktadır.

Putperestliğin en yaygın dinsel gelenek olduğu Mek
ke'de, Kur'ân’ın putlara karşı açmış olduğu savaş sade
ce bir dinsel eleştiri olarak değil, tevhid inancının yer
leştirilmesiyle de yakından ilgilidir. Çünkü bir dinler 
mozayiğine sahip Mekke’de yaratıcı bir tek tanrı düşün
cesi bilinmeyen bir şey değildi. Bu düşüncenin uyandı- 
rıimasıyia İsiâmın kabul ediiiriiği artırılmak istenmişti. 
Müslümanlar Mekke’nin kültürel bütünlüğüne yönelik 
eleştirilerini artırdıkça, KureyşIiler, Peygamberin de da
hil oiduğu Hâşim oğullarına boykot ilân ettiler. Boyko
tun iktisadi tarafları da olmakla birlikte, aslolan Müslü
manlarla her türlü ilişkinin kesiimesiydi. Bu aşamada 
kaydedilmesi gereken, ne zaman vuku bulduğu bilinme
yen mi’râc olayıdır. Bu Peygamberle Allah arasında ku
rulan dolaysız bir ilişki olarak betimlenebilecek bir olay
dır. Mi’râc'da İsiâmın ahlâkî ve normatif yapısının büyük 
bir bölümünü oluşturan ve 12 emir olarak bilinen ayetler 
bildiriliyor, Mekke’nin terkedilmesine izin veriliyor, Müs- 
lümaniar için sembolik anlamı da bulunan bir şekilde 
Peygamberin karşılaştığı kimi güçlüklere cevaplar verili
yor ve 5 vakit namaz ibadeti emrolonuyordu.

Medine’nin gerçek adı Yesrib’dir. Burada da Evs ve 
Hazrec denilen iki güçlü kabile bulunmaktaydı ki bunlar 
sık sık bölgedeki Yahudilerle kanlı kavgalara girmektey
diler. Din olarak putperesttiler ve Yahudiler kendilerini 
bu nedenle horgörmekteydi. Bu iki kabile arasındaki 
ayrılıklar Yahudilerin güçlenmesine yardımcı olmaktay
dı. Bu iki kabilenin bir kısım üyelerinin İslâmiyeti kabul 
etmeleri hem birleşmelerine hem de Hz. Muhammed’in 
Medine’ye hicret kararını vermesine vesile oldu. Bunda 
en büyük etken, Kureyş kabilesinin peygamberi öldür
meye karar vermesidir.

M. 622’de gerçekleşen Hicretle birlikte Müslümanların 
yeni yerleşim İJÖlgesi Medine olmuştu. Buraya gelenle
re göç edenler anlamında muhacirûn, Medine halkına 
ise yardımcılar anlamında ensâr denildi. Ensâr ve muha- 
cirunun uyum ve işbirliği içerisindeki birleşimlerinin en 
somut örneği ilk mescidin inşa edilmesidir. Müslüman
lar bazen anlaşmakla birlikte bu bölgede en çok Yahudi
lerle karşı karşıya gelmişlerdir. Bunda büyük oranda

eski imtiyaz ve güçlerini yitiren Yahudilerin yapılan an
laşmaları bozmaları etken olmuştur. Hayatlarını güven
ce altına alan Müslümanlar artık bütünüyle kendilerinin 
oian bir toplumsal düzen kurma peşindeydiler. Kur'ân’- 
ın mekkî ayetleri ahlâk ve ibadet hükümlerinin yanısıra 
toplumsal hayatın değişik boyutlarını da içermekteydi. 
Ayrıca dinin tebliğ edilmesi süreci geçimleri başkaları 
tarafından temin edilen, ashab-ı suffa denilen ve ilk 
mescide bitişik olarak yapılan evlerde barınan eğitimli 
bir kesim tarafından yürütülmekteydi. Mekke’yle ve çev
redeki diğer kabilelerle girişilen savaşlardan galip çıkıl
ması ve Mekke’nin fethi Peygamberin vefatına kadar 
olan dönemin belirleyici olaylarıdır. Medine döneminde 
esas olan Isiâmiyetln daha evrensel vurgular kazanarak 
bir cemaat dini kimliği ve görünümünü terketmesidir. 
Bununla Mekke ve Medine dönemlerinin birbirinden ko
puk iki ayrı dönem olduğu söylenmek istenilmemekte
dir. Ama tersine, bu iki dönemi birbirini tamamlayan 
ve İslâmiyetin doğuş sürecini bütünleştiren dönemler 
olarak değerlendirmek gerekmektedir. Kur'ân'm temel 
bildirisinde ve Peygamtıerin izlediği yolda herhangi bir 
değişiklik olmamıştır. Dinin amacı yine en yüksek ahlâk 
düzeyine erişerek Allah’ın rızasını kazanmak biçiminde 
somutlaşmaktadır. Değişen şey İsiâmın sınırlı sayıda 
bir insan kitlesinin değil, bütün bir toplumun biyolojik 
akışkanlığını sağlayan evrensel bir din vurgusunu taşı
masıdır. İslâmiyet varkaima mücadelesinden esnek bir 
kurumsallaşma dönemine geçmiştir-gerçek kurumsal
laşma sürecinin Emeviler ve Abbasilerce başlatıldığını, 
bunun nüvelerinin de ilk dört halife zamanında atıldığını 
belirtmenin faydalı olacağı düşünülebilir.

Dinin tamamlanması süreci Peygamljerin son hac zi
yareti sırasında verdiği hutbede daha da sarihleşecek- 
tir. Vedâ Hutbesi olarak anılacak bu hutbede, Hz. Mu
hammed tümüyle eşitlikçi bir toplumsal düzenden yana 
tavır almaktaydı. Müslümanların kendi kurdukları nizâ
mın dışında yeralanlara karşı zorlama yapmamalarını 
sık sık tekrarladı. Zaten dinde zorlamanın olmadığı yo
lundaki hükümler mekkî ayetlerin başta gelen özelliği 
olmuştu. Medine Müslümanlar için aynı zamanda başka 
insanlarla birarada nasıl yaşanabileceğinin bir deneme 
alanı görevi de görmüştür. Birarada yaşamanın formülü 
iki tarafın rızasıyla oluşturulan anlaşmaya sonuna kadar 
itaat edilmesinde bulunmaktadır. Rızayı belirleyen öğe, 
taraflardan birinin diğerinden güçtü olması değildir. Ken
di seçtiği din üzere yaşamayı istemektir. Bu öğedir ki 
özellikle Medine döneminde kitleler halinde yarımada
nın her tarafından binlerce insanın Müslüman olmasına 
yolaçmıştır.

isiâmın bir din olarak meşruluğunu sağlamak ve gös
termek üzere ikili bir yol izlenmektedir: Dinin bütün 
unsurları, taşıdıkları varsayılan rasyonel gizli güçleriyle 
birlikte ortaya konularak, bütün zamanlar ve mekânlar 
için geçerli ve güvenilir bir değerler manzumesine sahip 
olarak değerlendirilip, konumlandırılır. Burada referans 
noktası dinin taşıdığı mesajın kendisidir-nasii yorumla
nırsa yorumlansın. İkincisi, İslâm başlangıcında belli 
bir pratik için ölçüt göreviyle fonksiyonel olmuştur, bir 
başka deyişle, Müslümanlar kendilerinin ve başkalarının 
yaşadığı hayata dinlerinden aldıktan telkin ve ithamla 
müdahalede bulunmuşlardır. Kitap, pratiğin test edilme
sinin en sahih aracıdır. Burada dinin meşruluğu dışsal 
şartların olumsuzluğunda aranmaktadır. Çünkü kitap bu 
şartların belli bir şeklide bir yöne doğru dönüştürülmesi 
gerektiğine işaret etmektedir. Bu yollardan ikisi de ne 
bütünüyie doğru ne de yanlıştır. Sadece adına modern
lik denilen genel toplumsal süreç, tüm meşruluk anlatı
larını bir taraflarından geçersiz kıldığı için, Müslümanta- 
rın modern dünyada bu iki yolun da bir noktadan sonra 
işlemeyeceğini farketmeieri gerekecektir.

AHMET ÇİĞDEM
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İslamiyet ve Devlet

Bir yandan köle ayaklanmalan, bir yandan göçebe topluluklann saldınlanyla parlak 
dönemlerini geride bırakmış köleci devletlerin, ayaklanma ve saldırılara karşı kazandıkları her 
zaferden sonra biraz daha güçsüzleştikleri bir dönemde İslam tarih sahnesinde görüldü. İçinde 
doğduğu coğrafi şartlann elverişsizliği, Arap toplumunda homojen bir devlet yapısının 
oluşturulabilmesi için zorunlu olan toplumsal artığın düzenli ve sürekli olarak yeniden 
üretimine imkan tammıyordıT' Tesadüflere bağlı olarak yaratılmış toplumsal artığın göçebe ve 
yerleşik kabile toplulukları tarafından karşılıklı yağmalandığı, dolayısıyla üretimin ve 
bölüşümün denetlenemediği bir toplumsal yapı sözkonusuydu.

Medine bir yanda İran ve Suriye’de hüküm süren Gassân devleti diğer yandan da Bizans 
egemenliği altındaki bölgeler tarafından kuşatılmıştı. İki ayrı dinin izleyicileri olan, dönemin 
bu iki güçlü, devleti arasındaki çatışma, savaş ve egemenlik alanlannm el değiştirmesi sürüp 
gitmekteydi. İki imparatorluk arasında 561’de elli yıl için imzalanan banş anlaşması ancak on 
yıl geçerli kalabilmişti.

Aynı dönemde Mekke ise, bu iki devletin egemenlik mücadelesinin dışında bulunuyordu ama, 
bununla birlikte Mekke’de de bir devlet örgütlenmesi sözkonusu değildi. İslam öncesinde de 
kutsal sayılan Kabe’nin bulunduğu şehir kabilelerin kamu işlerini görüştükleri “Dar’ün Nedve” 
denilen bir tür şehir meclisi ile yönetiliyordu. Her kabile kendi iç işlerini de “Nadi” denilen 
iç meclislerinde görüşmekteydi. Muhammed’in 5. dedesi Kusayi (?-480) Mekke’nin kamu 
işlerini bir imtiyaz olarak kabileler arasında paylaştırmıştı. Başlangıçta 6-7 tane olan kamu 
işleri şehir büyüdükçe 19’a çıkmıştı. Peygamberin amcası Abbas b. Aldülmuttalip hacılara su 
dağıtma işi olan “Sikaya” işini elinde tutarken; daha sonra ikinci Halife olacak Ömer 
Kureyş’in dış ilişkilerini, Ebubekir ise Hakimler Heyeti başkanlığını yürütüyordu. Ancak şehir 
içinde bazılan birkaç bin, bazılan birkaç yüz kişilik kabileler arasında yağma, öldürme ve 
benzeri sürtüşmeler eksik değildi. Bunlara karşı bir tepki olarak, kabile mensubu olmanın 
karşısında Mekkeli olmayı esas alan Muhammed’in de kuruculanndan olduğu “Hilfü’l Fudül” 
örgütü, geleceğin peygamberinin ilk siyasî deneylerini kazandırmanın da ötesinde, kabile 
yapısını aşmayı amaçlayan bir girişimdi.

Arabistan’ın bölünmüşlüğünün üstesinden ya ulusal, ya da “evrensel”, teolojik karakterli 
bir dinsel hareket gelebilirdi. Güney Arabistan devleti -mekke ve Medine-, bu coğrafi 
ve territoriyal birliği salamak konusunda yeterli güce ve araca sahip değildi. Sassani 
veya Bizans vassallığı altındaki Arap kabilelerinden oluşturulan düzmece hanedanlar, 
bu imparatorluklara savaşçı birlikler ve belli bir miktar vergi geliri sağlamaktan 
başka pek bir şey yapmıyorlar ve bu nedenle çoğu zaman, Bizans etkisiyle Hıristiyanlığı 
kabul etmiş Gassanilerle Sassani etkisindeki vassal kabileler arasında, dolayısıyla Arap ırkından 
olanlar arasında çatışmalar ve düşmanlıklar yaygınlaşma eğilimi gösteriyordu. Buna karşın,
Hicaz bölgesindeki oldukça eski dönemlerden beri mayalanmış, ticari etkinliğin ve şehirli 
yaşamın göreli olarak gelişmiş olduğu yörelerle, -kuzeyin “yöresiz” göçebe Arap topluluk ve 
kabileleri arasındaki iletişim ve birliğin sağlanması yolunda “çok büyük bir eğilimin” 
bulunmamasına rağmen-, 7. yüzyılın başlarında beliren, ve asırlardır rastlanmamış bir siyasal 
konjonktür Muhammed’in dininin “katalizör” görevini yapacağı bir birlik oluşturma sürecini 
olanaklı kılacaktı. Kuzeyin dağınık çöl kabileleri, zor yaşam koşullarım yalnızca coğrafi 
mekanın getirdiği zorluklara değil, yaşadıklan bölgenin iki dev imparatorluk, hatta iki dev 
uygarlık arasındaki sürekli mücadelenin arenalarından ve nüfuz bölgelerinden biri olmasına 
borçluydular; Pers ve Greko-Romen İmparatorluğu. Ancak bir taraftan İran’daki Sassanilerin 
yıkılması, diğer taraftan Roma’nın yerini alan Bizans’ın Doğu’ya doğru ilerleyişinde öncelleri 
kadar etkili olamaması nedeniyle göçebe Arap toplulukları “paralı askerlikten”, vassallıktan, 
ticaret şahslannı tümüyle Ortadoğu’nun tüccarlarına ve merkezlerine bağlanmış görmekten 
kurtulmaya başlamışlardı. Yemen ve Suriye arasındaki oldukça önem taşıyan kervan yolu, bu 
mayalanma ve gelişme sürecinde oldukça büyük bir rol oynamıştı. Bir dizi halinde vahayı 
takip eden bu yolun çevresinde bu dönemde Kuzeyli aşirederin, hatta yerleşik yaşam biçimini 
hiç tanımayan Bedevilerin bile yoğunlaşmaya- başladıkları, bu ticaretten pay alma mücadelesine 
giriştikleri düşünülebilir.

Kervanlar, antikçağın son dönemlerinde belki de tüm Akdeniz dünyası için sözkonusu 
olduğu gibi, bilgileri ve dinsel doktrinleri de beraberlerinde taşımakta, misyoner 
gruplannı da hedeflerine ulaştırmaktaydılar. Yine de bu yolun çok uzağında, asırlardan 
beri en güçlü ticaret ehli tarafından katedilen bir başka ticaret yolu, Arabistan’ın 
kaderini çok daha etkin bir biçimde belirlemiştir. Bu, Batı ile Doğu arasındaki lüks ticaretin 
aracısı olan İpek Yolu’ydu. Bu yol üzerindeki mücadele, Bizans İmparatoru Justinianus’un 
İranlIlara karşı Orta Asya’daki İstemi Han İmparatorluğu ile bir o rta k lık  anlaşması yapmasıyla 
birhkte keskinleşmiş, Bizans İran savaşı Muhammed’in doğduğu 571-2 yıllarında patlak 
vermişti. Bunu takiben, Bizans'la ticarete sıkı sıkıya bağlı olan Güney Arabistan (Hicaz) 
krallığı bu savaş sırasında, Bizans egemenliğinin acısını oldukça yoğun bir şekilde çekmiş 
olan İran yanlısı Kuzeyli Araplarla ciddi çatışma içine girmişti. İşte bu savaş ve ticaret iklimi. 
Güney Arabistan’ın kendisini yücelten, Arap birliğini reddeden “bencilce” tavrının, ve Kuzey
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Hicret Mûslümanlar için sembolik olduğu kadar büyük 
pratik önemi de olan bir olaydı. Çoğu geleneksel 

toplumda olduğu gibi Muhammed zamanında Araplar 
da yıllan, olaylardan hareketle sıralıyorlardı; "deprem 

yılı", “fil vakası yılı" gibi. Rivayete göre ilk Halife 
Ömer beytülmal kalemlerini, kayıt defterlerini ve 

vergilerini tesbit ettikten sonra bu tarihlemenin 
yetersizliği ortaya çıkmıştı. Birûnî tarafından nakledilen 

bir rivayete göre ise Ebu Musa el Eşarı, Halife ye 
"bize tarihsiz mektuplar gönderiyorsunuz" diye 

yakınan bir mektup yazmış, bunun üzerine İran ve 
Yunan adetlerini inceleyen Ömer ve çevresi, bir 

anlamda putatapar geçmişten nihaî kopuşu temsil 
eden Muhammed’in hicretinin gerçekleştiği yılı 1. yıl 

sayan bir takvimi benimsemeye karar vermişler (ancak 
yılın başlangıcı olarak Muhammed’in Mekke’den ayrılış 

27 Safer (10 Ağustos) ya da 12 Rebiülevvel (24 
Eylül) değil, 1 Muharrem (16 Temmuz) 

benimsenmiştir). Diğer yandan peygamberin bir çok 
eylemi gibi hicret de daha sonradan Müslümanlara bir 

farz olarak buyurulmuştur: "Ey inan kull^nm, benim 
arzım geniştir, bana kulluk edin (eğer bir şehirde 

bana kulluk etmeniz mümkün değilse, bana rahatça 
kulluk edeceğiniz başka bir şehre göçün)." (Ankebut 
Sûresi, 56). Peygamberin hicreti sayısız ressamın da 

tercih ettiği bir konu oldu. Yandaki minyatür 13.
yüzyıldan kalma.



o ± Mücadeleler

Umayya (Emevi) Halifelik hanedanının yıkılışının 
ardından, 750 yıllarından sonra, İslam dünyasının 

liderliği Abbasi halifeliğinin denetimine girmişti. 
Hanedana ismini veren Abu'l Abbas'm 754 yılında 

ölümünden sonra halife olan ai-hAansur Abbasi 
halifeliğinin gerçek kurucusu olarak kabul edilir. Emevi 

Sünniliğinden belli bir sapma gösteren Abbasi 
halifeliğinin politikası Şia taraftarlarıyla belli bir 

uzlaşma zemini bulma amacını gözetiyordu. Ancak 
İran askerlerinin yardımıyla Bağdad'ı halifelik merkezi 

haline getirerek gücünü sağlamlaştıran Abbasiler, 
Şiilerden yeniden kopmakta ve sünnizmi restore 

etmekte gecikmediler. 762 yılında kurulan Bağdad 
halifeliği, zenginlik ve ihtişamını Orta doğu ticaret 

yollarını ele geçirmesine ve eski İran devlet ve saray 
geleneklerini benimsemesine borçluydu. Yavaş yavaş 

Arapiar İslam imparatorluğu içindeki başat rollerini 
kaybetmeye başladılar; üstünlük İranlIlara geçmeye 

başladı; Fars alimleri ve sanatçılarının parlak dönemi 
başladı. Eski Sasani saray bürokrasisi geleneği 

uyarınca "vezirlik” kurumu önem kazandı; devlet 
işlerinin denetimi vezirlerin ve saray erkânının eline 

geçti. Halife, saray erkânı tarafından çevrelenmiş, 
halkın gözünden gittikçe uzaklaşan, dinsel kuralların 

yorumunu ve devlet işlerini ulema ve memur sınıfına 
bırakan bir kuklaya dönüşmeye başlamıştı. Abbasi 

halifeliğinin politik ve dinsel yetkinliğini en çok 
arttırdığı parlak dönemi, “Binbir Gece Masailan"nın 

efsanevi hükümdan Harun al-Reşid çağındaydı. Ancak 
bu hükümdar döneminde, BizanslIlar karşısında 

yalnızca karada değil denizde de hatırı sayılır askeri 
ve siyasal üstünlük sağlanmasına rağmen, iç mezhep 

çekişmeleri ve ayaklanmalar nedeniyle Abbasi 
imparatorluğunun çöküşünün başlangıcı da geliyordu.

Fas'ta İdrisi hanedanı, Kirvan'da Aglabi hanedanı 
bağımsızlıklannı kazandılar. Şii ayaklanmalan dönemi 

tüm sertliğiyle yeniden başladı. Horasan Tahiri'lerin 
denetimi altına girdi. Bunun sonucu. Halifenin siyasal 

otoritesini ve gücünü kaybederek salt dinsel bir 
otoriteye dönüşmesi oldu. Hükümetin yönetimi artık 

halifede değil Amir-ül Umara (Büyük Emir) adı verilen 
laik kişilerin elindeydi. Bağımsız hanedanların 

hükümdarlan da çok geçmeden Emirliklerini ilan 
etmeye başladılar. 950 yıllarından sonra Abbasi 

halifeliği siyasal önemini tümden yitirdi. Selçuk Büyük 
Emiri Melikşah döneminde artık Bağdad üzerindeki 

siyasal otorite de müslümanlığı yeni kabul etmiş olan, 
Arap ve İran kültürüne yabancı Türklerin eline

geçmişti.

kabileleri arasındaki “çöl kanununun” artık devrini doldurmaya başladığını kesinlikle 
gösteriyordu. Savaş onamı genişledikçe Bedeviler bile “güçlü imparatorluk” ordularıyla 
karşılaşıldığında yok olmamak için düzenli ve yerleşik bir savaş makinesinin, yani kabile 
savaşçılığının yadsınmasının zorunlu olduğunu görmeye başlamış olmalıdırlar. Öte yandan 
Bedevi ve Arap kabileleri, yerleşik yaşamı kendileri kabul etmek istemeseler de ticari ilişkiler 
yoluyla yavaş yavaş, üstelik de zorla bu yaşam türüne geçmek zorunda kalmaktaydılar. Değiş 
tokuş şeklindeki mübadelenin yerini parayla mübadele almaya başladığında, Bedevi ve Arap 
kabile tüccarlan, aile hatta tüm kabileleriyle birlikte, Ortadoğunun genellikle Yahudilerden ve 
Suriyelilerden oluşan zengin kentli tüccarlarına -para kaynaklarına sahip olmadıklanndan- 
borçlanmakta, ödeyemedikçe de köleleştirilerek yerleşik yaşama bu yoldan geçmekteydiler. 
Bedevilerin yoksullaşması, yalnızca kendilerini değil, kanşık olarak yaşadıklan Arap kabile 
bağlarını da sarsıntıya uğratmaya başlamıştı. Çözüm ancak Bedevilerin Arapların yeniden 
kurulacak önderliğinde “dışa yönelik” saldırgan tavırlanna yeniden kavuşturulmalanyla, diğer 
bir deyişle, bir çeşit “Arap Birliği”ne bağlıydı. Ve bu güç, Mekke’nin ve tapınağının, 
dolayısıyla büyük ticaret yolunun en önemli kesimlerinden birinin hakimi olarak 
Muhammed’in birkaç kuşak öncesinden beri etkisini ve diğer kabileler üzerindeki etkinliğini 
arttıran Kureyş klanlanndan (kabilesinden) gelmişti. Kureyş kabilesinin üyeleri, tam anlamıyla 
birer “eski zaman” tüccanydılar: ticari girişimleri, bireysel başanlanna, pazarlık yeteneklerine 
ve oldukça zor şartlar altında gerçekleştirilen uzun ticari yollann takip edilmesine 
dayanmaktaydı. KureyşIiler, Muhammed’e kadar uzanan birkaç kuşak boyunca Mekke’yi, “dinsel 
bir hac merkezi” olmasından da faydalanarak mamur bir hale getirmek için ellerinden 
geleni yaptılar. Kabileyi oluşturan aileler hatm sayılır ölçüde zenginleşti. Mekke bir 
ticaret, panayır, hatta sanayi merkezi haline geldi. Muhammed’in öğretisini yaymak için 
ortaya çıktığı tarihte (Eylül 622) KureyşIiler arasında da iç mücadelelerin varlığından 
“faydalandığı” söylenebilir. Bu bir başka açıdan bakıldığında pek “faydalanmak” değildi 
aslında; çünkü öğreti, Mekke’yi zenginliğin ve ticari akımın göbeğinde tutan pagan 
hac yerlerinin yok edilmesine çağırmaktaydı. Kabilenin önemh klanlanndan hemen 
hemen hiçbiri, bu yüzden Muhammed öğretisine kapılmadılar; yalnızca en güçlülerden
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İslam ve Felsefe

İslamiyet peygamberinin hayatta olduğu dönemde bir 
doktrin de yaratılamamıştır. Emeviler ve özellikle Abba
siler döneminde saraylarda bilgin düşünür ve şair bu
lundurma, böyle kişileri sarayın bir “ziyneti” olarak 
görme anlayışının da etkisiyle küttür hayatı canlılık ka
zanmıştır. Daha önce, belirtik ve formel bir sistem anla
mında bir Arap felsefesinden bahsetmenin mümkün ol
madığı konusunda, bütün yazarlar hemfikirdir. Felsefî 
sayılabilecek görüşler daha çok, vecize, bilmece ve şiir
ler aracılığıyla ifade edilirdi. Ancak daha peygamberin 
hayatı sırasında büyük ölçüde çözülmüş olan kabile 
uzlaşmasının ve peygamberin karizmatik kişiliğinin yok
luğunda, Müslüman Arapların daha sonra felsefî bir ge
leneğin oluşmasına katkıda bulunacak temalara duyarlı
lığının artmış olduğu anlaşılıyor. Beklenebileceği gibi, 
bu doğrultuda ilk ipuçları henüz hâlâ sadık muhalefet 
rolü oynayan “Ali'nin taraftarlarr'ndan geliyor. Şii gele
neği tarafından birinci imam diye nitelenen Emir ül Mü'- 
minin Ali (ölümü H. 40, M. 661), Homeros gibi “eski" 
ve kutsal ozanları felsefenin ve akimtaplepleriyle uygun 
bir yoruma kavuşturmak için Heleniştik dönemde İsken
deriye okulu tarafından geliştirilip, sonra yine İskenderi
ye’de bu kez Kitab-ı Mukaddes'i yorumlamak amacıyla 
Hıristiyan teologları tarafından sistematize edilen alego
ri tekniğinin dörtlü anlam sınıflandırmasını aynen be
nimsemişti; “Kuran-ı Kerim'in hiçbir âyeti yoktur ki dört 
anlamı bulunmasın. Zâhir, bâtın, hadd ve muttala'. Zâhir 
dil ve ikrar içindir, bâtın kalb ile kavramak içindir ve 
tasdik içindir. Hadd, meşru ve caiz olanla olmayanı 
belirtir. Muttala’ ise Allah’ın her bir âyet ile insanda 
gerçekleştirmeyi irade buyurduğudur.”

Ancak alegori kılıcın yerini tutamadı. Muaviye’yle bir
likte, başlı başına halifeliğin anlamı değişikliğe uğradı; 
Muaviye, Peygamber’in tik sahabilerinden değildi. Sün
netin doğrudan tanığı olarak şimdi de uygulayıcısı ve 
sürdürücüsü olmak üzere değil, askeri kuvveti, aile bağ 
ve etkileri, kişisel saygınlığı sayesinde kabile reisleri 
arasında başta geleni olmak üzere hilafet makamına 
çıkıyordu.

Emevi hanedanının meşruiyeti, bütün bunlardan da 
ötürü, Müslüman tarihçiler tarafından genellikle “şaibeli” 
addediiegelmiştlr. Ancak Emevîlerin hüküm sürdüğü yak
laşık yüzyıl son derecede zengin bir dünyevî kültürün 
yaratıldığı bir dönem olmuştu. Daha sonra da sürecek 
olan ve Süryanîcenin bir ara dil olarak önemli bir yer 
tutacağı çeviri ça(gaianyla, yalnız Antik Yunan felsefesi 
değil Hind ve İrah düşünce gelenekleri de Arapça’ya 
kazandırılmaya b'tışladı. Ertıeviler döneminin en büyük 
çevirmeni olarak hatırlanan ibn-üt Mukaffâ, kimi yazarla
ra göre İslamiyet’in ilk maddeci düşünürleri olan zındık- 
lardandı. Kuran’a bir nazire yazmaya kalkmış, üslûbu
nun sarsılmaz ve aşılmaz olduğu yolundaki inancı sars
maya çalışmıştı. (Abbasî İktidarının İlk yıllarında idam 
edildi.)

Philip Hitti’ye göre Hicaz’ın bir “müzik ve şarkı, aşk 
ve şiir yuvasına dönüştü’’ğü Emeviler döneminde Bas
ra’da da Arapça’da ilk açıkça felsefî olan tartışmalar 
yapılmaya başladı. Tartışmanın kaynağında “ iktidar” 
kelimesiyle aynı kökten gelen ve “ kudret” , “güç” anla
mına gelen qadarta, “zor” , “cebir” anlamına gelen 
“cabr” üzerineydi. Daha sonra Mu’tezile tarafından da 
benimsenecek olan Qadarlyye görüşünü savunanlar, Al
lah’ın insanları yaptıkları (ya da yapmadıkları) işlere zor
lamadığını, eylemini seçmenin insanın kendi kudretinde 
olduğunu savunuyorlardı. (Emevî halifelerinden II. Mua
viye ve II. Yezid de bu görüşü benimsemişlerdi.)

Ancak kuşkusuz Emevi dönemi toplumsal muhalefet
ten yoksUn değildi. Emevilere karşı muhalefet. Haricîle

rin ilkel kabile demokrasisi özlemleriyle beslenen dinsel 
meşruiyetçiliğiyle, dönemin Ali’ye bütün Cuma vaızla- 
nnda küfredlldiği birinci evresinde, artık kendisini iyi
den iyiye Ali’nin soyundan gelen imamlar silsilesine 
sadakat temelinde ayrık bir sekt olarak kuran Şia’nın 
soy meşruiyetçiliğini, Allah'tan başka hüküm sahibi ta
nımayan dinsel köktencilikle herhangi bir merkezi otori
teye iyi gözle bakmayan Bedevi direncini buluşturuyor
du. Ama muhalefet tarzında da bir o kadar ayrılık var; 
uzlaşmasız başkaldırıdan boyuneğer görünmeyi seçen
lere kadar. Oldukça koyu bir dinsel çizgi, alt katmanları 
belki gözeten belki temsil eden bir eşitlikçilikle bir ara
da. İktidara kabile töresini ihlal ederek gelen Emevîler, 
iktidarlarının sürekliliğinin payandası olarak fethedilen 
ülkelerin seçkinlerinden yararlanmışlardı. Muaviye'nin 
kendisi Hıristiyan bir kadınla evlenmişti; saray şairi, 
doktoru ve “ maliye bakanı” Hıristiyan'dı. Bu yaklaşım 
Ömer bin Abdüiaziz'e (717-20) kadar daha sonraki Eme
vi halifeler tarafından da benimsendi. Dışarıdakine tanı
nan hoşgörü, grup-içi dayanışmanın unutulup yönetici
lerin kendilerini gruptan ayırmaları sürecinin öbür yü
züydü. Devlet görevlerine gayrı-Müslimlerin gelebilme
si, Müslümanların gelememesinin, muhalefet oluşma
ması için alınmış bir tedbir olduğu düşünülebilir, istila
nın iktisadi nimetlerinden yararlanan Arapiar arasında 
bu şekilde siyasetten dışlanmak, kuşkusuz tepki uyan
dırıyordu. Bedir savaşına katılan 70 kişiyi şahsen tanıdı
ğı için büyük itibar sahibi olan fakih Masan Basri’yle 
ilgili olarak anlatılan bir olay, bu ‘geleneksel’ kesimler
de birikmiş ve daha sonra Mu’tezile tarafından seferber 
edilecek öfkenin niteliği hakkında bir fikir verebilir. Ma
san Basri, elbiseye bit kanı bulaşmasının abdesti bozup 
bozmayacağını soran Emevi yanlısı bir fıkıhçıya “ Müslü
manların kanını akıtanlar...” diye başlayan bir cevap 
vermiş. Soruyu soran sendeleyerek giderken Masan Basri 
"Allah’ım, sen bizleri verdiğin nimetler desteğinde mün- 
ker ve kebair işlere tırmananlardan eyleme” demiş.

Diğer yandan Müslüman olmuş Türk ve İranlIlar, Ya
hudi, Hıristiyan ve Zerdüştçülerin (Ehl-i Kitab’a mensup 
zimmner) ödemek zorunda olduğu cizyeden kurtuluyor
lardı ama mevali statüsüne giren bu yeni Müslümanlar 
yine de fethedilen ülkelerin ödemekle yükümlü olduğu 
toprak vergisini, haracı ödemeye devam ediyorlardı. 
Mevaf/lerin bu koşullara tepkisi, zaman zaman, z/mm/le- 
re tanınan hoşgörüyü fazla bulmak biçiminde kendini 
gösteriyordu.

Ancak kuşkusuz Müslüman Arap, mevall ve zimmner- 
den oluşan bu statüler, sınıfsal ve genel olarak iktisadi 
farklılaşmalarla örtüşmeyen, onları kesen, İdarî statüler
di. Hıristiyanlar’dan yararlanma politikası, sözgelimi İs
lamiyet’i kabul etmemekte direnen Hıristiyan Arap Banu 
Tağlib kabilesinin şefini öldürtmekten alakoymuyordu. 
Mısır’da ayaklanan köylüler, zimmi statüsüne karşı ol
duğu kadar yoksul köylülüğe karşı da ayaklanıyorlardı.

717'ye varıldığında, 20 küsur yıl önce, Abbasî döne
minde yazan tarihçilerin iddiasına göre Küfa'da çıkan 
isyanı 120 bin kişiyi öldürerek bastıran, ihtida ederek 
köylerini bırakıp şehre gelen mevainen eskiden ödedik
leri cizye ile haracın toplamından büyük bir vergi yü
kümlülüğü altına sokarak çiftliklerine geri yollayan al 
Mallac’ın yöntemleri terkedildi; Ömer bin Abdülaziz’le 
birlikte o güne kadarki Emevi yaklaşımının tam tersi 
doğrultuda bir politika benimsendi. Mühtedi Müslüman
ların cizye ve haraç yükümlülü kaldırıldı. Fetih toprakla
rının ümmetin ortak malı olduğu ilkesine geri dönen, 
veliaht tayinini de kaldırmanın eşiğine gelen Ömer bin 
AbdülazIz'In getirdiği düzenlemeler arasında, Hıristiyan
ların kamu görevlerinden çıkarılmaları, sarık sarmaları
nın yasaklanması, deri kuşaklı ayırdedici elbiseler giydi
rilmesi, bineklerine eğersiz ya da semer üzerine binme
leri, ibadet sırasında seslerini yükseltmemeleri, yeni 
kiliseler yaptıramamaları da yer alıyordu. Dahası, bir 
Müslüman bir Mıristiyanı öldürecek olsa diyet ödemek
ten başka ceza görmeyecek, Hıristiyanların Müslüman

lar aleyhinde düzenlediği vasiyetler mahkemelerde dik
kate alınmayacaktı.

MUTEZİLE

Etkisini 9. yüzyıla kadar sürdürecek Mu'tezile’nin ba
şarısı, belki de Ömer bin Abdülaziz arkaizminin başara
madığını başarmak, İslamiyet altında yaşayan toplum
lar, kültler, diller mozayiğini bağdaştırabiiecek kadar 
soyut ve “akılcı” bir'inanç sistemi telaffuz etmek ol
muştu.

Mu’tezilik, genellikle Basralı Vasıl bin Ata’ya dayandı
rılır. Masan al Basri’nin öğrencisi olan Vasıl'ı resmî gö
rüşten ayıran ilk iddia, (küfür dışında) büyük günah 
işleyenlerin kâfir sayılmaması gerektiği olmuştu. Bir id
diaya göre Vasıl ve onu izleyenler, bunun üzerine Haşan 
al Basri “ Vasıl bizden ayrıldı” dediği için, “ayrılanlar” 
anlamına gelen Mu’tezile kelimesi ile adlandırılmışlardı. 
Şii kaynaklı bir başka görüşe göre de, Mu’tezile, İmamla 
Halife, Ali'nin Şiası ile Ehl-I sünnet arasında savaşmak
tan kaçındıkian için böyle adlandırıldılar. Bütün bu riva
yetlerin ortak yanı, ayrılan gibi bölücü bir nitelemeyle 
adlandırılan bu okulun bütünleştirici yanını ön plana 
çıkarmaları.

Diğer Mu’tezile tezlerinde de aynı bütünleştirici yönü 
sezmek mümkün. Qadarlyye tezlerini devralan Mu’tezili- 
ler, Allah’ın sıfatları olabileceğini, ona mecazî olarak 
da olsa maddî eşyaya atfedilen özelliklerin atfedilebile
ceğini reddediyorlardı. Lafzı ile birlikte Kuran'ın ezelden 
beri varolmadığını, Allah'ın mesa|ını içermekle birlikte 
bütün diğer şeyler gibi onun da yaratıldığını, bir mahluk 
olduğunu İddia ediyorlardı. Pre-Sokratik filozoflardan 
hatın sayılır ölçüde etkilenmiş olan Mu'tezlle, Demokri- 
tos'unkini andırır atomcu bir evren açıklamasını benim
semişti. Dolayısıyla da yaradılışın bir neden-sonuç zin
ciri olarak tasarlanabileceğine, Allah'ın özgür iradesi, 
aynı zamanda aklî olduğu için, yaratımın akılla kavrana
bilir bir düzenle sonuçlanacağına inanıyorlardı.

Toplumsal-politik alanda ise, aralanndaki itikadi bü
tün farklara karşın Mu'tezile’nin Şia’nın imamet konu
sundaki anlayışlarını paylaştığı görülür. Maverdi, üm
met yöneticisinin yedi sorumluluğu olduğunu söyler; 
Dini değişimden korumak ve dini yükümlülüklerin yeri
ne getirilmesini sağlamak, din düşmanlarına karşı üm
meti ve ülkeyi korumak, yerli gelirle ülkeyi geliştirmek, 
dini kurallara uygun olarak elde edilen malları işletirken 
aiım-satımda eksiksiz ve ölçülü davranmak, kişiler ara
sındaki anlaşmazlıklan çözerken insaflı davranmak, hadd- 
leri hak edenlere eksiksiz ve fazlasız uygulamak ve yar
dımcılarını emin ve ehil olmalarını gözeterek seçmek. 
Kadı Abdülcebbar ise İmam ve birey ilişkilerini şöyle 
düzenler;

— Din ve dünya işlerinde imamın amaçlannı belirleye
cek olan en temel ve önemli esas, “ faydalıyı sağlama 
ve zararlıyı yok etme”dlr(menaflyi celb ve mefasidi def).

— İmam, toplumun yararını gözeten iş sahaları ger
çekleştirmekle sorumludur.

— Faydalıyı sağlama, zararlıyı yok etme sorumluluğu, 
bireyi ilgilendiren alanlarda bireye aittir.

— Ancak birey gerekeni tam olarak yerine getlremi- 
yorsa devletin müdahale etmesi gerekir.

— Bütün bunlara ek olarak, devletin ve imamın, özel 
durumlarda ve özel zamanlarda,bireyin yapması gere
kenlere de müdahale hakkı vardır.

Abbasi hanedanının kurulması Mu'tezlle saflarında bir 
bölünme yarattı. İmamet hakkındaki görüşleri, bir salta
nattan farksız olan yeni iktidarı onaylamalarını olanak
sızlaştırıyordu. Buna rağmen Basra okulu diye anılan



Mücadeleler

kanat uzlaşmayı tercih ederken karşılık Bağdat okulu 
fasılasız muhalefeti temsil etti. 9. yüzyılın başında Mu’- 
tezlli görüşleri benimseyen el Mamun halife olduğunda 
bile bu muhalefetlerini sürdürdüler. Ancak Mamun, te
mel Mu'tezlll tezi haline gelmiş olan “Kuran’m 
yaratıimışlığını” "resmî dogma” mertebesine yükseltti 
ve mlhnah adı altında kurduğu özel bir mahkemede 
geleneksel görüşü reddetmeyenleri yargılatmaya (ve 
idam etmeye) başladı.

Baskı dönemi, al Mütevekkll’in halifeliğinin 2. yılına 
kadar (848) sürdü. Mu’tezile’nln entelektüel itibarını yi
tirmesi ise yaklaşık bir yüzyıl sonra gerçekleşti. Daha 
sonraki Gazzali’nin Ibn Rüşd eleştirisini haber verircesi
ne, kendisi de eski Mu'tezilili olan El-Eşari, 40 yaşında 
çekildiği iki haftalık inzivadan sonra Basra’nın Büyük 
Camii’ne gelerek cemaate “ Ben AH ibn İsmail el- 
Eşari’ylm. Kısa zaman öncesine kadar Mu’tezlle öğreti
sini öğretip yaydım. Kuran-ı Kerim’In mahluk olduğuna 
inandım. Ahirette Allah'ın görülebileceğini inkâr ettim. 
Ailah’a Icabi sıfatlar verilemeyeceğini savundum. Şimdi 
hepiniz şahit olun ki ben bu yolu bırakıyor, bu öğretiyi 
kesinlikle reddediyorum” dedi.

Bundan sonraki yazılarında Ei-Eşari Mu'tezile’ye karşı 
Allah'ı aklî yönündense iradî yönünü vurgulamıştır. Akılcı 
bir felsefi söylemin geleceği açısından daha kritik olanı 
ise, Kuran’da Allah’a atfedilen ve insanlara da atfedile
bilecek sıfatların, blla kayf (herhangi bir keyfiyetle sınır
landırılmaksızın, sorgusuz sualsiz) kabul edilmeleri ge
rektiği iddiası oldu. Buna rağmen El-Eş’ari’nin görüşle
rini izleyenlerin bir bölümü de bir doğa felsefesi geliştir
mekten geri durmamış; evrenin başlangıçta ve bir defa
ya mahsus olmak üzere tanrı tarafından yaratılmadığını, 
yaratımın her an ve sürekli olduğunu ileri sürmüşlerdir.

FELASİFE

Mu'teziie İslam geleneğinde “kelam” diye anılan di
siplinin bünyesi içersinde yeralan bir öğretiyi savun
muşlar, kendileri de mütekellimun diye anılmışlardı. Bu 
disiplinin başlıca “düşünme konusu” , Allah'ın kelamı 
olarak tasarlanan Kuran’ın yolaçtığı sorunlardı. 9. yüzyıl 
aynı zamanda, doğrudan doğruya Yunan felsefesi örne
ği üzerine, bu geleneğin (ya da bu geleneğe atfedilen) 
sorunian konu alan bir düşünce sistematiğinin, felsefe
nin ortaya çıktığı dönem oldu.

Yunan felsefesinin, özellikle Yeni Platoncu eserlerin 
İslam düşünürleri arasında büyük etkisi olmuştur. Bu 
etkinin nedeni. Yeni Platonculuğun kendisinden önceki 
tüm spritüalist-ldeailst felsefe okullannı birleştirme ça
bası olmak bakımından cazibe taşıması kadar, dinsel 
ilgi ve kaygılarının ağır basması idi. Hernekadar kendisi
ni Aristoteles’in felsefesini adlandırmak için kullanılan 
terim olan pertpatetlk'\n (gezinenler) Arapça çevirisin
den hareketle meşşa’un diye adlandıran bir okul vardıy- 
sa da, bu okulun tanıdığı Aristoteles de büyük ölçüde 
Yeni Platonculuk tarafından yorumlanmış bir Aristote
les’ti.

Yeni Platonculuk tanrısal bir kaynaktan çıkmış, mad
de alemine düşmüş ve yeniden ülkesine dönmek iste
yen bir “ muzdarip” ruh anlayışına dayanır. Yeni Platon
culuğun ilk özelliği felsefeyi, ortada bütün gerçek filo
zofların üzerinde uyuştuğu tek ve aynı bir felsefenin, 
bir bilim niteliğinde olan bir felsefenin olduğu görüşüne 
götürmüştür. İkinci özelliği ise, bu tek ve gerçek felsefe
nin aynı zamanda gerçek dini de temsil ettiği inancına 
ulaştınr. Çünkü onlar bu felsefede, kendi dünyalannı 
da derinden ilgilendiren dinsel sorunların ele alındığını 
ve cevaplandırıidığını görmektedirler. Bu felsefede Tan
rının tekliği, birliği, ruhun tinsel ve ölümsüz bir varlık 
olduğu, madde dünyasına düştüğü, mutluluk ve kurtu
luşun tanrısal ilkeye yeniden kavuşmak ve onunla bir
leşmekten ibaret olduğu tezlerinde, Islamın da kendisi
ne dayandığı bir evren modelinin t>enzert görülebilir.

Bu tür bir felsefeyi başlatan El-Kindi, asıl kuran Fara- 
bi’dir. İbni Sina ise Farabi'nin açtığı yolda İlerler ve 
onun yaptığı eleştiri sonucunda bu yeni Platoncu meta
fiziği bazı noktalarında değiştirmek ihtiyacı duyarsa da 
bu, ortada tek, gerçek ve bilim niteliğinde bir felsefe 
olduğu tezine de bu felsefenin Islamın entelektüel dü
zeydeki gerçek ifadesi olduğu görüşüne de karşı çık
maz. Hatta bu varsayımları daha da büyük bir inanç 
ve kuvvetle savunur.

Yunan felsefesinden etkilenen Felasife, El-Eşari'nin 
etkisi altında faaliyetlerini sürdüren kelam arasındaki 
ilişki, sürekli bir entelektüel mücadele diye nitelenebilir. 
Ancak felsefe geleneğine tayin edici müdahaleyi yapan 
El-Gazzali, tipik bir mütekellim değildi. Yine de, hayatını 
anlatırken “Batmüiğinl birlikte incelemeyi istemediğim 
bir batınîyle karşılaşmadım; hiç bir Zahirî görmedim 
ki, her şeyi kelime anlamıyla yorumlamasının hikmetini 
öğrenmek istemiyeyim; hiçbir feylesof tanımadım ki.

Batı kaynaklı bu resimde, farklı kültürlerden çeşitli 
âlimler, Batılıların Averroes adıyla tanıdıkları İbni 
Rüşd’den feyz alırken görülüyor. İbni Rüşd,

Aristoteles'i Yeni Platoncu yorumlardan arındırarak 
Batı Ortaçağı’nın skolastik geleneğine temel hazırlayan 
en büyük filozlardan biriydi.

felsefesinin özünü öğrenmek istemeyeyim; (...) tannsız 
zındıklann cüretkâr tanrıtanımazlığını ve andıkçılıktan- 
nın nedenlerini anlamak sitedlm” diyen Gazali’nin kişili
ğinde, bütün Yunan tarzında felsefe yapanlara karşı 
kesin bir zafer kazanan EI-EşarI'nin mirası doğrultusun
da şekillenmiş kelam disiplini olmuştur. Gazali, El- 
Eş’ari’nin temel tez ve konumlarını korur ve geliştirirken 
felsefeye de öldürücü darbeler indirmiş ve İslamiyet 
içindeki bu canlı düşünce ortamının sona ermesini sağ
lamıştır. Islamiyette öğretimin kurumlaşmaya liaşlaması 
da Gazali’nin yıldızının en parlak olduğu döneme denk 
düştüğü için, felsefe bütünüyle öğretim konulan tıraşı
na girememiş ve İslam skolastiği kalıcılaşmıştır.

İslamiyet’te dogmalarla ilgili tartışmalarda doğru ve 
yanlışın ne olduğu hakkında karar verecek bir merciin 
olmaması, onun hem güçlü yanı hem de zaaflı yanını 
oluşturur. Güçlü yanını oluşturmuştur; çünkü özgür bir 
tartışma ortamı yaratmış ve yaratıcı bir düşünce hayatı
na yol açmıştır. Ancak bu canlı düşünce ortamı din 
hakkında öylesine karışık ve çelişen fikirlerin ileri sürü
tebilmesine imkan vermiştir kİ, bu görüş faridıiıkiarı ge
risinde ifade ettiği siyasi, toplumsal faridılıklarta biriikte 
bir çatışma ortamı yaratmıştır. Bu kez de ictihatlann 
yarattığı anarşik ortamı ortadan kaldırmak için, İçtihat 
kapılan kapatılmış, görüş üretmek yasaklanmıştır.

Felsefecilerin yaratmış oldukları miras da iki akıma 
kalmıştır: Kelam ve Tasavvuf.

Felsefecilerden önce başlamış ve kendini önemli öl
çüde tamamlamayı başarmış olan Kelamcılar hareketi, 
güçlü temsilcilere sahip olan felsefenin saldınlanyla bir 
ölçüde gerilemiş olsa bile, İslam’a dışardan gelen felse
fe gibi bilimlere karşı. Tefsir, Fıkıh, Hadis gibi İslam’ın 
kendi içinde ve kendi dinamiklerinden doğan bilimler 
arasında sayılmanın avantajlannı kullanabilmiştir.

İslam dininin inançla ilgili unsurlannı rakip teoloji ve 
öğretilere karşı savunmayı kendisine amaç edinen spe
külatif karakteril bir düşünce hareketi olan Kelamcılık, 
Islami doktrinleştirmede gösterdiği başannın kaynağın
da İslam’ın kendi dinamikleri bulunsa bile, diğer din 
doktrinlerinden yararianmıştır.

Tasavvufun IslamdakI düşünce hareketleri içinde en 
uzun ömüriüsü ve en yaygın etkiye sahip olanı olduğu 
söylenebilir. Bunda tasavvufun salt teorik ve entelektü
el bir hareket olmayıp, aynı zamanda toplumsal bir hare
ket, bir tarikat örgütlenmesi ve bir edebiyat olarak varol
ması rol oynamıştır. Mutasavvıflar Peygamberin “dene
yini” kendi düzeyterinde tekrariamak isteyen insanlar
dır. Bu amaca erişmek İçin inziva, riyazet, iiradet ve 
benzeri tekniklere başvururlar. Bu şekli ile tasavvuf, 
tamamen pratik amaç ve karakteril, pratik bir hareket, 
bir yaşama ve davranma tarzı ve bir ahlaktır. Daha son- 
ralan ise bu pratik yan ve amaç ortadan kalkmamakla 
biriikte, bu pratiğin içinde vanlan sonuçlan temellendir
mek ve yorumlamak üzere bir kuramın gerçekleştirilme- 
si zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla felasifenin 
entelektüel mirasına Kelam’ın yanı sıra sahip olan bu 
akım, çok daha yoğun ve saf olarak bu mirası içermiştir.

Ortaçağ Batı ve Doğu toplumlan, esasta teosantrik, 
merkezî değeri din olan bir değerier sistemi etrafında 
biçimlenmiş toplumlardır. Bu tür toplumlarda akla daya
nan etkinliklere, yani felsefe ve bilimlere meşru bir ze
min, sağlam bir yer kazandıniabilmesl için, bunlaria 
din veya başka bir deyişle akılla İman arasında inandıncı 
bir uzlaştırmanın gerçekleşmesi zorunluydu. Aklın ala
nıyla, imanın alanını batıda Hıristiyan dünyasında dik
katlice ayırmayı başaran St. Thomas’ın yaptığı işi, İslam 
dünyasında yapan olmadığı için veya bu yapılamamış 
olduğu İçin, batıda yaşanan düşünce hayatının benzeri 
İslamiyet için sözkonusu olamamıştır.

ZEKİ TOMBAK
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biri olan, ve Mekke’de yerleşik Abd Şems (Umayyah) kabilesi bu çağnya kulak verdi. Bunun 
siyasal önemi, özellikle Muhammed’in ölümünden sonra, bu kabilenin Halifeliğin merkezinde 
yer alması sonucunu vermesinden ileri gelmekteydi.

İslamiyetin Yayılması ve Kuruluşu

Muhammed’in dini, içinde doğduğu toplumsal ortamın ilkelerini kabul ederek 
yaygınlaşmaktaydı. Bütün tek tanrıcı dinler, Musevilikten başlayarak Hıristiyanlığa kadar, bir 
“yolculuk” içermektedirler. Musa, İsrailloğullannı “çöle” götürerek dinini kurarken, İsa, yersel 
ömrünü ve göksel trafiğini yer ile gök arasında sürekli gidip gelmekle geçirmişti. Kabile 
bağlanm tehlikede gören Mekke’li Kureyşi ileri gelenlerin sert karşı çıkışı ve düşmanlığı 
karşısında, onlan inanca ve kurtuluşa davet etmiş olan Muhammed de dinini Hicret, yani 
Medine’ye yolculuk sürecinde. kurmuştu. Medine’nin seçilmesinin birkaç nedeni vardı: 
Muhammed’in ana tarafından Medinelilerle akrabalığı, ve Medine’deki Yahudi misyoner 
etkilerinin sayesinde “tektanncı” ve “putkıncı” dinlere çok aşın bir karşı çıkışın ve 
hoşgörüsüzlüğün bulunmaması. Üstelik, Mekke’nin hakimi Kureyşoğullannın “adaletsiz” 
zenginliği, özellikle yoksullann, gençlerin ve kadersizlerin (en azından düşman ya da rekabet 
halindeki aileler ve kabileler kadar) tepkisini ve öfkesini çekmekteydi. Muhammed’in 
Medine’deki yaşamı onu vatandaş ayrıcalıklarına sahip kılmıyor, bir “sığınmacı” statüsüne . 
getiriyordu. O bir “davediydi”. Bu bakımdan, “gidiş” kadar “Mekke’ye Dönüş” de -bu sert bir 
dizi savaş, dökülen kan, ve cihad yoluyla gerçekleştirilecektir- İslamiyetin kurucu temalarından 
birisidir. Medine’de geçirdiği dönem, Muhammed’fn “Medine Anayasası” denilen bir yasayla 
“uygarca” bir güvenceye bağlanmış kent sivil hukukuna, ve klanlar arasındaki siyasal ilişkilere 
karışmaya doğrudan hak sahibi olmadığı bir dönemdi. Bu anayasa tümüyle siyasal nitelikler 
taşımaktaydı. Muhammed, zamanla Medine ahalisini oluşturan dokuz klan arasında yetkilerini 
yükseltmeye başlamıştı. Başlangıçta yargıda bulunmak üzere kendisine “Tann’nm habercisi” 
olması vasfıyla bir çeşit “kahin” olarak başvurulurken, belki de İslam tarihinde en önemli 
adım atıldı: Artık yalnızca “gökten indirilen” Kutsal yazının otoritesine değil, onun resulu 
olan Muhammed’in kişisel yargılanna da başvurma adımı atılmıştı.

Dolayısıyla, genişleyen müslüman cemaatı, ağırlıkla, Hicaz Suriye arasında ticaret yapan Mekke 
kervanlarını eski adet uyannca talan ederek yaşamını sürdürmekteydi. Mekke’liler birkaç kez 
tedip girişiminde bulundularsa da bunlar başanlı olamadı. Bu arada, bazı Mekkeli aileler 
arasında, ticari kaygılarla Müslümanlara ve Muhammed’in öğretisine iyi gözle bakanlar çıkmaya 
başladı. Muhammed de, talanlara izin vermesine rağmen (bu kabul edilebilir bir çöl adetiydi) 
gelecekte dininin merkezi olarak Mekke’deki Kabe’yi düşlediğinden Mekkelileri tümüyle 
karşısına almak, ipleri tümüyle koparmak istemiyordu. Birkaç küçük savaştan sonra, Mekkeliler 
yavaş yavaş Muhammed’e hoşgörüyle bakmaya başladılar: Sonuçta Muhammed “zamanını 
seçerek” 63 yıhnda bir birliği Mekke üzerine sürdüğünde, Umayya kabilesinin lideri Ebu 
Süfyan pek bir zorluk çıkarmadan banşa yanaştı: Mekke ve Kabe, “İbrahim’in dininin” 
yetkinleştirilmiş biçimi olan müslümanlığm merkezi oldu.

Kuı^an’m Kendinden Önceki Bilgilerle Kurduğu İlişki

Kur’ân tendisinden önceki tek tannh dinlerle ortak bir zemin üzerindedir. Ancak o kitaplan 
doğrulamakla kalmaz, aynı zamanda düzeltir de. Metafizik konularda Incil’le yoğun bir teorik 
tartışmaya girer. Tevrat ile tartışmaktan çok, Yahudilerin din ve inanç konusundaki 
mtumlanyla tartışma yürütür. Ancak peygamberler tarihi, yaradılış, ölümden sonraki hayat, tek 
taım fikri, bu dünyanm geçiciliği, önceki kitaplarda anlanlan “kıssa”lann yinelenmesi gibi 
ortaklıklar hemen göze çarpanlardır. Ancak Muhammed’in vlıettiklerinden İncil ve Tevrat’ın 
dışm d^ inançlann da izleri, uzantıları vardır. İbadet şekillerinin -hemen hemen hepsi Mekke 
ve yöresinde olduğu gibi daha uzak coğrafyalarda da taraftan bulunan inançlarla ortakhklar 
taşır. Namaz’ın İbrahim’in peygamberi olduğu söylenen SibiiUkle aynı olduğu güçlü 
gerekcekrte ileri sürülmektedir. Bu dinde üç vakit kılman namaz'm, Kur’an’da da önce üç 
vakit olşak düzenlendiği, sonradan beşe çıkağı, mikunn sonradan ortaya çıkan sûrelerde 
aımnldığı görülmektedir. İçki yasağı da son halini sonradan almiftir. Benzer bir uygulama da 
faizle ilgilidir. Kur’an’da faizle ilgili giderek ağırlaşan üç dOıenleme bulunmaktadır.

Namaz’m İslamdan önceki bir upmma biçimi olduğu, bizzat Kur'an'da da ifade edilmektedir. 
Bakara İ24: “Ve hani biz BeytuUah’ı insanlara dönüp varılacak toplantı, sevjlp ve emniyet 
yeri lolmışok. Siz de İbrahim’in makamından bir namazgâh edinin! Vc biz İbrahim’le İsmail’e; 
Evimi uvaf edenler, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için tertemiz tutun diye 
vahyettik.” Görüldüğü gibi Kâbe’de geçmişte yapılan ibadetler için temizlik önerilirken İslamın 
ibadeti namazın iki duruş biçimi sözkonusu edilmektedir.

Gene hac ibadeti de geçmişten devrahnmıştır. Kâbenin ziyaretinin İslamiyet için de farz 
olması, başlangıçt ı̂ Kâbede toplanmış bulunan çeşitli kabilelerin putlarına tapmmanın ortadan 
kaldınlacağı, dolayısıyla hac mevsiminde yapılan ticaretin sona ereceği düşüncesiyle karşı 
çıkan Ebu Süfyan gibi varlıklı tüccar ve yöneticilerin sonradan Müslüman olmalarının en 
önemli Bedenidir. Oruç Sâbiilik’de vardır, başka dinlerde de...
Haram aylan diye adlandırılan aylardan Ramazan boyunca oruç tutulması geleneği geçmişten 
devîahnmış, yeni yasaklarla şekli değişiklikler yapılmaya çalışılmışur. örneğin, Ramazan ayında
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Sağlam bir devlet geleneğini Doğu'da belli bir dönem 
için yaşatan Sasani hanedanı, Romalılar l<arşısında 
uzunca bir sûre direnen Part krallığının bir devamı 

olarak belirmişti. 227’de Ktesiphon’un Ardaşir 
taralından zaptedllmeslyle başlatılan Sasani 

hanedanının tarihi. Batı ile, yani önce Romalı, sonra 
da BizanslIlarla sürekli bir mücadele İçinde geçti. 

Hanedan, Iran egemenliği üzerindeki meşruiyetini önce 
Ahemenilere, ardından da Dara aracılığıyla efsanevi 

Pers imparatorluğuna dayandırarak kurmaya 
çalışmaktaydı. Bu dönem, Roma ile karşılıklı 

etkileşimin -savaşlar ve ticaret- oldukça yoğun olduğu, 
eski Zerdüşt öğretilerinin, ruhban sınıflara 

dayandırılmış, yani oldukça yozlaştırılmış bir biçimde 
yeniden diriltildiği bir dönüm noktasını oluşturmaktaydı: 

Bir dünya gücü olarak Roma Imparatorluğu’nun 
çevresine doğru yayılması durmuş, Doğu sınırında 
ortaya çıkan Sasani devleti Doğu’nun temel gücü 

olarak belirmeye başlamıştı. Bu ise, Mezopotamya ve 
Hıristiyanlığı kabul etmiş Ermenistan üzerinde olduğu 

kadar, Hindistan ve Çin’i Batıya bağlayan ticaret 
yollarının denetimi çevresinde de odaklaşan bir 

mücadele ve rekabeti içermekteydi. Zerdüştçü bir 
ruhban sınıfla oldukça güçlü bir derebeyler sınıfı yine 

oldukça sağlam bir monarşik idarenin etrafında 
toplanarak Sasani egemenliğini sağlamlaştırmıştı. 
Ancak Zerdüşt ruhbanı da, Sasani monarşisinin 

dayandığı soylu sınıflar da çok geçmeden çözülmeye 
yüz tuttular. Bir Zerdüşt rahibi olan Mani’nin yaydığı 
gnostik ve mistik öğretiler, devletin resmi dini olarak 

tanınmış bulunan Zerdüşt dininin -normal olarak 
Zerdüşt dininden çıkanlar İdam cezasına çarptırıldı- 

önemli ölçüde sarsıntıya uğramasına yol açarken, 
kralların kendi paylarına dayandıklan saray çevresinde 
odaklaşmış bürokrasi kesimi ile toprak sahibi derebeyi 
sınıfları arasında da çatışma ortamı başgösterdi. 3. ve

4. yüzyıllarda Romalılarla Suriye, Mezopotamya ve 
Ermenistan üzerinde yapılan mücadeleler sonucunda 

bu topraklar iki devlet arasında paylaşıldı. Bu kez, 
Kuzeydoğu’dan gelen Beyaz Hun akınlan karşısında 

zor durumlara düşülmeye başlandı. Aristokrasiyle 
merkezi iktidar arasındaki mücadele, özellikle ruhban 

sınıfın tedirginliğine yol açmakta, buna dışarıda 
uyumlu bir politika oluşturulamaması da eklenince 
durum daha da ağırlaşıyordu. Ruhban sınıfın üst 
düzey temsilcilerinden -bunların gücü V'. Bahram 
döneminde hatm sayılır ölçüde artmıştı- Mazdek 

(Mazdak) derebeyi sınıfına karşı merkezî otoriteyi son 
derecede güçlü kılan, topraklan devlet kontrolünde 

ortaklaşmacı bir zihniyetle köylülüğe dağıtan dinsel- 
siyasal reformlarını gerçekleştirdi. Mazdek’in takipçileri 

olan ruhban sınıf, bu talepleri mülkiyette ve evlilikte 
komünizme kadar ilerletti. Mazdekçiler, monarşinin 
egemenliğine de "aşırıya gitmeleri” yüzünden tef̂ s 

düşünce, I. Hoşru döneminde oldukça büyük. bir- 
sertlikle, köylülere yönelik katliamlarla bastırılarak 
yokedildller. Kral, Roma vergi sistemini ve idari 

aygıtını taklit eden devlet yapılan yaratan reform 
girişimlerinde bulundu. Memurlardan oluşan bir soylu 

sınıf geliştirilmeye çalışıldı. Topraklar üzerindeki 
hakimiyet merkeze bağlı bu memurlar aracılığıyla 

denetlenmeye başladı. Askeri aygıt güçlendirildi ve 
BizanslIlarla Beyaz Hunların, sonra da Türklehn 

saldırılan karşısında belli bir sûre daha dayanacak 
güçler toparlanabildi. II. Parviz döneminde Mısır işgal 
edildi; Kudüs’teki "çarmıh” 614'de yerinden kaldırıldı 

ve ancak 628’de Bizans İmparatoru Heraklios'la 
anlaşma imzalandıktan sonra iade edildi. Sasani 

devletinin sonu, Arap Mûslümanlar tarafından getirildi. 
Kuzey bölgelerine yerleşmiş Arap kabileleri, gerek 

BizanslIlar, gerekse Sasanlier tarafından birbirlerine 
karşı kullanılmakta, birbirlerine düşürülmekte, 

köleleştirilmekte, oradan oraya sürülmekte ve paralı 
asker olarak kullanılmaktaydılar. İslamiyet, Arapların 
birliğini belli bir oranda sağlayarak cihad amacıyla 

Arabistan dışına yöneldiğinde ilk hedef Sasani devleti 
oldu. 637’de, daha Ebu Bekir döneminde başlatılan 

Arap saldırılarının sonuncusunda son Sasani 
hükümdarı Yedziğirt kaçarak İran’ın denetimini 

tümüyle Müslüman Araplara bıraktı.



cinsel ilişki yasağı getirilmiş, ancak yaygın olarak çiğnendiği anlaşılınca Bakara 187. ayette 
şöyle düzeltilmiştir: “(Ramazan’da) Oruç (tuttuğunuz günlerin) gecesi kadınlarınıza cinsel 
yaklaşmada bulunmanız size helâl kılındı. Onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir 
elbisesiniz. Allah kendinize olan güveni kötüye kullanacağınızı biliyordu. (Bu hususta) 
tevbenizi kabul etti, sizi bağışladı...”

Kur’an ve Hadis

“1. Hâ-min. 2. Açık ve açıklayıcı olan Kitâb’a anda olsun ki, 3. Biz aklınızı kullanasınız 
diye...” (Zuhruf sûresi). Kur’an’a ilişkin bu niteleme aynı biçimde başka sûrelerin içinde de 
yapılır. Örneğin Yûsuf Sûresi de hemen hemen aynj cümleyle başlar. Kitap hem söykdigial' 
açık söyler, hem de açıklayıcıdır. Ancak bu niteliğin hadis konusunu açıkta bıraktığı 
düşünülebilir. Belki bu yüzdendir, peygamberin sağlığında bir sorun olarak ortaya çıkmayâh 
hadis nakletme ve toplama işi, ilk iki halife döneminde hadis toplayıcılar ve naklediciler İçin 
Halife Ömer’den dayak yeme dahil çeşitli sorunlar yaratmıştır. Kur’an'ın ancak anlayacak 
yetkinlikte olanlara açık olduğu, hadislerin ise somut bir olaya ilişkin olması yüzünden 
herkesin anlamasına açık halde bulundukları düşüncesinin hakim olması ve uydurma 
hadislerin çoğalmasının önüne geçilememesi gibi nedenlerle hadis derlemecillğl peygamberin



ölümünden 120 sene sonra başlamıştır. Bu yüzden hemen hemen bütün hadislerin güvenirliği
bir kuşku payı içerse de, nakilciler zincirinin güvenilir olması esas alındığı için, bir bölüm
hadisin bu kuşkudan uzak olduğu iddia edilebilmektedir.

Her Kur’an ve Hadis, her iki kaynak da sonuç itibariyle açık olmak ve açıklayıcı olmak
iddiasındadır, İslamın bu iki kaynağı neyi açıklamaktadır?

Muhammed’den önce yaşadığı Kur’an da da belirtilen ve İslamiyetin de peygamber saydığı İsa, 
Musa, Davut ve diğerlerinden Muhammed’in önemli farkı, artık mucizeler döneminin sona 
ermiş olmasıdır, Muhammed’in tek mucizesi “O’na indirilen Kur’an’ı Kerim’dir,” Artık 
denizlerin yaniması, asanın yılana dönüşmesi, hastalann iyileşmesi ve ölülerin diriltilmesi gibi 
mucizeler geride kalmıştır, Muhammed de bir insandır. Diğer insanlardan farkı ise güzel 
ahlakı ve Allah’ın resulü olmasıdır. “Mucize” Kur’an ise En’am Süresi 38, ayette “Kitabda 
hiçbir şeyi eksik bırakmadık ve ihmal etmedik...” demektedir.

“Her şeyin’’ içinde yaradılış ve ölümden sonraki hayat gibi metafizik konular ve tannnın 
gücü ve vasıflan üzerine bilgiler kadar, ticari ilişkiler, kadın erkek ilişkileri, birleşme 
öncesinde önsevişme dahil insest yasağı, köle sahibi-köle ilişkileri, adalet, yenilmek üzere 
kesilen hayvanlann cins ve özellikleri, ibadet ve iman konuları gibi hayatın bütün yönlerini 
dikkate alan ve çözümleyen hükümler girmektedir. Ancak sınırlannı belirtmek gerekir. Örneğin 
kölelere ve ticarete ilişkin kavram, tanım ve hükümler Kur’an’da pek aynntılı ve çokça 
yeraldığı halde, sermaye birikiminin ticarî biçimlerini aşan bir düzenleme veya kavramla 
karşılaşmak mümkün görünmemektedir. İslamı kapitalizm döneminde de geçerli göstermek için 
yorumlara girişenler “ecire, ücretini alnının teri kurumadan veriniz” hadisinden başka bir 
hükme atıfta bulunamamaktadırlar. Torrey Kur’an’dan bahisle “bundan daha hesabı bir teoloji 
kitabı tasavvur etmek güçtür.” demektedir. Yazar incelemesinde şünlan söylemektedir: “Allah 
ile insan arasındaki karşılıklı ilişkiler tamamen ticari mahiyettedir. Allah, ideal tüccardır.
Hesap pusulalanna bütün dünyayı dahil etmektedir. Herşey hesaplanıp ölçülmüştür. Allah 
hesap ve kitabını ve terazileri yaratmış, kendini de namuslu işler için örnek göstermiştir.
Hayat bir iştir. Ya kazanılır, ya kaybedilir. İyi ya da kötü bir iş yapmış olan (“kazanan” veya 
“kazanmayan”) bu hayatta bile bunun karşılığını alır. Bazı borçlar affedilebilir. Çünkü Allah 
gaddar bir alacaklı değildir. Müslüman bir yatınm yapar: Cennet için peşin ödemede bulunur. 
Allah’a ruhunu satar. Bu mutlu bir iştir. Dinsiz (imansız), tanrısal hakikati yok pahasına 
satmıştır; insanlarla son hesabını görür. Defter-i Kebir’de hisse senetleri kayıtlıdır. Bunlar 
teraziyle tartılır. Herkesin hesabı tam olarak ödenir. Hiç kimse dolandırılmaz. Dindan da 
dinsizi de ücretini alır. (İyi hareketlerinin her birine karşıhk kendisine ödeme yapılan 
Müslüman) aynca özel bir pirim alır.”

Gerçekten de Kur’an’da toplumsal hayatın ve hayat ötesinin bütün alanlanna ilişkin hükümler 
yeralır. Ancak bu hükümlerin kavram ve anlayış olarak yepyeni, hiç duyulmamış hükümler 
olduğunu ileri sürmek mümkün değildir. Kur’an, Maide süresi, 48. ayet bu fikri destekler:
“Sana da (Ey Muhammed!) önündeki kitabtan (Tevrat, Zebür ve Incil’i) doğrulayan, anları 
gözetip denetliyerek, tashîh eden HAK KİTAB’ı indirdik...”

Kur’an’ın Sosyal Çevresiyle İlişkileri

Kur’an hükümleri, metafizik konularda olduğu gibi, toplumsal konularda da yepyeni, varolanla 
kopuş gerektiren radikal hükümler içermez. Ancak iyileştirici ve bu yolda tavsiye edicidir.

Kölelik statüsüne karşı çıkmaz. Kölelere ağır bir yük yüklenmişse yardımcı olunmasını, işlenen 
günahlardan tevbe edilirken kefaret olarak köle azad edilmesini, köleler dövülürken yüzlerine 
vurulmamasını tavsiye eder. Gene mallannı esir ve kölelerin özgürlüğü için harcayanlara sevap 
olduğu belirtilir. Ama köleci ilişkilere kökten karşı çıkılması sözkonusu değildir.

Bileşik faiz bütün dinlerde açık veya örtük yasaklanmıştır. Muhammed’den iki yüz yıl önce 
Bizans imparatoru Jüstinyen bileşik faizi açık kesin şekilde yasaklanmıştı. Ticaretle uğraşan ve 
faiz alış verişi yapan zengin Mekke’lilerin düşmanlığını kazanma kaygısı, bu konuda çok kesin 
hükümler ileri sürmeyi engellemiş olmalıdır.

Zaten Muhammed’e Mekke ileri gelenleri başlangıçta saldırgan bir düşmanhk içindedirler. Hüd 
sûresi 27. Ayed şöyle anlatıyor: “Kavminden inkâra sapanlann ileri gelenleri: “Biz seni de 
ancak kendimiz gibi bir insan olarak görüyoruz; hem sana ancak ilk bakışta bizden en rezil 
ve aşağıhk kimselerin uyduğunu müşahade ediyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de, 
faziletinizi de görmüyoruz; belki sizi yalancılar sanıyoruz! dediler.” Muhammed’e adalet, iyihk, 
yoksulu gözetmek, sadaka vermek gibi hükümlerle karşılanna çıktığı için, Müslümanlann köle 
veya özgür eşit olduğunu (kölelik statüsü bâki kalmak halinde de) söylediği için önce 
yoksullar, mal, para, hayvan ve evlat bakımından üstün olmayanlar yandaş olmuşlardır. 
Zenginlerin akrabalanndan olanlar hariç, Müslüman olmalan Müslümanlann güçlenmesi ve 
zenginlerin çıkarlanna uygunluk gibi iki faktörün kesiştiği noktalarda gerçekleşmiştir. En 
zenginlerin Müslüman olmalan ise Mekke’nin kuşatılması ve zaptedilmesi sırasında mümkün 
olabilmiştir.
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Şiiliğin bir kolu olan İrak kökenli İsmaiiiye mezhebi, 
İslamiyet içersindeki en büyük ayaklanmayı da 
gerçekleştirmişti. İki halife, Nizam-ı Mülk adlı vezirin 
de aralarında bulunduğu birçok vezir ve daha birçok 
kişiyi öldüren bu mezhebin üyelerine Haşşaşin 
deniliyordu. Haşşaşinierin kurucusu, Iran kökenli 
Hasan-ı Sabbah gençliğinde İsmaili bir alim tarafından 
Ismailliye inancına kapılandı. Daha sonra 12 imam 
öğretisini yaymaya başladı. Birçok kez yaşadığı 
yerlerden sürülen Hassan-ı Sabbah Şia öğretisinin 
merkezi sayılan Kahire'ye giderek, orada Şii çevresi 
tarafından eğitim görmeye devam etti. Ardından 
seyahatlere başladr ve İsfahan’a yerleşti. Çevresi 
dağlarla çevrili ve o dönemin büyük şehirlerinden 
İsfahan'da, küçük gruplar biçiminde örgütlenmiş 
İsmaiiiye yandaşlan bulunuyordu. Hassan-ı Sabbah 
onların arasına girerek öğretisini yaymaya çalıştı. O 
sırada yeni Müslümanlığı kabul etmiş Selçuklu Türkleri 
gelip bölgeyi ele geçirdiler. Hassan-ı Sabbah'ın 
yaydığı öğreti başta Selçuklu veziri Nizam-ı Mülk 
olmak üzere birçoklan tarafından büyük tepkiyle 
karşılandı. Haşşaşinler, Melikşah döneminde giderek 
artmaya başlayan baskılar nedeniyle şehirde 
yaşayabilecekleri ortamı kaybederek etraftaki dağlara 
çekilmeye başladılar Oralarda eski boyun eğmemiş 
halklardan Damayların Aiamut adlı kalesine yerleştiler.

İs lam  ve  G eri K alm ışlık

islamın değişik yörelerde, değişik süreçler içinde baş
ka başka anlayışlarla uygulanması sonucu, değişik top
lumsal ve siyasal yapılara neden olmuştur. Gerçekten, 
tutucu ve bağnaz bir Müslüman ülke yapı ve yönetimi 
yanında, gelişimci, değişimlere açık, dünyanın o günkü 
koşullarına göre emperyalist güçlere başkaidıran başka 
bir Müslüman ülkeyi görebilmek olanağı da vardır. Çağı
mızın uluslararası ilişkileri içinde Müslüman ülkelerin 
birbirinden değişik tutumlannı saptayabiliyoruz.

İslam, benimsendiği bazı ilkelerle, kuramsal olarak 
gelişime, çağına uyabllmeye ve sınırlı bir iktidar kuralı
na dayanmaktadır. Gerçekten, “ maslahata uygunluk”, 
“ içtihat” , siyasal iktidann bu iktidarı kullananlara 
“emanet” oluşu ve gerçek iktidann Tann'da bulunduğu 
inancı, kulluk ve eşitlik kuralı, devlet başkanmın ümme
tin seçimine bağımlılığı ve Tanrı kurallanna uygun dav
ranmakla yükümlülüğü gibi ilkeler, İlk evrensel din olma 
çabasındaki İslamiyetin bu amacına uygun olarak be
nimsediği ilkelerdir. Kitap, kişisel davranış ve toplumun 
yönetimiyle ilgili İlkeleri kesin ve değişmez olarak belir
lememiş, temel kurallar ışığında bunlann yorumla çağa 
ve koşullara göre değişebiilrliğinl l>enimsemiştir. “Za
manın değişmesiyle ahkam da değişir" ilkesi hadiste 
kabul edilmiş ve “fıkh” ın genel kurallarından ölmüştür. 
Nitekim belirtilen nitelikleri nedeniyle, İslamın “devrimci” 
rol oynayabileceğini öne süren düşünceler ortaya atıl
mış ve değişen koşullar içinde bu devrimci güce dayan
manın gerekliliği savunulmuştur.

Örneğin, Hindistan’daki “Vellyuliah” akımı klasik İs
lam düzeninin bozulduğunu, öğretinin belirli bir sapma
ya uğradığını belirtip, İslam kurallanna bağımlı bir çağ
daşlaşmayı, hoşgörüyü, düşünce gelişimini savunarak, 
Vahabilerin bağnazlığından kurtulmuştur. Bu akımın İz
leyicilerinin, Hindistan'da Ingiliz sömürgenliğine karşı, 
“ anti-emperyalist” , dinci bir harekete yolaçtığmı da be
lirtmek gerekir. İslam kurallanna dayanan en ilerici ve 
gelişimci görüşler İse Cemaleddin Afgan! tarafından ile
ri sürülmüştür. Genellikle, İslam ülkelerinin geri kalmış
lığını salt dinsel bozulmada görmeyen ve ekonomik et
kenleri belirlemeye çalışan görüşleriyle, gerçekçi bir 
İslam görüşü oluşturmuştur. “ Batı emperyalizmi”nin 
dinde ve toplumsal yapıda bozulmayı, çürümeyi yarattı
ğını savunan Cemaleddin Afgani, anti-emperyalist sava-
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Hassan-i Sabbah burada kendi öğretileri uyarınca 
komünal bir tarikat kurdu. Özellikle çevredeki 
köylülerden ve Şii aristokratlar tarafından büyük 
destek buldu. Haşşaşinler bu desteklerden güç alarak, 
Kuhistan eyaletindeki köylüleri ayaklandırdılar. Sultan 
Melik Şah’m ölümünün sonra Selçuklu devleti büyük 
bir kriz dönemine girdi ve bu nedenle isyan 
bastırılamadı. Selçukluların elinden gelen sadece, 
özellikle şehirde yaşayan Ismailllye yandaşlarına büyük 
işkenceler etmekti. Hassan-ı Sabbah’m en büyük 
hedefi, Sünniliğin en büyük temsilcisi olan Nlzam-ı 
Mülk’ün öldürülmesiydi. Bir suikastla Nizam-ı Mülk 
hançerlenerek öldürüldü (yanda). Selçuklu bu sulkaste 
de pek bir cevap veremedi. Bu arada doğuda 
gelişmeye başlayan yine bir Türk boyu olan 
Harzemşahlar, Selçukluları tamamen yıktılar. Sünniliğe 
çok daha bağlı olan Harzemşahlar, Bağdat Abbasi 
halifeliğini canlandırmaya çalışıyorlardı. Harzemşahların 
Hassan-f Sabbah’a yaklaşımlan Selçuklulardan farklı 
olarak daha ılımlıydı. Bu sayede Hassan-ı Sabbah’ın 
devleti bu dönemde de yaşamaya devam etti.
Hassan-ı Sabah’ın ölümünden sonra, onun seçtiği 
adamlar tarafından yönetilerek varlıklarını koruyabilen 
Haşşaşinler Cengiz Han’ın Harzemşahların hakimiyetini 
yıkmasının ardından tarih 
sahnesinden çekildiler.

şı dinsel bir gereiciililc ve dindeld bozuimaian yoic ede- 
cei(, Islamın geiişimci temel ilkelerine dönüşü sağlaya
cak bir hareket olarak kabul etmiştir. Bu savaş, aynca 
evrensel bir nitelik içinde yorumlanmıştır. Sultan Gali- 
ev'in ise, anti-emperyaiist tezleri, dinsel ve ulusal kav
ramlardan soyutlamadan ancak Afgani’ye oranla daha 
çok ekonomik ve sınıfsal yapılara oturtarak savunmuştur.

Batı düşünürleri ise, Müslüman ülkelerde geiişimci 
ve liberal dinsel görüşlerin Batı uygarlığının ve Batıdaki 
özgürlükçü düşünce akımiannın etkisiyle oluştuğunu 
belirtip, bu görüşlerin başarısız olduğunu vurgulamak
tadırlar. Başarısızlığın nedeni, İslam gelişimcilerinin bir 
“sentezi” gerçekleştirme amaçlandır. Doğulu düşünür
ler, Batı uygarlığını, iiberalizmini İslam kuralianna uygu
lamaya çalışmışlardır. Gerçekte ise, İslam, belirtilen uy
garlık ve düşünce biçimleriyle bağdaşmadığı için böyle 
bir senteze olanak yoktur; Müslüman yığınlar, dinsel 
inançlannın gereği olan tepkileriyle, her türden senteze 
karşı çıkıp, gelişimi önlemektedirler. Bu olgu. Doğunun 
kurtuluşunun, İslam ilkelerine dayandınlan geiişimci gö
rüşlerle ve sentezlerle gerçekleşemeyeceğinin, çarenin 
dinsel etkilerden kurtulup, laikleşmekte olduğunun ka
nıtıdır.

İslama bağlılığı geri kalmışlığa tutsaklığın şaşmaz ve 
zorunlu nedeni sayanlar, gerçekte, “geri kalmışlığı” 
biçimsel bir kavram olarak anlamaktadırlar. Bunlara gö
re, gelişmişlik, teknik, siyasal ve toplumsal ilişkiler açı
sından Batı modelinin benimsenmesidir. Uygarlık, geliş
mişlik, Batı modeline uygunluk demektir; bu modele 
uyumsuzluk ve tepki gösteren toplumlar ise geri kalmış
tır ve İslam devletlerinin geri 'kalmışlıkla, ilkellikle eş 
tutulması bu nedenledir.

Gerçekte, biliyoruz ki, “geri kalmışlık” ekonomik bir 
yapıdır ve Batı’nın geri kalmışlığı biçimsel ve teknik 
açıdan ele alıp, Müslüman ülkelerin gelişebilmeleri için 
İslamdan kopmaiannı zorunlu sayması da ekonomik ne
dene dayanmaktadır. İslam, Batı'nın sömürgesi durumu
na girdikçe geri kalmış. Batı bu sömürge ilişkisini deği
şik biçimierie sürdürebilmek için, kendi biçimsel uygar
lık yapısını Doğu’ya yerleştirme çabasına girmiştir.

Isiamı toplumsal ve ekonomik çöküntünün nedeni ola
rak gösteren ve Batı’nın İslam dünyasındaki egemenliği
ni sağlamaya yönelen “şarkiyatçıiar”ın yanında, son 
yıllarda "Islamın devrimci gücü”nün variiğı kanısına 
dayanan düşünceleri değeriendirmek gerekirse, sanınz

vaniacak ilk saptama, Hıristiyanlık ve kültürel öğeleriyle 
bütünleştirilen “ Batı uygariiğının” toplumlann kurtulu
şunu sağlayacak tek uygariık olmadığı gerçeğidir. Batı'- 
nın biçimsel uygariiğı, salt Batı’nın malı olmasa gerekir. 
Biçimlerdeki ve yaşamdaki uygarlaşma ve gelişme, yu- 
kanda da değindiğimiz gibi, beliril bir ekonomik gelişi
min sonucudur. Bu ekonomik gelişimi gerçekleştirebi
len her toplumun, sözkonusu uygariaşmayı ve yaşam 
biçimlerini sağlayabilmesi olanağı vardır. Önemli olan, 
Batı'nın tarihsel süreç içinde, Doğu’nun gelişimini engel
leyici etkinliğinin yok edilerek, Doğu’da aynı gelişmeleri 
gerçekleştirebilmektlr. Gelişmek ekonomik bir sorun ol
duğuna göre, bu gelişimin gerçekleştlrileblimesl, kuş
kusuz, Batı düşünce biçiminin ve kültürünün aynen alın
masına ve toplumlann kendi kültürierine yabancılaşma
sına bağlı olmasa gerekir. Temelde, Batı’nın kültürel 
gelişmesi de, ekonomik gelişmesinin sonucudur ve bu 
ekonomik gelişmenin yarattığı yeni sınıfiann kültürüyle 
tarihsel kültürün birieşmesinden oluşmuştur. Doğu'da eko
nomik gelişim sağlandığında, aynı kültürel gelişim ve 
kaynaşma oluşacaktır ve bu kültür, o toplumun kendi 
kültürü olarak belirecektir.

Din, doğaüstü güçlerden kaynaklanan bir dünya görü
şüdür. Bu niteliği ile, bir toplumun salt dinsel kurallar 
nedeniyle geri kaklığı ya da tümden bu öz yapı nedeniy
le ilerici ve gelişmiş olduğu savını benimsemek olanağı 
yoktur. Yalnızca, dinsel öğelerin, toplumun belirii bir 
tarihsel döenminde varolan koşuiiaria birieşerek, geliş
me ya da geri kalma üzerinde etkin olabilmesi sözkonu- 
sudur. Aynı dinin, aynı toplumun değişik tarihsel dö
nemlerinde, değişik yönde etkinlikte bulunması belirti
len savı doğrulamaktadır. Dinsel öğelerin toplumsal ya
pı üzerindeki etkinliği, o tarihsel dönemde koşullann 
yarattığı gereksinimler yönünde olmaktadır. Gerçekte, 
toplumsal gereksinimlere ve yönelişlere karşıt bir dinsel 
görüşün toplum üzerinde etkin olabiimealne olanak yok
tur. Koşullar, dinsel değer ölçülerinin yorumlanış ve 
uygulanış biçimlerini de etkileyecektir. Islamın pariak 
zaferier kazandığı dönemlerde, dinin bu yönde yorumla- 
nışı ve geiişimci okuiiann egemen oluşu; çöküntü döne
minde ise dinsel bağnazlığın geçeriiliği tarihsel bir kanıt 
olarak belirmektedir. Aynı çelişik yönelişleri Hıristiyan
lık açısından da söyleyebilmek olanağı vardır. Bu açı
dandır kİ, belirti bir dinin toplumun geri kalışının nedeni 
olarak gösterilip, gelişmenin o dine olan bağlantılardan 
kurtulunmasıyia bağımlı bulunduğunu öne sürmek ne 
derece aldatıcı bir savsa, gelişmenin ancak dine dön

mek, dinin temel ve aaf ilkelerini uygulamakla gerçekle
şebileceğini savunmak da o derece yanlıştır. Din, koşul
lara göre, çelişik yönlerde, olumlu ya da olumsuz etkin
lik sağlayabilir. İslamiyet de, öteki tüm dinler gibi, top
lumdaki üretim ilişkilerine göre beiirienen, bu ilişkilerin 
yansımasıyla gerçekleşen bir olgudur. Belirtilen üretim 
İlişkilerinin değişik bi^imleri^ lau biçimlere uygun ve 
paralel dinsel yönelişleri ve kavrayıştan da beiirieyacek- 
tir. İslamiyet, göçebe toplumdan yerieşik topluma geçil
diği bir dönemde, toplumun o andaki gereksinmelerine 
uygun bir biçimde geiişimci, yenileşmeye açık, eşitlik
ten yana, köleliğe karşı, insan akıl ve iradesine önem 
veren bir dogmatik sistemi oluşturmuştur. İslam dünya
sı, toplumsal yapısı açıaından yaygınlaşırken, İslam dini 
de geiişimci anlaşılışıyla, İslam devletine katılan ülke 
haiklanna "adalet” ve “eşitlik” götüren dünya görüşü 
olarak coşkuyla karşılanmıştır. İslam devletlerinin çö
küntüsü ve yan ya da tam sömürge toplumlan durumu
na gelmesi ise, ür«tim ilişkilerindeki yeni bir biçimi oluş
tururken, dinsel yansımanın da bundan etkilenmesi ve 
olumsuz rol oynayacak bir sapmaya girmesi doğaldır. 
Bu yapı içinde dinin, gelişime yönelik yeni bir yapıya 
ulaşabilmesi, eski günlerinin pariaklığına kavuşabilmesi 
ise, ancak toplumsal yapıda bu konuda gereksinmelerin 
variiğıyla bağımlıdır. Bu açıdandır kİ, sorunu salt dinsel 
açıdan ele alıp, dinin başlangıçtaki ilkelertne dönülerek 
gelişmek özlemi, soyut ve hayalci olmaktan öteye gide
mez. Böyle bir özlem, her şeyi tersine çevirmek, bir 
sonuç olan dinsel değişimi, bir neden durumuna getir
mek yanlışını içermektedir, lalamın geiişimci kurallan, 
gelişen bir toplumun kurallandır; aynı kurallann geçerii- 
llğini sağlayabflmek, o tarihsel dönemin ölçüleri İçinde 
gelişime yönelik bir toplumsal yapı ve davranışın variığı- 
na ve bu yapının geiişimci ilkelere gereksinim duyması
na bağlıdır.

Belirtilen açıdan şunu vurgulamak gerekir W, "din” 
olgusu çağından ve çağımn koşullanndan soyutlanarak, 
iolumlu ya da olumsuz bir genellemeyle, tarihin hiçbir 
dönem ve koşulunda değişmez ilkeler bütünü olarak 
nitelendirilemez. Tarihin değişik dönemlerinde olduğu 
gibi, aynı çağda değişik toplumlarda dinsel kurallann 
ve uygulamalann biriikte variiğı da, belirtilen biçimde 
bir değeriendirmenin yanılgı ve aldatmaca tutsağı ol
maktan kurtulamamış bir değeriendirme olduğunu gös
termektedir.

ÇETİN ÖZEK
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Arap toplumunun kısas gibi kanlı bir geleneği de İslamiyetten kesin red görmemiştir. Ancak 
kısasın Müslümanlar arasında mal ve para olarak ödenmesi gene tavsiye edilmiştir.

Cezalandırmada “el ve ayakların çapraz kesilmesi” gibi kanlı ve acımasız bir gelenek, Arap 
toplumundan olduğu gibi alınmış ve Kur’an’ın çeşitli yerlerinde sürekli sözkonusu edilmiştir.

Arap topluraunda en büyük yerleşim birimi olarak Kur’an kasabalardan sözeder. Bu küçük 
kentler ise kabilelerin birlikte oturdukları, kendi aralarında bir kabile dayanışması içinde 
yaşadıkları, diğerleriyle de zaman zaman çatıştıkları yerleşimler olarak Kur’an hep kasabalardan 
bahseder. İbrahim ve Lüt’un yaşandığı yer de bir kasabadır, yokedilmiş değişik kavimlerin 
oturduğu yerler de. Ancak kasabalann dışında göçebe olarak yaşayanlarla, yerleşik toplumlar 
arasında sürekli yağmalama ve savaşlar sözkonusudur. Çünkü en önemli geçim yollarından 
birisi de ganimet elde etmektedir. Kur’an bu Arap geleneğini de hukuka bağlar. İlk sûrelerde 
ganimetin eşit paylaşımına ilişkin hükümler yeralırken, süreç içinde devlete doğru evrilen 
Müslüman topluluğunun ortak kamu harcamaları için ganimetten pay ayrılması da hükme 
bağlanmıştır. Ganimet hukuku öylesine ayrıntılıdır ki, evli bir kadın esir edilirse ona 
kurtulmalığı gelinceye kadar nikah kıymanın uygunluğu bile Kur’an’da hükme bağlanmıştır.

Özellikle merkezî bir devlet haline geldikten sonra din yayma savaşlarının hız kazanması, 
Müslümanlar için büyük ser\'et edinme imkanı yaratmış, mal, hayvan, para ve köle edinme 
sınırsız hale gelmiştir. Başlangıçta köle azad etmek sevap kazanmak anlamına geldiği için 
özendirilirken, şehirlerde köle pazarları yerleşik alış-veriş yerleri haline gelmiştir.

İslamiyet ve Kadın

Kur’an’ın daha önce de işaret ettiğimiz gibi önemli ve ayırdedici olduğu söylenen 
yeniliklerinden biri kadınlara ilişkin hükümleridir. Gerçekten de yoksulluk nedeniyle yeni 
doğmuş kız çocuklarının kuma gömjilerek öldürülmesi geleneği ve kadınların sosyal hayatın 
içinde hiçbir değerlerinin olmaması bütün kadınlar için değil, yoksulların kadınlan içindir. 
Kadınların üretim faaliyeti içinde varlıklarına anlam kazandırmalarının imkanı da pek sınırlı 
olduğu için; çünkü tarıma elverişli topraklar pek azdır ve onlar da zenginlerin elindedir; 
yoksulların kadınlan kız çocuk doğurma ve büyütme hakkı dahil hemen hiçbir hakka sahip 
değildirler. Ancak fuhuş İslam öncesi Arap toplumunda da vardır.

Zengin sınıflann kanları ise erkeklerle birlikte oturup kalkmakta, oldukça özgür bir hayat 
sürebilmekteydiler.

İslamiyet ibadetin kadınlarla birlikte yapılmasına peygamberin sağlığında ve ilk iki halife 
döneminde karşı bir hüküm getirmemiştir. Osman’dan itibaren kadınların camilerde erkeklerle 
birlikte ibadet etmesi yasaklanmıştır.

Belki eski Arap toplumundan ve diğer dinlerden farklı olarak Kur’an’da ileri sayılabilecek dört 
şahit şartı getirilmiştir. Nisâ Sûresi 15. “Kadınlarından fuhuş (zinâ) yapanların (bunu isbat 
için) aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, o kadınlan ölüm alıp götürünceye 
kadar evlerde tutun.” demektedir. Bir sonraki ayette ise, eğer tövbe ederlerse, onlara eziyet 
etmekten artık vazgeçin denilmektedir. Ancak bu hükümlere rağmen, daha sonraki dönemlerde 
zina yapan kadınlann suçlanması için dört şahit şartı aranmış, suçlananlann taşlanarak 
öldürülmeleri gibi İslam öncesi bir cezalandırma geleneği sürdürülmüştür. Peygamber dört şahit 
için de, eğer bir defa görmüşlerse hemen kimseye söylemesinler, “ola ki vazgeçerler” diye bir 
hoşgörü payı daha eklenmiştir.

Ancak kadınlara ilişkin tanındığı söylenen diğer hakların ne ölçüde yenilik olduğu 
tartışılabilir: Nisâ 19. Ayette, fuhuş yapan kadının boşanması ancak gene de “mehir”in bir 
kısmının kadına verilmesi hükme bağlanıyor.

Aynı sûrenin 20. ayeti insest konusunda genel af çıkarıyor: “geçmiş geçmiştir.” denildikten 
sonra yasaklann bu hükmün tebliğinden itibaren geçerli olduğu bildiriliyor. Aynı sûrenin 24. 
ayeti savaş esirleri hariç evli kadınlarla evlenilmemesini söylerken, bu hükümden geçici ve 
dolayısıyla “mehir”siz evlilik izni yorumu yapanlara Mu’minün sûresi 4, 5, 6, ve 7. ayetleri 
yasağı tekrar hatırlatmaktadır. Nisâ 34 ise “Erkekler, kadınlar üzerinde koruyucu ve işlerini 
yürütücü üstünlüktedirler. Bu da Allah’ın kimini kimine üstün kılması ve erkeklerin mallarını 
(mehir ve nafaka olarak) harcamalan sebebiyledir. Bu bakımdan güzel huylu, iyi amellj 
kadınlar itâatlidirler. Allah (onlann haklarını ye iffet perdelerini) nasıl koruduysa, onlar da 
(kocalannm) yokluğunda da öylece (hem kendilerini, hem kocalannın mal ve şerefi korurlar. 
Baş kaldınp itâatsizliklerinden endişe duyarsanız, önce öğüt verin, sonra da yataklannda 
yalnız bırakın; duyarsanız, önce öğüt verin, sonra da yataklarında yalnız bırakın; (yola 
gelmezlerse) bu defa dövün. O takdirde (kadınlık vecibelerini yerine getirrp) size itaat 
ederlerse, artık (üzüp incitmek için) aleyhlerinde bir yol aramayın. Şüphesiz ki Allah çok 
yüce, çok büyüktür.” denilerek, kadın haklarının sınırları gösterilmektedir. Kadınlara evlenirken 
mehir verin, mehri ailelerine değil, kendilerine ödeyin, üst sınır düşünmeden mehir 
vaadedebilirsiniz ve boşarken sözünüzü yerine getirin denilmektedir. Ama erkek karşısındaki 
konum sözkonusu olunca, Allah kimini kimine üstün yaratmıştır, hükmüyle kadın geri bir
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Eski Yunan tıp kaynakiannm, hermesçi geleneklerin 
ince elenip sıkı dokunulmasıyla; İslam teolojisinin 
evrenin birliği, fiziksel varlıkların evrenin düzeninde 
geçici tözler olarak kaldığı doğrultusundaki öğretisinin 
açısından yeniden yorumlanması, özellikle “ cahiliyye" 
döneminde kabile topluluklarının pagan büyü pratikleri 
doğrultusunda geliştirilen popüler tıbbın pek çok 
özelliğini de içeren Ortaçağların ünlü ‘‘Arap Tababef'i 
oluşturulmuştu. Arap düşünürleri açısından tıp, ampirik 
verilere dayanan bir pratiğe sahip olmakla birlikte, 
evren düzeninin kuramsal kuruluşunun ardına 
düşmeden erişilebilir bir bilgi değildi. Oldukça eski bir 
bilim olan “ simya"yı ünlü “ mizan" kuramı 
doğrultusunda katı bir ölçüm ve oranlar bilimine 
dönüştüren Cabir Ibn Hayyan'ın ismailiyye mezhebinin 
görüşüne yakın eserleri, Arap tıbbının kuramsal 
kuruluşunda büyük bir e'kiye sahipti, ihvan'us Safa 
kardeşliğinin "saflık" ve “ temizlik" üzerine maneviyat 
açısından ele alınmış hijyen (sağlık) doktrinleri, 
"temizlik" ve "saflık" nosyonlarının Arap 
düşüncesinde olduğu kadar pratik yaşamın ve ibadetin 
de alanlarında büyük bir önem taşıdığını 
göstermektedir. Erken dönem Arap hekimlerinden en 
ünlüsü Rabi (Razi)'ydi. Günümüzde eseri kalmamış 
olan 9. yüzyıl hekimi Razi’nin tıp bilimini sembolik 
açıklamalardan arındırarak, "mizan" ve "simya" 
doktrinlerine pek yüz vermemiş olduğu anlaşılmaktadır. 
Ancak Avrupa kaynaklarında "Rhazles" olarak tanınan 
bu Arap hekim ve filozofun öğretisi, eninde sonunda 
tabiatı evrensel ruhun (ruhların) bir panoraması olarak 
görmeye dayanmaktadır. 10 ve 11. yüzyıllar, İslam 
düşüncesi için olduğu gibi, Arap tıbbı ve sağlık 
anlayışının gelişimi açısından da altın yıllardı. El



6/rum ve Ibni Sina, tıp ve doğa felsefesi alanında en 
yetilin eserlerini bu dönemde verdiler. Orada 
ortaçağlar boyunca gerçek hastanelerin bulunmaması, 
hekimlerin “güçsüzlük ve iyiliklerini" değerli kılan bu 
kurumların teknik anlamda tedavi işlevlerini yerine 
getirebilecek bir yapının hiçbir öğesine sahip 
olmamalarındandı. Arap dünyası ise, gerek tedavi 
kurumlan, gerekse hekimlik zanaatının katettiği 
mesafeler açısından Avrupa’ya büyük fark atmıştı.
Şam ve özellikle Kahire hastaneleri vakanüvis 
Çastiglione’yi aşağıdaki hayranlık ifade eden 
betimlemeyi yazmaya sevketmişti: “ Orada körler, 
ateştiler, yaralılar için özel bölümler yapılmıştı.
Salonların havası suyla serinletiliyordu. Kadınlar için 
ayn salonlar ve mutfaklar inşa edilmişti. • Hastane 
bütün hekimlerin üstünde yer alan ve her gün 
öğrencilerine ders veren bir başhekim tarafından 
yönetilmekteydi. Hastabakıcı kadınlar ve erkekler 
bulunmaktaydı. Hastanenin yanına büyük bir 
kütüphane ve öksüzlerevi inşa edilmişti..."

konuma çekilmekte, mallarının yönetimi de gene erkeğe bırakılmakta, dayak atma da bir hak 
ve görev olarak düzenlenmektedir. Çok evliliğin erkeğe tanınması, nikahlı kadınlann yanı sıra 
cariyelere de kapı açılması ve peygamberin bu konuda hayli şaşırtıcı bir “sünnet” bırakmış 
olması, eşitsizliğin bir diğer yanıdır. Nisâ 129 bu konudaki sınırlara işaret etmektedir: 
“Kadınlar arasında ne kadar adil davranmak isteseniz de elbette (buna) güç yetiremezsiniz. O 
halde büsbütün (birine) meyledip (diğeri) askıdaymış gibi bırakmayın ve eğer arayı düzeltir 
(inat, bencillik ve haksızlıktan) sakınırsanız, şüphesiz ki Allah çok bağışlayan ve merhamet 
edendir.” Bir önceki ayet ise, ilgisizlikten yakman kadının kocasından boşanma isteyebileceği, 
eğer anlaşamazlarsa boşanabileceklerini söylüyor.

İslamiyet ve Yoksulluk

Kur’an yoksulluk olgusuna karşı da radikal bir tutum almaz. Yoksulluklara karşı merhamedi 
olmayı, fitre ve zekât vermeyi öngörür. Ancak günahlann kefâreti olarak yoksullann 
giydirilmesi, doyurulması, gibi hükümlerle birlikte, fitre ve zekâtın miktar ve oranlanuın 
oldukça aynntılı bir kesinlikle belirlenmiş olması, İslam öncesi Arap toplumuna göre ileri bir 
toplumsal dayanışma modeli olarak değerlendirilmelidir.

Çeşitli sûrelerde de din için savaşmakta ve zenginlerin geri durduğu, mallarını Allah yoluna 
harcamaktan çekindikleri, mallanna düşkünlükleri yüzünden gözlerinin perdelendiği gibi 
ifadelerle zenginlere karşı bir tutum alınır. Yoksullar ise, İslam sayesinde bir toplumsal 
dayanışmadan yararlanma imkanı bulduklan gibi, savaşlarda en önde dövüşerek, eğer sağ 
kalmışlarsa ganimetten büyük pay alma imkanını, dolayısıyla zenginleşme imkanını yakalamış 
bulunmaktadırlar. Bunun dışında, zenginlerle yoksulları farklı konumlarda bulunmaktan 
uzaklaştıracak formüller İslamda yoktur.

Son olarak Kur’an’ın çeşitli sûrelerinde kabile yapısını aşan bir toplumsal örgütlenme ve siyasî 
yapıya işaret edilmektedir. Bu anlayış çöllerde ve küçük vahalarda dolaşıp duran Arap 
topluluklannı kendilerinden çok daha uygar ve varlıklı ülkelere fatih yapmıştır.

Muhammed’den Sonra

Kur’an ve toplanmasına 120 yıl sonra başlanacak hadisler İslamın asıl kaynaklandır. Ancak 
İslam politik süreçleri dikkate alan, güç ilişkilerini gözeten bir vâzetme yoluyla 23 yılda 
tamamlanmış bu iki kaynakla henüz ne politik olarak tam olgunlaşabilmiş, ne de bir doktrin 
ortaya koyabilmiştir.

Politik olarak olgunlaşamaması halife seçiminin her defasında sürtüşme ve çatışma yaratmasına
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neden oldu. Osman döneminin bir bölümü, İslama uygunluk bakımmdan tartışma konusu 
olurken, Halifenin yer yer ayncalık yaptığı veya göz yumduğu ve Emevilerin bu ayrıcalıkları 
diğer Müslümanlara karşı kullandıktan ileri sürüldü. Ali’nin halifeliği ise Damascus (Şam) 
valisi olmakla birlikte Suriye valisi durumunda bulunan Muaviye ve yandaşlannca hiçbir 
zaman benimsenemedi. Görece peygamberin yaşadığı dönemin saflığını temsil eden ve yoksul 
Müslümanlann yandaşı olduğu saf teokrasiyi ifade eden Ali’ye karşı zengin ve zenginleşmiş 
Müslümanlann, fetihlerle sahip olduklan yeni hayat tarzı ve güçlerini seferber ettikleri bu 
sürtüşme Sıffın savaşıyla bir üst aşamaya çıkmış ve İslamda ilk fiili aynlıklara yol açmıştı.

Şia

Şii, Şiâ yanlısı anlamına gelir ve İslami tarih içinde Ali yanlılannı ifade eder. Genel olarak 
her önder ve onun yanlılannı ifade etse de, bu sözcük yaşanan süreçten sonra İslamda bir 
mezhebin, Ali yanlılannın adı haline geldi.

Muhammed’in ölümünden sonra, ilk halife Ebubekir’in bu göreve seçilme biçiminden başlasa 
da, Ali ve yandaşlanyla, İslamiyetin diğer kanatları arasındaki aynlığın ortaya çıkışı daha 
sonradır. Peygamberin Ali’ye verdiği değer, Ali’nin İslamiyetin kuruluş aşamasındaki etkin rolü, 
bilgisi ve Peygamberin soyundan oluşu gibi faktörleri, halife seçiminde Ali’nin lehine 
değelendirenler Ebu Bekir’in seçilmesiyle ve bu seçimin cemaatin eğilimi sorulmaksızın 
yapılmış olması yüzünden hoşnutsuz bir tutum aldılar. Ancak bu hoşnutsuzluk Ali 
yandaşlanm hemen ve şiddetli tepkiler göstermeye yöneltmedi.

Üçüncü halife Osman’ın akrabalan olan Emeviler lehine ayncalıklar yapması ve Emevilerin de 
kayınldıklanm bilerek nüfuzlarını arttırmaya girişmeleri, İslamda ilk ciddi bölünmenin 
temellerini geliştirdi. Osman’ın ölümünden sonra Ali halife seçildi. Ancak Ali’nin halifeliğini 
daha ilk günlerden bekleyen sorunlar vardı. Osman zamanında Damascus valiliğine atanmış 
bulunan Muaviye ve onun yandaşı durumunda bulunan Amr-ibn-ül As gibi Emevi önde 
gelenlerinin uygulama ve tutumlanna karşı tepkiler sözkonusuydu.

Köle ticareti Ortaçağlar t>oyunca ne Müslüman 
dünyasından, ne Avrupa’dan ne de Bizans’tan kalktı.. 
Köle pazarlarının etkinliği ortaçağların sonuna kadar 
devam etti. Ancak sayılan 10. yüzyıldan itibaren 
azalmaya başladı. Bunda Bizans imparatorluğundaki 
genel "serfleştimie”  politikasının bir sonucu 
görülebilir. Köylü toprağa bağlandıkça, 
yasaklanmamasına rağmen rençberlikte köle kullanımı 
doğal olarak sınırlanmış, sonuçta yalnızca ev 
hizmetlerinde kullanılan köleler kalmıştı. Arap 
dünyasında ise İslamiyet köle ticaretinin meşruyetini 
hiç bir zaman ortadan kaldırmadı (altta). Batı’da ise, 
köle pazarlannın önemli kaynaklarından birisi, borç 
köleliği, ya da Hıristiyan ailelerin, toprağa bağlandıkça 
fazla gelen çocuklannı bizzat satmalan şeklinde 
devam etti. Haçlı Seferleri sırasında, "çocuk seferi" 
adıyla bilinen ve fanatik genç kız ve oğlanların 
öncülük ettiği bir hareket, hemen hepsinin Marsilya’lı 
tüccarlar tarafından Doğu’daki köle pazarlarında 
(Suriye, Mısır ve Kıbrıs) satılmalarıyla neticelenmişti. 
Kölelik azalmakla birlikte devam etmekteydi. Teknolojik 
araçların gelişmesi, köle emeğini gereksiz ve pahalı 
kılmaya başlamış, Rusya ile Ukrayna'nın, Kafkasların 
Hıristiyanlığı kabul etmeleri, Doğu köle pazarlarını ve 
tüccarlarını çok verimli bir kaynaktan yoksun 
bırakmıştı. Tatar saldırıları döneminde, Kafkasya ve 
Ukrayna’daki harp esirlerinin pazarlan ması yüzünden 
köle ticareti geçici bir süre için yeniden canlandı. 
Ancak kölelik, teknolojik gelişmenin ve köylü emeğinin 
enerji girdisinin artması nedeniyle artık ne ticaret ne 
de üretim biçimi olarak gelecek vaadetmiyordu.



İslamiyetin 4 resmi Sunni mezhebi oian Hanefiyye, 
Şafiyye, Maiiidyye, ve Hanbeiiyye’nin geiişimi İsiami 

davranış i<urallarını formeileştirme kaygısının bir ürünü 
oian "fıkıh" öğretisi aracılığıyla gerçekleşmişti. 

Muhammed'in bir hadisine gönderme yapılarak toplam 
76 mezhebin kurulacağı öngörülüyordu ama, 

mezheplerin gelişmesi, İslam ümmeti içindeki 
çatışmalara, öğretiye getirilen yorumlara ve özellikle 
sunni mezhepler arasında yaygın olan ve davranış 

kurallarını yorumlayarak sistemleştirme çabalarına bağlı 
olarak oluştu. "Medine İmamı" olarak tanınan İmam 
Malik, kendisini hiçbir zaman bir mezhep kurucusu 

olarak kabul etmemesine karşın, sonradan fıkıh 
mezhebi olarak gelişen ve özellikle batı bölgelerde 

yaygınlık kazanan Malikiyye mezhebinin kurucusu 
olmuştu. Onun Kitab-al Muvatta’s/ en eski İslam fıkıh 

eserlerinden biriydi. Temel kaygısı Medine toplumunda 
ifuhammed döneminde dince itiraz edilmemiş örf ve 
adetler hukukunu (Icma) ve Muhammed'in sünnetini 

toparlayarak sistemleştirmekti. Irak’tan Doğu'ya doğru 
yayılan ve Abu Hanifa'nın kurduğu Hanefiyye fıkıh 

mezhebi ise, Şeybahi'nin yazdığı Kitab-al Haraç ile, 
devlet işleri, vergi müiahazalan üstüne oluşan bir 

öğretiye kavuşmuş, bu niteliğiyle Abbasiler döneminde 
"resmi öğreti" durumuna erişmişti. Al-Malik'in 

öğrencisi Al-Şafi'nin kurduğu Şafiilik, "fıkıh usulu"nun 
temellerini atmaktaydı. Bu, Islamiyette beliren ilk usul 

hukuku olarak kabul edilebilir. Son olarak, Ahmed bin 
Hanbal tarafından kurulan Hanbeliyye fıkıh mezhebi, 

özellikle Do^u'da, Asya Müslümanlan arasında 
yaygınlık kazanmıştı. İslamiyetten de önce kutsal bir 

yer olarak ziyaret edilen Kabe'nin duvarian (yukarda) 
bu dört Sunni mezhebin adıyla çevrelenmiş.

Ali geçmişten kaynaklanan şikayetleri dikkate alarak, huzursuzluk kaynağı durumundaki vali 
ve yöneticileri hemen görevden alma yoluna gitmedi. Ancak kendilerine yaptığı uyanlar 
tepkiyle karşılanıp, dikkate alınmadı. Daha bu sorunun çözümü için adım atmaya vakit 
bulamadan, Zûbeyr ve Talha’nm Ali’nin halifeliğine karşı çıkarak. silaha sanimalan üzerine 
Müslümanlar arasında ilk silahlı çanşma yaşandı. Peygamberin eşlerinden Ayşe’nin de Zûbeyr 
ve Talha’nın yanında yer alması ve bu savaşta “Asker” adlı bir deveye binmiş olması, bu 
savaşın “Cemel Vak’ası” adıyla anılmasına yol açtı. Ali’ye ve onun halifeliğine karşı olanlar 
arasında Ayşe’nin de bulunması, daha önce hahfehk seçimlerinde Ayşe’nin oynadığı rol 
düşünülürse, aynhğm çapını ve başlangıcının geçmişe dayandığını ortaya koyuyordu. Bastınlan 
ayaklanmanın sonucunda Talha ağır yaralanırken, Zûbeyr öldü. Cemel Vak’ası’nda, geçmişteki 
savaşlardan farklı olarak, yenilenler arasında Ayşe ve başka Sahabeler bulunması nedeniyle, 
hiç kimse esir alınmadı.

Cemel Vak’ası’nm ardından Muaviye ile arasındaki ihtilafı da çözümlemek isteyen Ali, halifelik 
yetkilerinin tanınmaması üzerine yeniden asker toplayıp, Suriye üzerine yürüdü. 657’de 
Sıfîîn’de karşı karşıya gelen Ali ve Emeviler arasındaki savaş başlangıçtan itibaren Ali 
yandaşlannın lehine gelişti. Durumun yenilgiye gittiğini gören Muaviye ve yandaşlan, 
mızraklannın ucuna Kur’an sayfalannı takarak savaşı durdurdular. Böylece “aramızda Kur’an 
hakem olsun” mesajı vereh Muaviye’nin bu yoldaki önerisi Ali taraftarlan arasında tartışmalara 
yol açtı. Ali ve önemli komutanlan bu davranışın bir savaş hilesi olduğunu, Muaviye ve 
yandaşlannın gerçekte Kur’an ve İslamiyetin hükümlerine bağh kişiler olmadıklannı söyleyip, 
hakem tayinine karşı çıktılar. Ancak daha sonra “Haricîler” adıyla anılacak olan ve savaşta 
Ali’nin yanında bulunan önemli bir grup da içinde olmak üzere Ali yanında savaşan güçlerin 
bir bölümü hakem konusunda ısrar ettiler.

Hakemlerin atanıp görüşmelerinin ardından, Ali’nin hakemi eşit taraflar arasında hüküm 
verebilmek için Ali’nin halifeliğini sona erdirdiğini açıkladı. Muaviye temsilcisi Amr-ibn-ûl As 
ise, böylece boşalmış olan Halifelik makamına Muaviye’yi atadığını ilan etti. Bunun üzerine 
savaş devam etmedi, ama Ali taraftarlan hakemlerin “Kur’an’a göre hüküm vermediklerini” 
savunarak bu karara uymayacaklannı kararlaştırdılar. Muaviye yandaşlan için halife Muaviye,
Ali yandaşlan için Halife Ali’ydi, Böylece Müslümanlar iki başlı bir topluluk haline geldiler.

Bu arada Ali’nin hakem seçmesini ısrarla istemiş olduklan halde, bu kez de bu öneriyi 
destekledikleri için kendilerini, hakemlerin hükmünü, kendi halifeliğinin yerine koymuş olduğu 
için Ali’yi “kâfir olmuş” sayan Hariciler, kendilerinin tövbe ettiklerini, Ali’nin de tövbe etmesi 
gerektiğini ileri sürdüler. Bu tartışmayla Ali yandaşlan arasından aynlan Haricîler, süreç içinde 
kendi aralannda da çeşidi bölünme ve çaüşmalar yaşayarak, saf teokrasi peşinde olan, 
cemaatin otoritesini herşeyden üstün tutan bir eğilim olarak bir üçüncü taraf haline geldiler.

Ali yandaşlanyla da bir dizi çatışmaya giren bu eğilim yandaşı iki kişi, birisi Ali’ye, diğeri 
Muaviye’ye aynı tarihte suikast yapmak üzere yemin ettiler. Ali’ye namaz kılarken yapılan 
suikast başanlı oldu ve aldığı zehirli hançer darbelerinin etkisiyle öldü. Ama bunun yanında, 
Muaviye suikasti gerçekleşmedi.

Ali yandaşlan İslamiyetin doğduğu ve ilk güçlendiği çevrelerde hâlâ etkin olsalar da, artık 
fetihlerle ele geçirilmiş yeni ülkelerin zenginlikleriyle de güçlenmiş varlıklı bir kesime dayanan 
Muaviye yandaşlan ağırlık kazanan ve kazanmaya devam eden tercihleri temsil etmeye 
başladılar. Böylece İslamiyet yoksul Araplann elinden çıkarak, sınırlannı durmaksızın geftişleten 
zengin fatihlerin eline geçti. İslamiyetin saf cemaat ve inanç temeli değişerek, amk güçlü 
ordular, büyük ganimetier vaadeden hükümdarlar ve güce dayah devlet genişlemenin temeU ve 
taşıyıcısı oldu.

Ali’den sonra oğlu Haşan, Ali yandaşlannca HaUfeliğe seçilse de, bir süre sonra kendiliğinden, 
çatışmalann sürüp gitmemesi için bu ünvandan vazgeçti. Kerbelâ olayıyla Ali’nin oğullannm 
Ortadan kaldınimasından sonra ise, Ali yandaşlığı Suriye, Irak ve İran Müslümanlan arasında 
yayılmaya devam etti.

Hemekadar başlangıçta kimin haUfe olacağı sorusuna verilen cevap etrafinda bir aynlık gibi 
görünse de, Şia’nın ve Sûnnilerin İslamiyet! kavrayışlannda bir dizi farklılaşmaya yol açan 
veya böyle farklıhklann başlangıç halinde bulunuşunun siyasi bir sorun olarak ortaya çıkması 
olarak görülebilecek Ali-Muaviye çaüşması ilk büyük aynlığı ifade eder. Bu aynlık süreç 
içinde coğrafi ve etnik bir farklılıkla da beslenerek, Havariç (Muaviye yandaşlan) ve Şia 
bölünmesi günümüze kadar ve Sûnnilerin Şiileri dışlaması biçiminde sürüp geldi. Bu dışlamayı 
ve “ehl-i bid’at” sayılmayı Emevi hükümranlığının sona ermesi değiştiremedi, Emeviler 
sonrasında hükümrân olan Abbasiler de Şiilere karşı aynı tutumu sürdürdüler. Abbasilerin 
başta başkentleri Bağdat olmak üzere İslam dünyasındaki kültür ortamım teşvik etmeleri, fikir 
hayatındaki canlılık Şiilerin kendi İslam yorumlanyla meşruiyetini geliştiremedi. Abbasilerin 
yıkılmasından sonra küçük devledere bölünen İslam dünyasında halifelik Memlûk 
hükümdarlığında bulunsa bile artık hükûmdarlann sıfadanndan biri haline dönüştü.

Ancak İslam düşüncesinde Gazali’nin etkisiyle felsefecilerin ağır saldınlara uğraması ve resmî 
anlayışlann dışına itilmesi, felsefe hareketinin düşünce hayatında yarattığı canlılığı sona
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Tek tanrılı, evrensel dinler bütün hayatı günlük yaşamın en ince ayrıntılarına kadar 
biçimlemeye ve disipline etmeye eğilim gösterirler. Sonuncu din İslamiyet de bu 
eğilimi paylaşmış, bütün günü kapsayacak bir şekilde davranış ve hareketleri 
kodlamaya yönelmiştir. Kuşkusuz cinsel pratikler de bu denetim iradesinin dışında 
kalmadı. Diğer tektanrılı dinler gibi İslamiyet de, cinsel ilişkiyi evlilikle sınırlandırdı, 
Rinayı günah ilan etti. Ancak Kuran’m kendisinde. Peygamberin hadislerinde cinsel 
ilişkinin "meşru”  biçimini tanımlama yönünde çabaların, Muhammed’in mesajını 
diğer ahlak dinlerinden ayırdettiği düşünülebilir. Bu çabaların en ünlüsü. Bakara 
sûresinin 223: âyetidir: "Kadınlarınız sizin tarlanız; ekim alanınızdır. O halde (ön 
organ olan) tarlanıza ne şekilde isterseniz o şekilde vann. Nefisleriniz(in tatmini)
Çin (besmeleyi, duâyı ve sevişmeyi) one alın. Allah(ın emirlerine ve yasaklarına 
ayıkıniık)dan korunun. Onun huzuruna varacağınızı da bilin. (Ey Peygamber, Âdet 
hali teması ve ters yol ilişkisi gibi haramlardan kaçınan) müminleri müjdele.”
Ancak daha sonra ortaya çıkacak olan tasavvufi, çileci tarikatlerin cinsel perhizleri 
'lir yana bırakılacak olursa, 8. yüzyıl koşullannda ne âyet ve hadislerin bütün 
:insel arzu, ihtiyaç ve durumları öngörecek bir aynntıiıiıkta olmaları ne de bunların 
anımladığı şeriatın uygulandığını denetlemekten sorumlu ulema, halife ve sultanların 
'}u ölçekte bir iktidara sahip olmaları'sözkonusuydu. Dolayısıyla İslam 
nedenlyetierinde de diğer büyük imparatorluklarda rastlanan cinsel tavırlar
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çeşitliliğine rastlamak mümkün. Daha Emeviler döneminde bir yandan gelecekteki 
bütün çilekeş aşk şiirlerinin en parlak örneklerinin verilmesini sağlayacak Leylâ ve 
Mecnun konusu işlenmeye başlarken, diğer yandan son derecede erotik bir gazel 
geleneğinin ilk parlak ürünleri yazılmaya başlamıştı. Ama bu konuda asıl tayin 
edici etki, imparatorluk geleneği çok daha eski olan iranlılarınki olacaktı. İran daha 
Dört Halife döneminde 642'de Araplar tarafından fethedilmişti ve Emeviler 
döneminden başlayarak kültürleri, özellikle bir aristokrasi oluşturma yönünde 
evrilmekte olan zengin Müslüman Arapların alışkanlıklarını etkilemeye başladı.
Ancak gündelik hayatın dokusuna asıl nüfuz ettikleri dönem, İslam ümmeti 
üzerindeki (dilsel değilse de) etnik Arap damgasının iyiden iyiye silinmeye yüz 
tuttuğu Abbasîler dönemi ile başladı. Safevîler dönemini ise, bu bakımdan, bir tür 
doruk olarak nitelendirmek mümkün. Mezhep farkına karşın Safevi sarayının 
desteklediği ressamların yaptığı minyatürle Hint minyatür'-'ri ile birlikte bütün İslam 
alemi için örnek alınabilecek bir model oluşturdu. Safevlierin son dönemlerinde 
görsel sanatların artık iyiden iyiye bağımsızlaştığı, yazma süslemenin yerini tek 
yapraktık resimlerin aldığı görülmektedir. Resmin bu şekilde ön' plana çıkmaya, 
kendi için seyredilir bir şey olmaya başlamasına, konularda bir dünyevileşme, 
üslupta bir kıvraklaşma eşlik etmiştir. Kucaklaşan bir çiftin sakin erotizmini 
gösteren yukarıdaki minyatür 1646’da Efdal al Hüseyni tarafından yapılmış.
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erdirmiş, bu canlılığın ürünleri de, $iiligin Sünniliğe göre daha yakınında duran tasavvuf 
hareketine kalmıştı. Başka bir deyişle, Şiilik gibi resmî anlayışın dışına itilen felsefe geleneği 
de, egemen Sünni anlayışların dışındaki hayatını ŞiiUkle birlikte yaşadı.
Tasavvufun yaşama alanı bulduğu coğrafya da, daha çok Arabistan dışına taşındı. Tarikat 
örgütlenmesi halinde görülmesi on üçüncü yüzyılda başlayan tasavvuf, başlangıçta daha çok 
bir İslam yorumu olarak yaygınlık kazandı.

Büyük Selçuklular esas itibariyle İran topraklannda ve İran geleneklerine yaslanarak kurulup, 
şekillendiler. Topraklannda yaygın dinî inanış Müslümanlık ve Şiilikti. Anadolu Selçuklu 
Devleti ise Doğu ve İç Anadolu’da hüküm sürerken hem devlet yönetimi bakımından, hem 
de din bilginlerinin yetişme yeri olarak İran’a bağlıydılar. Önde gelen din bilginlerini İran’dan 
sağlamaktaydılar. Bu dönem tasavvufun ve Şiiliğin Anadolu’da da yaygınlık kazandığı dönem 
oldu. Haçlı seferleriyle uzun sûren savaşlar yaşamak zorunda kalan Anadolu Selçuklulan 
Moğol istilalanyla zayıflayan Büyük Selçuklulardan bağımsızlaşmışsa da 11. yüzyılda aynı 
gücün saldınlanyla kendisi de karşılaşmış ve Anadolu Moğol askerî gücünün ve yağmasının 
tahribatıyla yüz yüze kalmıştı. Bir yandan Moğollann varlığı, diğer yandan beyliklere 
bölünmüş Selçuklu egemenlerinin birbirleriyle savaşıp durmalan Anadolu’da tasavvuf 
düşüncesinin bir tevekkül inancı, bir dayanışma olarak güçlenmesine ve tarikadara 
dönüşmesine yol açtı. İran’da da Şiilik Pers kültürüyle girdiği alışverişte Araplık ve 
Müslümanlık arasındaki ilişki gibi bir aynılık noktasına taşınmasa da, zenginleşip, yerleşiklik 
kazandı. İran topraklannda kurulan yeni devletler Şii inancıyla şekillenirken, Batmîlik diye 
anılan tasavvuf tarikatlannın siyasi sığınağı ve koruyuculuğunu üstlenecek olan bu devletlerin 
en önemlisi Safeviler, devlet haline daha sonra gelecek olmakla birlikte, kendileri de bir 
tasavvuf tarikatı durumunda kaldılar. Erdebil’li Şeyh Safî ve soyunun henüz devlet olmadan 
önce Akkoyunlu hükümdanyla akrabalık ve inanç yakınlığı kurmuş olmaları bir yandan, 
Osmanlı ile Akkoyunlular arasındaki siyasi rekabet diğer yandan, Şii inancını İran’da kurulan 
devletlerin egemen inancı haline getirdi.

Selçuklular olsun Osmanlılar olsun bir sülale devleti bir hanedanlık olarak gelişmiş olmalanna 
rağmen, gerek Akkoyunlular devleti gerekse Safeviler bir aşiretler, boylar toplamı olmakla 
birlikte. Şeyh Safî ve kendisini izleyen Şeyhler hükümdardan çok daha etkin bir devlet 
biçiminde kurulup, yaşadılar. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta, her iki devletin de 
Şiiliğinin doktrine ilişkin unsurlarından ziyade, Ali’ye duyulan hissi yakınlık gibi bağlann 
temelinde varolmalandır. Şii inancının bütün boyutlanyla İran’da hakim olması Şah İsmail 
dönemine denk düştü. Daha önce iç siyasi dengelerin gözetilmesi gibi mülahazalarla bir 
inanışın öne çıkanimadığı Akkoyunlu devletinde, bu hissi yakınlığın ötesinde Şii inancı 
bilinmediği için, Irak’tan Şii din bilginleri getirildiği gibi, Şii ulemanın kaleme almış olduğu 
Fıkıh, Kelam ve Hadis kitaplan da hızla Farsçaya çevrildi.
Akkoyunlularda ve Safevilerde de somut olarak görüldüğü gibi halifelik Sünnilerde sadece 
siyasi yetkileri ifade edip, dini yetki ulemanın elinde bulunurken. Şiflerde halife Ah soyundan 
gelenler arasında ve dini önderliği de içerecek biçimde yetkilendirme anlayışına dayanıyordu. 
Ancak Ali soyundan gelme on ikinci İmam dokuzuncu yüzyılda kaybolduğu, “gaibe vardığı” 
için, kurtancı-mehdi olarak tekrar yeryüzüne dönene kadar bu imamın vekilleri Şii toplumunu 
yönetebilecekti.
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Upamişadlar

Toplam 4 kitaptan oluşan ve Hindistan'ın en eski
kutsal yazıtlanndan sayılan Veda adlı kitaptan bir 

tjöiüm. Kitabın özellikle dinî gerçeği ve Tann
bilgisini işlediği bölümler Upanişadlar adı altında 

toplanmış.

Bu dünya nedir? Aitta yeryüzü, üstte göltyüzü, arada 
lıava, ve onları birleştiren rüzgâr.

Semavi bedenler nelerdir? Bir yanda ateş, diğer yan
da güneş, arada su, ve onları birleştiren aydınhi<.

Eğitim nedir? Bir yanda öğretici, diğer yanda talebe, 
arada bilgi ve onları birleştiren konuşma.

Soy nedir? Bir ana, diğer yanda baba, arada çocuk 
ve onları birleştiren çiftleşme.

Lisan nedir? Bir yanda ait çene, diğer yanda üst çene, 
arada sözler ve onları birleştiren dil.

Bunları bilen kişi; mal mülke, bilgiye, çocuklara, besi
ne ve cennete ulaşacaktır.

Kutsal metinlerdeki öğretileri tetkik et ve işlerini dai
ma onlara göre yap; sözlerinde, düşüncelerinde ve işle
rinde daima dürüst ol; daima kendini kontrol et ve ken
dine hakim ol; hiçbir zaman doğruluktan ayrılma; bütün 
işlerini sevgiyle ve tutkusuz olarak yap; insancıl ve 
merhametli ol; daima öğren ve öğret.

Tann’yı ve atalannı asla unutma. Anan, baban, öğreti
cin, misafirin senin için birer tanrı olsunlar. Büyüklerine 
dalma saygı göster. Başkalarına verdiğin şeyleri sevgi 
ve sevinçle ver. Bazı durumlarda, ne düşüneceğini, ne 
yapacağını bilemezsen, aynı durumda kutsal kişilerin 
nasıi düşündüklerini ve nasıl davrandıklarını düşün. An
cak bu şekilde, kusursuz olabilirsin.

Kutsal metinlerin öğütü, öğretisi budur: “ İtaat et! İta
at et!"

Tannyı bilen kişi, en yüksek amaca ulaşır. Kalbin 
derinliklerinde gizli olan, bu saf ve ölümsüz gerçeği 
bilen kişi, istediği her şeyi elde eder.

Atman olan Tann'dan eter; eterden hava; havadan 
ateş, ateşten su; sudan toprak; topraktan bitkiler; bitki
lerden besin, besinden de insan bedeni meydana geldi. 
Besinin özünden müteşekkil olan insan bedeni gerçek 
Ben Atman'ın fizikî kılıfıdır. Başı, sağ kolu, sol kolu, 
kalbi ve bacakları vardır.

Bütün yaratıklar besinden doğar, besinle yaşar ve 
öMükten sonra yine besine dönerler. Besin, her şeyin 
esasıdır. Bu sebeple, besinin, bedene ait her hastalığın 
ilâcı olduğu söylenir. Tanrı’yı besin olarak düşünen kişi
ler, bütün fizikî nesneleri kazanırlar. Bütün varlıklar be
sinden doğmuştur, besinden doğarlar, besinle beslenir
ler, gelişirler ve öldükten sonra kendileri besin oluriar.

Bu fizikî bedenin içinde farklı bir hayatî kılıf vardır. 
Bu kılıf, fiziki kılıfla aynı biçimdedir. Duyuların fonksi- 
yoniannı sağlayan, bu kılıftır, insanlar ve hayvanlar, 
hayatiyetlerini bu kılıftan alıriar. Bütün yaratıkların ha
yat uzunluklarını bu kılıf tayin eder. Ve bu kılıf, fizikî 
kılıfın ruhudur. Fizikî kılıfla birilkte gelişirier. Prana, onun 
başı; Wyana, sağ kolu; Apana, sol kolu; hava, kalbi; 
toprak da temelidir.

IJstte: Bebek Musa’nın sazdan yapılmış kayığı içinde 
Nil ırmağında bulunuşu Dura’daki sinegogun duvar 

resimlerinde taswr edilmiş. Ortada: 5, yüzyıla ait bu 
resim, Afganistan dini inançlarında yer alan “Uçan 

Yart-iann"ian gösteriyor. Altta: Gümüş bir diskin 
üzerine işlenmiş bir Iran tanrıçası.

Bu hayatî kılıfın içinde, zihnî kılıf (düşünen Atman) 
vardır. Bu zihnî kılıf da, hayatî kılıfla birlikte gelişir. 
Ve bu kılıf, hayatî kılıfın ruhudur. Tefekkür, onun başı; 
ibadet sağ kolu; dua, sol kolu; kutsal metinlerin öğüdü, 
kalbi; Bilge Atharvangiras da temelidir.

Kelimeler Tann'yı ifade edemez, zihin O'nu kavraya- 
maz. •

İs aya

Hıristiyan teologların İsa'nın en bariz bir şekilde 
haber verildiğini düşündükleri kitaplardan biri olan 
İşaya'nm bu bölümü aynı zamanda Ahdi Atik'm 

en “ ütopyacı" bölümlerındendir.

BAP 2

AIMOTSUN oğlu İşayanın sözü; Yahuda ve Yeruşalim 
hakkında gördü.

Ve son günlerde vaki olacak ki. dağların başında RAB 
evinin dağı pekiştirilecek, ve tepelerden yukarı yüksele
cek; ve bütün milletler ona akacaklar. Ve çok kavmiar 
gidecekler, ve diyecekler; Gelin, ve RABBİN dağına, 
Yakubun Allahının evine çıkalım; ve kendi yollarını bize 
öğretecek, ve onun yollarında yürüyeceğiz. Çünkü şeri
at Siondan, ve RABBİN sözü Yeruşalimden çıkacak. 
Ve milletler arasında hükmedecek, ve çokkavmiar hak
kında karar verecek; ve kılıçlarını sapan demirleri, ve 
mızraklarını bağcı bıçakları yapacaklar; millet millete 
karşı kılıç kaldırmayacak, ve artık cengi öğrenmeyecek
ler.

Ey Yakub evi, gelin de RABBİN ışığında yürüyelim. 
Çünkü kendi kavmını, Yakub evini, bıraktın, çünkü onlar 
şarktan gelen şeylerle dolu, onlar da Filistîler gibi mü
neccim, ve ecnebilerin çocukları ile el ele veriyoriar. 
Ve onların memleketi gümüşle ve altınla dolu ve hâzine
lerinin sonu yok; onların memleketi de atlarla dolu, 
ve cenk arabalarının sonu yok. Ve onların memleketi 
putlaria dolu; kendi parmaklan ile yaptıklanna, ellerinin 
işine tapıyoriar. Ve insan iğdirildi, ve er kişi alçaltıldı; 
bundan ötürü sen onları bağışlama. RAB heybetinin 
yüzünden, ve haşmetinin celâlinden kayaya gir, ve top
rakta gizlen. Adamın yüksek bakışları Alçaltılacak, ve 
insanların gururu iğdirilecek, ve o günde yalnız RAB 
yükselecek.

Çünkü bütün gururiu ve yüksek olanlara karşı, ve 
bütün yükseltilmiş olanlara karşı, (ve onlar alçaltılacak- 
tır) ve Libnanın yükselmiş yüce erz ağaçlarının hepsine 
karşı, ve Başanın bütün meşe ağaçlarına karşı, ve bütün 
yüksek dağlara karşı, ve bütün yükselmiş tepelere kar
şı, ve her yüksek kuleye karşı, ve her pekiştirilmiş duva
ra karşı, ve bütün Tarşiş gemilerine karşı, ve güzel 
görünen bütün şeylere karşı ordular RABBİNİN bir günü 
olacak. Ve adamın yüksekliği iğdirilecek, ve insanların 
yüceliği alçaltılacak; ve o günde yalnız RAB yükselecek. 
Ve putlar bütün bütün ortadan kalkacak. Ve dünyayı 
kuvvetle sarsmak için RAB kalktığı zaman, heybetinin 
yüzünden, ve haşmetinin celâlinden, insanlar kayaların 
mağaralarına, ve toprağın inlerine girecekler. Dünyayı 
kuvvetle sarsmak için RAB kalktığı zaman, heybetinin



yüzünden, ve haşmetinin ceiillnden Itayaiann Icovukia- 
nna, ve yatçm kayaiann yarıkianna girmek için, o gün 
İnsanlar, tapmsmiar diye kendilerine yapılan gümüş put- 
iannı ve altın putlannı köstebeklere ve yarasalara ata
caklar. Soluğu burnunda olan insandan ei çekin; çünkü 
onun değeri nedir?

BAP 3

Çünkü işte, orduların Rabbi Yehova desteği ve değne
ği, hayata destek olan bütün ekmeği ve bütün suyu; 
yiğidi, ve cenk adamını; hâkimi, ve peygamberi, ve falcı
yı, ve ihtiyarı; elli başıyı, ve itibarlı adamı, ve öğütçüyü, 
ve hikmetli işçiyi, ve marifetli büyücüyü Yeruşalimden 
ve Yahüdadan kaldırıyor. Ve çocukları onlara reis ede
ceğim, ve küçük çocuklar onlara saltanat edecekler. 
Ve kavm karşılıklı birbirine, ve herkes komşusuna gad
redecek; çocuk ihtiyara karşı, ve aiçak adam itibarlıya 
karşı hayasızca davranacak. Bir adam babasının evinde 
kardeşine: Senin esvabın var, hâkimimiz sen ol, ve bu 
virane senin elinin altında olsun, diyerek onu tutunca; 
adam o gün sesini yükseltip diyecek: Yarayı saran ben 
olmam; çünkü evinde ekmek yok, ve esvap yok; beni 
kavmm hâkimi etmeyeceksiniz. Çünkü Yeruşalim sarsıl
dı, ve Yahuda düştü; çünkü RABBİN izzetli nazannı 
öfkelendirmek için onların dili ve işleri ona karşıdır. 
Yüzlerinin gösterişi kendilerine karşı şehadet ediyor; 
ve kendi suçiannı Sodom gibi açık söylüyorlar, giziemi- 
yoriar. Yazık oniann canınal çünkü kendilerine kötülük 
ettiler. Salih için, ona iyilik olacaktır, deyin; çünkü onlar 
işlerinin semeresini yiyecekler. Vay kötüye! Ona kötü
lük olacak; çünkü eiierl ne yaptı ise, kendisine o yapıla
cak. Kavmım ise, çocuklar onlara gadrediyorlar, ve kih 
dınlar onlara saltanat ediyorlar. Ey kavmım, sana yol 
gösterenler seni saptırıyorlar, ve yürüyeceğin yolu bo
zuyorlar.

RAB dava etmek için kalkıyor, ve kavmlara hüküm 
vermek için duruyor. RAB kavmının ihtiyarları iie ve 
reisierile muhakemeye girecek: Bağı yiyip bitirenler sîz
siniz; hakirin soyulmuş malı evlerinizdedir; size ne olu
yor da, kavmımı eziyorsunuz, ve hakirlerin yüzünü övü
lüyorsunuz? Orduların Rabbi, Yehova diyor.

Ve RAB dedi: İMademki Sion kızian kibiriidir, ve bo
yunlarını iieri uzatarak göz edip yürüyoriar, gezerken 
kırıtarak gidiyoriar, ve ayaklarının halkalarını çıngırdatı
yorlar; bundan ötürü Rab Sion kızlarının tepesini kel 
iie vuracak, ve RAB onların gizli yerierini açacak. Ayak 
halkalarının güzelliğini, ve fileleri, ve mehçeieri; küpele
ri, ve bilezikleri, ve peçeleri; alın çatkılarını, ve ayak 
zincirlerini, ve bel kemerlerini, ve hoş koku şişelerini, 
ve muskaları; yüzükleri, ve burun halkalannı; bayram 
esvaplarını, ve örtüleri, ve şalları, ve keseleri; ei aynala
rını, ve gömlekleri, ve baş sargılarını, ve atkıları Rab
o gün kaidınp atacak. Ve vaki olacak kİ, hoş koku yerine 
pis koku; ve bel kemeri yerine ip; ve saç iüiesi yerine 
saçsız baş; ve süslü esvap yerine çuklan gömlek; güzel
lik yerine dağlanma olacak. Erkeklerin kılıçla, ve yiğitle
rin cenkte düşecekler. Ve Sionun kapıları ah çekip yas 
tutacaklar; ve kimsesiz kalıp toprakta oturacak.

BAP 4

Ve o günde yedi kadın bir erkeği tutup diyecekler: 
Kendi ekmeğimizi yeriz, ve kendi esvabımızı giyeriz; 
ancak üzerimize senin adın çağınisın; utancımızı bizden 
kaldır.

O gün RABBİN filizi güzel ve izzetli olacak, ve Israilin 
kaçıp kurtulanları için yerin meyvası çok iyi ve güzel 
oiacak. Ve Rab Sion kızlarının pisliğini yıkayınca, ve 
Yeruşaiimin ortasından onun kanını adalet ruhu ile, ve 
yakma ruhu iie temizleyince; vaki olacak ki, Slonda 
artakalana, ve Yeruşalimde bırakılana, Yeruşalimde ya
şayanlar arasında yazılan her adama mukaddes denile
cek. Ve RAB Sion dağının her meskeni üzerinde, ve 
onun topiantıian üzerinde, gündüzün bulut ve duman, 
ve geceleyin alevli ateş parıltısı yaratacak; çünkü bütün 
izzet üzerinde örtü oiacak. Ve gündüzün sıcaktan gölge

lllstte: Ortaçağ İtalya’sında huzur, sebat ve bolluk 
etrafında toplanan şehir halkının canlandırıldığı bir 
fresk. Altta: Isa ’nın imparator VII. Konstansin’e taç 
giydirmesini gösteren, 10. yüzyıldan kalma bu fildişi 

oymada, imparatorun elinde toplanan dinî ve dünyevî 
gücün toplanması tasvir ediliyor.

için, ve boradan ve sağanaktan sığınacak yer ve örtü 
için bir çardak oiacak. (...) •

N e  f id e le r  N efides i

Ahdi Atik’m bu bölümüne alegorik bir yorum 
bulmak dinadamlarını uğraştırmış Çetrefil 

sorunlardan biridir.

BAP 1

Neşideier neşidesi; Süleymanındır.

2 Beni kendi ağzının öpüşleri ile öpsün; çünkü
okşamaların şaraptan daha iyidir.

3 Kokuca ıtrin ne güzel; Senin adın kabından
dökülen ıtır gibidir;

Bundan ötürü Seni kızlar seviyor.

4 Beni kendine çek; biz senin ardınca koşarız;

Kırai beni iç odaların götürdü;
Seninle biz ferahlanıp seviniriz;
Senin okşamalarını şaraptan ziyade anarız; 
Seni sevmekte oniann hakkı var.

5 Ben karayım, fakat güzelim.
Ey Yeruşaiim kıziarıl 
Kedar çadırları gibi,
Süleymanın çadır etekleri gibi.

6 Kara olduğuma bakmayın,
Çünkü beni güneş yaktı.
Anamın oğulları bana kızdılar;
Beni bağiara bekçi ettiler;
Fakat kendi bağımı b«;:icmedim.

7 Ey sen, canımın sevdiği, bana bildir.
Sürünü nerede otlatıyorsun.
Öğleyin onu nerede yatırıyorsun?
Çünkü arkadaşlarının sürüleri yanında,
Niçin yüzünü örten bir kadın gibi olayım?

8 Ey sen, kadınlar içinde en güzel kadın, bunu
bilmiyorsan.

Sürünün izlerine çık,
Ve çoban çadıriarı yanında oğlaklarını otlat.

9 Firavunun arabalarında Koşulu kısrağa 
Seni benzetirim, ey sevgilimi

10 Yanakların saç örgüleriyle 
Boynun gerdanlıklarla ne güzel!

11 Sana altın dizileri yapacağız.
Gümüşten düğmelerie.

12 Kırai sofrasmda otururken,
Benim sümbül yağım güzel kokusunu yaydı.

13 Memelerim arasında yatan.
Safi mür çıkınıdır, bana sevgilim.

14 En-gedi bağlarında.
Bir salkım kına çiçeğidir, bana sevgilim.

15 Ah, ne güzelsin, sevgilim.
Ah, sen ne güzelsin;
Gözlerin güvercinler!

16 İşte, sen de güzelsin, sevgilim, hem ne şirinsin! 
Ve yeşilliktir yatağımız.
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17 Erz ağaçlarıdır evimizin direkleri, 
Tavanımızın oymaları da serviler. (...)

Y uhanna'ya  Göre İncil

Yuhana'nın incil'i 4 İncil içersindeki en geç
yazılmış olanıdır ve bariz bir şekilde Helen 

felsefesi geleneğinin izlerini taşır.

BAP 1

Kelâm başlangıçta var idi, ve Kelâm Allah nezdinde 
idi, ve Kelâm Allah idi. O, başlangıçta Allah nezdinde 
idi. Her şey onun ile oldu, ve olmuş olanlardan hiçbir 
şey onsuz olmadı. Hayat onda idi, ve hayat insanların 
nuru idi. Nur karanlıkta parlar, ve karanlık onu anlamadı. 
Allah tarafından gönderilmiş bir adam çıktı, onun adı 
Yahya idi. Bu adam şehadet için geldi, ta kİ, o nur 
hakkında şehadet etsin de bütün insanlar onun vasıtası 
ile iman eylesinler. Kendisi o nur değildi, ancak o nur 
hakkında şehadet etmeğe geldi. Dünyaya gelerek her 
insanı aydınlatan gerilek nur var idi. Dünyada idi, ve 
dünya onun ile oldu, ve dünya onu bilmedi. Kendinlnki- 
lere geldi, ve kendininkiler onu kabul etmediler. Fakat 
onu kabul edenlerin hepsine, onun İsmine iman edenle
re, Allahın oğulları olmak salâhiyetini verdi. Onlar ne 
kandan, ne bedenin iradesinden, ne de insanın iradesin
den değil, ancak Allahtan doğdular. Ve Kelâm beden 
olup inayet ve hakikatle dolu olarak aramızda sakin 
oldu; biz de onun izzetini. Babanın biricik Oğlunun izzeti 
olarak gördük. Yahya onun hakkında şehadet etti, ve 
çağınp dedi; Benden sonra gelen benden ileri oldu, 
zira benden önce İdi, diye söylediğim budur. Çünkü 
hepimiz onun doluluğundan aldık, ve inayet üzerine 
İnayet. Zira Musa ile şeriat verildi; İsa Mesih İle inayet 
ve hakikat oldu. Hiçbir zaman Allahı kimse görmemiştir; 
Babanın kucağında olan biricik Oğul, kendisi onu bildirdi.

Yahudiler Yahyaya: Sen kimsin? diye kendisinden sor
mak için Yeruşalimden kâhinlerle Levililer gönderdikleri 
zaman, Yahyanın şehadeti şudur; ve Yahya ikrar etti, 
ve inkâr etmedi, ve: Ben Mesih değilim, diye ikrar etti. 
Onlar da kendisinden sordular: Öyle ise, ne? Sen İlya 
mısın? Ve Yahya; Değilim, dedi. Sen o peygamber mi
sin? Yahya: Hayır, diye cevap verdi. İmdi onlar kendisi
ne dediler; Sen kimsin? bizi gönderenlere cevap verelim 
diye, kendin hakkında ne diyorsun? Ben, İşaya peygam
berin dediği gibi: “Rabbin yolunu düzeltin, diye çölde 
çağıranın sesiyim,” dedi. Gönderilenler Ferlsilerden idi
ler. Ve Yahyadan sorup kendisine dediler: Öyle ise, 
sen Mesih, İlya, ve o peygamber değilsin de, niçin vaftiz 
ediyorsun? Yahya onlara cevap verip dedi: Ben su ile 
vaftiz ediyorum; aranızda biri duruyor da, siz onu bilmi
yorsunuz; benden sonra gelen odur, ben onun çanğının 
bağını çözmeğe lâyık değilim. Bunlar Erden ötesinde, 
Beytanyada, Yahyanın vaftiz ettiği yerde oldu.

Ertesi gün, isanın kendisine gelmekte olduğunu Yah
ya görüp dedi: İşte, dünyanın günahını kaldıran Allah 
Kuzusu! Benden sonra bir adam geliyor ki, benden İleri 
oldu, çünkü benden önce idi, diye hakkında söylediğim 
adam budur. Ve ben onu bilmezdim, fakat kedisi İsraile 
bildirilsin diye, ben su ile vaftiz ederek geldim. Yahya 
şehndet edip dedi: Ruhun gökten güvercin gibi indiğini 
gördüm, ve onun üzerinde kaldı. Bien onu bilmezdim; 
fakat su ile vaftiz etmek için beni gönderen, bana kendi
si dedi: Kimin üzerine Ruhun inip kaldığını görürsen, 
Ruhülkudüsle vaftiz eden odur. Ben de görüp: Allahın 
Oğlu budur, diye şehadet ettim.

Yine ertesi gün, Yahya şakirtlerinden ikisi ile duruyor
du. Ve İsa gezinirken, Yahya ona bakıp dedi: işte, Allah

Üstte: 2. yüzyılın ünlü filozof ve Heldmi Galenus'un 
Kitabının Arapça çevirisinden bir sayfa. Ortada:-/sa'n/n 

bütün insan ırkının kardeşliğini simgeleyen bir 
mozaiği. Altta: Uyuyan Buda; Seylan'dan.

Kuzusul Ve iki şakirt onu söylerken işitip isanın ardınca 
gittiler. İsa dönerek ardınca gelmekte olduklarını görüp 
onlara: Ne arıyorsunuz? dedi; onlar da kendisine dedi
ler: Rabbi (ki tercüme olunursa, Muallim demektir), sen 
nerede oturuyorsun? İsa onlara: Gelin de görürsünüz, 
dedi. İmdi onlar gelip İsanın nerede oturduğunu gördü
ler, ve o gün onunla kaldılar; saat on sularında İdi. 
Yahyadan İşitip İsanın ardınca giden iki kişiden biri 
Simun Petrusun kardeşi, Andreas idi. Bu, önce kendi 
kardeşi Simunu bulup ona: Biz Meslhi (ki, tercümesi, 
Hıristostur) bulduk, dedi: Onu İsaya götürdü. İsa ona 
bakıp dedi: Sen Yuhanna oğlu Simunsun; sen Kifas 
(ki, Petrus tercüme olunur) çağırılacaksın.

Ertesi gün, Gallleye gitmek isteyip Fillpusu buldu. 
İsa ona: Ardımca gel, dedi. Fillpus da Andreas ile Petru
sun şehri olan Beytsaydadan idi. Fillpus Natanaeli bu
lup ona dedi; Musanın şeriatte ve peygamberlerin ken
disi için yazdıkları Yusuf oğlu Nâsıralı İsa'yı bulduk. 
Natanaei ona dedi: Nâsıradan İyi şey çıkabilir mi? Fill
pus da ona: Gel de bak, dedi. İsa Natanaeli kendisine 
doğru gelmekte görerek onun hakkında dedi: işte, ken
disinde hile olmayan gerçek tiir İsraiül Natanaei ona: 
Sen beni nereden tanıyorsun? dedi. İsa cevap verip 
ona dedi: Fillpus seni çağırmadan önce incir ağacının 
altında iken, seni gördüm. Natanaei ona cevap verdi: 
Rabbi, sen Allahın Oğlusun, sen İsrallin Kiralısın. İsa 
cevap verip ona dedi: Sana: İncir ağacının altında Seni 
gördüm, dediğim için mİ İnanıyorsun? Ve ana dedi: 
Doğrusu ve doğrusu size derim; Gökün açıldığını ve 
Allahın meleklerinin İnsanoğlu üzerine çıkıp İndiklerini 
göreceksiniz. (...) •

Pavlus 'un  K onnthoslu iara  
M ektu b u

Bu alıntıda da görüldüğü Pavlus’un teolojisi, 
gnostik tarikatlere göre kadın-erkek ilişkileri 

konusunda çok daha az.

İmdi yazdığımız şeylere gelince; Adam için kadına 
dokunmamak iyidir. Fakat zinalardan dolayı herkesin 
kendi karısı olsun, ve her kadının kendi kocası olsun. 
Koca karısına, ve böylece de kan kocasına hakkını eda 
etsin. Kendi bedeni üzerine karının değil, ancak kocası
nın hâkimiyeti vardır; ve böylece de kendi bedeni üzeri
ne kocanın değil, ancak karısının hakimiyeti vardır. Bir
birinizi mahrum etmeyin, meğer ki dua ile meşgul olma
nız için iki tarafın rızasiile muvakkaten olsun, ve tekrar 
birleşin, ta ki imsaksizliğinizden dolayı Şeytan sizi iğva 
etmesin. Fakat emir olarak değil, müsaade olarak bunu 
diyorum. Lâkin bütün Insanlann benim kendim gibi ol- 
malannı istiyorum; fakat kimf böyle, kimi şöyle, herke
sin Allahtan kendi mevhibesi vardır.

Fakat evlenmemişlere, ve dul kadınlara diyorum: Be
nim gibi kalsalar, onlar İçin iyidir. Fakat eğer imsakleri 
yoksa, evlensinler; çünkü yanmaktan ise, evlenmek da
ha İyidir. Fakat evli olanlara ben değil, ancak Rab emre
diyor; Kan kocasından aynlmasın (fakat eğer ayniırsa 
da, kocasız kalsın, yahut kocası ile banşsın); ve koca 
kansını bırakmasın. Fakat diğerlerine Rab değil, ben 
diyorum: Eğer bir kardeşin iman etmeyen kansı varsa, 
ve kadın keiKİlsile oturmağa razı ise, onu bırakmasın. 
Ve bir kadın, ki iman etmeyen kocası vardır, ve o kendi- 
sile oturmağa razıdır, kocasını bırakmasın. Çünkü İman 
etmeyen koca, kansında takdis olunur, ve İman etme
yen kan, kardeşte takdis olunur; yoksa çoçuklannız
o halde murdar olurdu; fakat şimdi mukaddestirler. Fa
kat eğer iman etmeyen ayniırsa, ayrılsın; kardeş yahut
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kızkardeş bu gibi hallerde esaret altında değildir; fakat 
Allah SİZİ selâmette çağırdı. Çünkü, ey kadın, kocanı 
kurtaracağını ne bilirsin? yahut, ey erkek, kannı kurtara
cağım ne bilirsin? Ancak RAB herkese nasıl tevzi etti 
İse, Allah herkesi nasıl çağırdı İse, öylece yürüsün. 
Ve bütün kiliselerde böylece tenbih ediyorum. Bir adam 
sünnetli iken çağınldı mı? sünnetsiz olmasın. Bir adam 
sünnetslzlikte mi çağırıldı? sünnet olmasın. Sünnetlilik 
Ibir şey değildir, ve sünnetsizlik bir şey değildir; fakat 
Allahın emirlerinin tutulması. Herkes çağırıldığı halde 
kalsın. Kul İken çağınidın mı? Sana kaygı olmasın; fakat 
eğer azat olabilirsen, daha ziyade onu kullan. Çünkü 
Rabde çağınimış olan kul. Rabbin azatlısıdır, hür iken 
çağınimış olan da Mesihin kuludur. Paha İle satın alındı
nız; insanların kullan olmayın. Kardeşler, herkes ne hal
de çağınldı İse, Allah İle o halde kalsın.

Fakat kızlar hakkında Rabden emrim yoktur; fakat 
İtimada lâyık olmak için Rab tarafından merhamete nail 
olmuş bir adam olarak rey veriyorum. İmdi sanınm ki, 
}imdl üzerimizde olan sıkıntı sebeblle bu iyidir, yani, 
İnsana olduğu gibi kalmak İyidir. Kadına bağlı mısın? 
çözülmeyi arama. Kadından çözülmüş müsün? kadını 
srama. Fakat eğer evlenirsen, günah etmezsin; ve eğer 
>lr kız evlenirse, günah etmez. Fakat böyle kimselerin 
)edende sıkıntısı olacaktır; ve ben sizi esirgiyorum. 
:y kardeşler, bunu da beyan ediyorum; vakit kısaltılmış- 
:ır; bundan böyle kanlan olanlar kanları yok gibi, ve 
ağlayanlar ağlamıyor gibi, ve sevinenler sevinmiyor gl- 
>1, ve satın aHınlar malı yok gibi, ve dünyayı kullananlar 
fratla kullanmıyor gibi olsunlar; çünkü bu dünyanın 
leyeti geçiyor. Fakat kaygısız olmanızı istiyorum. Ev- 
enmemlş adam nasıl Rabbi hoşnut etsin diye Rabbin 
^ylerl için kaygı çeker; takat evlenmiş olan adam, nasıl 
«ansını hoşnut etsin, diye dünya şeyleri için kaygı çe- 
<er, ve taksim olunur. Evlenmemiş olan kadın ve kız 
lem bedence, hem ruhça, mukaddes olsun diye, Rab- 
3in şeyleri İçin kaygı çeker, fakat evlenmiş olan kadın 
lasıl kocasını hoşnut etsin diye dünya şeyleri için kaygı 
^ker. Ve bunu üzerinize kement atmak İçin değil, fakat 
yakışan halde olasınız, ve zihniniz dağılmayarak Rabbe 
nülâzemet edesiniz diye, sizin kendi menfaatiniz için 
söylüyorum. Fakat bir kimse kızı hakkında yolsuz mua- 
nele ettiğini sanırsa, eğer yaşı geçmişse, ve öyle olma
sı icap ederse, İstediğini yapsın; günah işlemez; evlen
dirsin. Fakat mecburiyeti olmayarak ve kendi iradesine 
lâklmlyeti olarak yüreğinde sabit duran adam kendi 
(izını yanında tutmağa yüreğinde karar vermişse, iyi 
»der. Ve böylece kendi kızını evlendiren iyi eder; ve 
tvlendirmeyen daha iyi eder. Kocası ne kadar vakit 
yaşarsa, kadın bağlıdır; fakat eğer kocası ölürse, Istedi- 
)l kimse ile evlenmekte serbesttir; ancak Rabde olsun, 
âkat eğer öyle kalırsa, benim reyime göre daha mutlu- 

Jur; ve bende de Allahın Ruhu vardır, sanınm.

(...)

3AP 13

Eğer insaniann ve meleklerin dillerile söylersem, fa- 
(at sevgim olmazsa, ses çıkaran bir bakır, yahut öten 
)lr zil olmuş olurum. Eğer peygamberilğim olursa, ve 
Jütün sırları ve her ilmi bilirsem, ve eğer dağlan nakle- 
jecek bütün İmanım olursa, fakat sevgim olmazsa, bir 
ılçim. Ve eğer bütün maiianmı sadaka olarak yedlrir- 
lem, ve eğer bedenimi yanmak üzre teslim edersem, 
akat sevgim olmazsa, bana hiç fai^e etmez. Sevgi çok 
labreder, lûtufla muamele eder, sevgi haset etmez; sev
il övünmez, kibirlenmez; çirkin muamele etmez, kendi 
aldesini aramaz, hiddetlenmez, kötülük saymaz; hak- 
ıızlığa sevinmez, fakat hakikat ile beraber sevinir; her 
feye katlanır, her şeye İnanır, her şeyi ümit eder, her 
feye sabreder. Sevgi asla zeval bulmaz; fakat peygam- 
lertlkler İse, iptal olunacaklar; diller ise, bitecekler; İlim 
se, iptal olunacaktır. Çünkü cüzî biliriz, cüzi peygam- 
>erlik ederiz; fakat kâmil olan geldiği zama cuzl olan 
ptai olunacaktır. Çocukken, çocuk gibi söylerdim, ço- 
;uk gibi anlardım, çocuk gibi düşünürdüm; adam olun-

1, çocuk şeylerini bıraktım. Çünkü şimdi ayna ile mu- 
ımmalı surette görüyoruz, fakat o zaman yüz yüze göre

ceğiz; şimdi cüzi biliyorum, fakat o zaman bilindiğim 
gibi bileceğim. Şimdi ise, iman, ümit, sevgi, bu üçü 
kalıyor; ve bunlann en büyüğü sevgidir. (...) •

Üstte: Bir Müstijman cennet tasarımı. Cennete 
gitmeye ha/t kazanmış insanların cennetteki mutlu 

yaşamı anlatılıyor. Altta: Cava uygarlığına 
Müslümanlığın etkisini örnekleyen bir wayang gölek 
kuklası. Cava gölge oyunlarına Peygamberin amcası 
Emir Hamza’nın öyküsünün nasıl eklemlendiğini Emir 

Hamza’mn arkadaşı Ömer Maya'nm kuklası.

V a a

Apokallps adıyla da bilinen bu bölüm 
Hıristiyanların kutsal saydığı tnetni sona erdiren 

bölümdür.

Ve yeni bir gökle yeni bir yer gördüm; çünkü evvelki 
gök ve ewelki yer geçtiler; ve artık deniz yok. Ve mu
kaddes şehri, yeni Yeruşallmi, kendi zevci için hazırian- 
mış süslü bir gelin gibi, gökün İçinden Allahtan inmekte 
gördüm. Ve tahttan büyük bir ses işittim: İşte, Allahın 
çadın insanlarla beraberdir, ve kendisi onlaria beraber 
oturacaktır, ve onlar kendi kavmları olacaklar, ve Allah 
kendisi onlaria olacaktır; ve gözlerinden bütün gözyaş- 
lannı silecek; ve artık ölüm olmayacak; ve artık matem 
ve ağlayış ve acı da olmayacak; çünkü evvelki şeyler 
geçtiler, dedi. Ve tahtta oturan dedi: İşte, her şeyi yeni 
yapıyorum. Ve: Yaz, çünkü bu sözjer sadık ve hakikîdir
ler, dedi. Ve bana dedi: Oldu. Alfa ve Omega, başlangıç 
ve son benim. Ben susamış olana hayat suyunun pına
rından meccanen vereceğim. Galip olan bu şeyleri mi
ras alacak; ve ona Allah olacağım, ve o bana oğul ola
cak. Fakat korkaklara ve iman etmeyenlere ve mekruh
lara ve katillere ve zanllere ve büyücülere ve putperest
lere ve bütün yalancılara gelince, oniann hissesi, ateş 
ve kükürtle yanan göldedir; ikinci ölüm budur.

Ve kendilerinde son yedi belâ ile dolu yedi tas olan 
yedi melekten biri geldi; ve benimle söyleşip dedi: Bura
ya gel. Kuzunun zevcesi olan gelini sana göstereceğim. 
Ve beni Ruhta büyük ve yüksek bir dağa götürdü, ve 
bana mukaddes şehri, Yeruşalimi, gökün içinden, Allah
tan inmekte gösterdi; onda Allahın izzeti ve cenaptan 
üç kapı, ve garptan üç kapı vardı; onun nuru billuriaşan 
yeşim taşı gibi çok kıymetli taşa benzenli; büyük ve 
yüksek duvan, on .iki kapısı ve kapılarda on iki melek 
vardı; ve kapılar üzerine yazılmış adlar vardı; bunlar 
İsrail oğullannın on iki sıptmın adlandır, şarktan üç 
kapı, ve şimalden üç kapı, vardı. Ve şehir duvannın 
on iki temeli, ve onların üzerinde Kuzunun on iki resulü
nün on iki adı vardır. Ve benimle söyleşenin elinde 
şehri ve onun kapılarını ve onun duvarını ölçsün diye, 
ölçü olarak bir altın kamış vardı. Ve şehir dört köşeli 
olup onun uzunluğu genişliği kadardır. Ve şehri kamışla 
ölçtü, on İki bin ok atımı idi; onun uzunluğu ve genişliği 
ve yüksekliği müsavidir. Ve onun duvannı ölçtü; insan 
ölçüsüne, yani, meleğin ölçüsüne göre yüz kırk dört 
arşındı. Ve duvannın yapısı yeşim, ve şehir saf cama 
benzer saf altındı. Şehir duvarının temelleri her nevi 
kıymetli taşlaria bezenmişti. Birinci temel yeşim, İkincisi 
safir, üçüncüsü alaca akik, dördüncüsü zümrüt, beşin
cisi beyaz akik, altıncısı kırmızı akik, yedincisi san ya
kut, sekizincisi gök zümrüt, dokuzuncusu zebercet, 
onuncusu sarıca zümrüt, onbirincisi gök yakut, onikin- 
cisl mor yakut idi. Ve on İki kapı on İki inci, kapılann 
her biri bir inciden idi; ve şehrin sokağı şeffaf cam 
gibi saf altındı. Ve onda mabet görmedim; çünkü her 
şeye kadir olan Rab Allah, ve Kuzu onun mabedidir.

- Ve şehir kendisini aydınlatmak için güneşe ve aya muh
taç değildir; çünkü onu Allahın izzeti nuriandınr, ve 
Kuzu onun çerağıdır. Ve milletler onun nurunda yürüye
cekler; ve dünyanın kırallan izzetlerini onun içine getire
cekler. Ve gündüz onun kapılan asla kapanmayacaktır 
(çünkü orada gece olmayacaktır); ve milletlerin izzetini 
ve şerefini onun içine getireceklerdir; ve onun içine 
bayağı, yahut pislik yapan ve yalan söyleyen değil, 
ancak Kuzunun hayat kitabında yazılmış olanlar gire
cektir.
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Ve bana onun sokağının ortasında AHahın ve Kuzu
nun tahtından çıkan billur gibi berrak bir hayat suyu 
ırmağı gösterdi. Ve ırmağın iki tarafında on iki çeşit 
meyva hasıl eden, ve her ay meyvasını veren hayat 
ağacı vardı; ve ağacın yapraklan milletlerin şifası İçindi. 
Ve artık hiçbir lânet olmayacak, ve Allahın ve Kuzunun 
tahtı onda olacaktır; ve kulları kendisine hizmet edecek
ler; ve onun didannı görece .lerdir; ve ismi onların alın- 
ları üzerinde olacaktır. Ve t tık gece olmayacaktır, ve 
çerağ nuruna ve güneş nurı na ihtiyaçları yoktur; çünkü 
R?b Allah onlara nur verecek ve ebetler ebedince salta- 
n... süreceklerdir.

Ve bana dedi: Bu sözler sadık ve hakikidir; ve pey
gamberlerin ruhlarının Allahı, Rab, yakında olması lâzım 
gelen şeyleri kendi kullarına göstermek için meleğini 
gönderdi. Ve işte, tez geliyorum. Bu kitabın peygamber
lik sözlerini tutana ne mutlu!

Ve bu şeyleri işiten ve gören ben Yuhannayım. Ve 
İşitip gördüğüm zaman, bu şeyleri bana gösteren mele
ğin ayaklan önüne secde kılmak için kapandım. Ve bana 
dedi: Sakın etme, ben senin, ve peygamber kardeşleri
nin, ve bu kitabın sözlerini tutanlann kapı yoldaşıyım; 
Allaha secde kıl.

Ve bana dedi: Bu kitabın peygamberlik sözlerini mü
hürleme, çünkü vakit yakındır. Haksızlık eden yine hak
sızlık etsin; ve murdar olan yine murdarlansın; ve salih 
olan yine salâh işlesin; ve mukaddes olan yine mukad
des olsun. İşte, tez geliyorum; ve herkese kendi işinin 
olduğuna göre mükâfatım elimdedir. Alfa ve Omega, 
birinci ve sonuncu, başlangıç ve son benim. Hayat ağa
cına gelmeğe hakları olsun, ve şehre kapılardan girsin
ler, diye kaftanlarını yıkayanlara ne mutlu! Köpekler 
ve büyücüler ve zaniler ve katiller ve putperestler ve 
yalanı her seven ve yapan dışardadır.

Ben Isa, kiliseler için size bu şeylere şehadet etmek 
üzre meleğimi gönderdim. Ben Davudun kökü ve zürri- 
yeti, parlak sabah yıldızıyım.

Ve Ruh ve gelin: Gel, diyorlar. Ve işiten: Gel, desin. 
Ve susayan gelsin; isteyen meccanen hayat suyu alsın.

Bu kitabın peygamberlik sözlerini her işitene ben şe
hadet ediyorum: Eğer bir adam bunlara bir şey katarsa, 
Allah bu kitapta yazılmış olan belâlan ona katacaktır; 
ve eğer bir adam bu peygamberlik kitabının sözlerinden 
çıkanrsa, Allah bu kitapta yazılmış olan hayat ağacından 
ve mukaddes şehirden onun payını çıkaracaktır.

Bu şeylere şehadet eden: Evet, tez geliyorum, diyor. 
Amin; gel, ya Rab İsa.

Rab İsanın inayeti mukaddeslerle beraber olsun. Amin.

BAP 22

Kurandı Kerim

Eşitsizlik, varoluş sorunları, mülkiyet, adalet, nefs, 
evlilik ve kadın üzerine Kuran'da yer alan 

bölümlerden örnekler.

EŞİTSİZLİK

O alçaltıcı, yükselticidir (bâzı toplumian alçaltır, bazı- 
lannı yükseltir). (...)

Rabb’Inin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünyâ

Üstte: Hz. İbrahim'in potresi. Filistin'deki bir 
sinegogun duvar mozaiklerinden. Altta: Bir hattat 

bütün gereç ve çalışma usulüyle resmedilmiş.

hayâtında onların geçimliklerini aralannda biz taksim 
ettik ve onlardan kimini ötekine derecelerle üstün kıldık 
ki biri, diğerine iş gördürebilsin. Rabb’inin rahmeti, on
ların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. (...)

Allâh kullarına rızkı bollaştırsaydı, yeryüzünde azar
lardı. Fakat (O, nzkı) dilediği ölçüde indiriyor. Çünkü
O, kullarını(n her hâlini) hatıer alandır, görendir. (...)

Ve Allâh şu iki adamı da misâl olarak anlattı: Birisi 
dilsizdir, hiçbir şey yapamaz, efendisinin üzerine bir 
yüktür. (Efendisi) onu nereye gönderse bir hayır getir
mez (bir iş beceremez). Şimdi bu (adam), doğru yolda 
giderek adâleti emreden kimse gibi olur mu? (...)

Allâh, dilediğine rızkı açar, (bol verir, dilediğinden) 
kısar. (Onlar) dünyâ hayâtiyle sevindiler. Oysa âhiretin 
yanında dünyâ hayâtı, bir geçimden ibârettir. (...)

“Sizi yeryüzünün halîfeleri yapan, size verdiği şeyler
de, sizi denemek için, kiminizi kiminizden derecelerle 
üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabb’in, cezâsı çabuk olan
dır ve O, bağışlayan, merhamet edendir. (...)

İnananlardan özürsüz olarak yerlerinde oturanlar ile, 
mallariyle canlariyle Allâh yolunda cihâdedenler bir ol
maz. Allâh, mallariyle canlariyle cihâdedenleri, derece 
bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allâh 
hepsine de güzellik va’detmiştir ama mücâhidieri, otu
ranlardan çok daha büyük ecirle üstün kılmıştır. (...)

İşte biz, o elçilerden kimini kiminden üstün kıldık. 
Allâh onlardan kimiyle konuştu, kimini de derecelerle 
yükseltti. Meryem oğlu isâ'ya da açık deliller verdik 
ve onu Ruh'l-Kudüs (Cebrâil) ile destekledik. Allâh dile- 
seydi onlann arkasından gelen milletler, kendilerine açık 
belgeler gelmiş olduktan sonra birbirlerini öldürmezler
di. Fakat anlaşmazlığa düştüler. Onlardan kimi inandı, 
kimi de inkâr etti. Allâh dileseydi, birbirlerini öldürmez
lerdi. Ama Allâh dilediğini yapar. (...)

Peygamberleri onlara dedi ki: “Allâh Tâlut’u size hü
kümdar gönderdi." Dediler ki: “O bizim üzerimize nasıl 
hükümdar olabilir? Biz hükümdarlığa ondan daha lâyı- 
kız, ona geniş mal da verilmemiştir.” Dedi; “Allâh onu 
sizin üzerinize (hükümdar) seçti, onun bilgisini ve gücü
nü artırdı." Allâh mülkünü dilediğine verir. Allâh(ın lüt
fü) geniştir. (O, her şeyi) bilendir.

VAROLUŞ SORUNLARI

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler 
diye yarattım.

MÜLKİYET

Oturulmayan ve içinde eşyânız bulunan evlere (izin
siz) girmenizden dolayı size bir günâh yoktur. Allâh, 
açığa vurduğunuzu da, gizlediğinizi de bilir. (...)

Allâh, mü’minlerden mallannı ve canlannı cennet ken
dilerinin olmak üzere satın almıştır. Allâh yolunda sava
şırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu, Allâh’ın üzerine 
bir borçtur. Gerek Tevrât’ta, gerek İncil’de, gerek Kur’
an’da (Allâh, yolunda çarpışanlara cennet vereceğini 
vadetmiştir) Allâh’tan daha çok ahdini yerine getiren 
kim olabilir? O halde O’nunla yaptığınız bu alışverişiniz
den ötürü sevinin. Gerçekten bu, büyük başandır. (...)

y

Mallarınızı, aranızda haksız sebeplerle yemeyin; bile 
bile günâh (olan) bir biçimde insanların mallarından bir 
kısmını yemek için onlan hâkimler(in önün)e atmayın 
(hâkimlere peşkeş çekmeyin).

Bu âyette “ mallannız hakkındaki hükmü hâkimlere 
götürmeyin" mânâsı mevcut olduğu gibi, "mallannızı 
rüşvet olarak hâkimlere peşkeş çekip haksız yere birbi
rinizin malını yemeyin" mânâsı da vardır.



592

ADALET

Bu böyledir. Kim kendisine yapıian cezflnın dengiyle 
cez< verir (yapılan icötUİUğe, ondan dalıa faziasiyle icar- 
fiiıic vermez) de sonra icendisine teivar saldmiırsa eibet- 
te AllAh ona yardım eder. Şüphesiz Allalı, affeden, ba- 
İifiayandır.

Bu Syet de müsiümaniara aşın gitmemeyi, yapılan 
Ur haksızlığı mümkünse affetmeyi, kötülük edeni mutla
ka cezitandırmak gerekli ise ancak yapılan kötülük ka
dar cezi vermeyi, aşın gitmemeyi emretmektedir. So
nunda Atlâh’ın iki sıfatını, affeden, bağışlayan sıfatiannı 
■ayması, müslümanlara affın, bağışlamanın ne kadar 
yi olduğunu anlatmak ve onlan affa yanaştırmak içindir. 
Çünkü Allih’ın ahiAkiyle ahlâklanmak, müslümanın ide- 
•Mir. (...)

Yetimin malına yaklaşmayın; yalnız erginlik çağına 
erişinceye kadar (onun malına) en güzel biçimde (yakla
şabilir, onu uygun tarzda sarfedebiilrslniz); ölçü ve tartı
yı tam adaletle yapın. Biz kişiye gücünün yettiğinden 
fazlasını teklif etmeyiz. Söylediğiniz zaman da akrabA- 
mz da olsa adAlet yapın ve Allah’a verdiğiniz sözü tutun. 
Hatırlayıp öğüt alasınız diye (Aliâh) bunian size tavsiye 
etti. (...)

Ve eğer seferde olur da yazacak birini bulamazsanız, 
alman rehinler (yeter). Birbirinize güvenirseniz, kendisi
ne güvenilen kimse emaneti (borcunu) ödesin, Rabb’i 
(olan) Allah'tan korksun. Şâhmiği (gördüğünüzü) gizle
meyin, onu gizleyenin kalbi günahkârdır. Allâh, yaptık- 
lannızı bilir.

NEFS

"Ben (böyle yapmakla) nefsimi temize çıkarm(ak Is- 
effl)iyorum. Çünkü nefis, dâima kötülüğü emredicidir, 
leğer Rabb'imln esirgediği (bir) nefis ola, Rabb’im ba
ğışlayan esirgeyendir.”

EVLİLİK

Bugün size iyi ve temiz şeyler helâl kıtındı. Kendiieri- 
W Kitâb verilenlerin yemeği, size helâl, sizin yemeğiniz 
le onlara helaldir. Ve inananlardan, namuslu hür kadın- 
ar ve sizden önce kendilerine Kitâb verilenlerden nâ- 
nuslu hür kadınlar -zinâ etmeksizin, gizli dost tutmaksı- 
nn nâmuslu bir biçimde mehirlerini verdiğiniz takdirde- 
tize helaldir. Kim inanmayı kabul etmezse, onun ameli 
)oşa çıkmıştır ve o, âhirette kayt>edenierdendir. (...)

Size (şunlarla evlenmeniz) haram kılındı: Analannız, 
nzlannız, kız kardeşleriniz, halalannız, teyzeleriniz, kar
deş kalan, kız kardeş kızlan, sizi emziren analannız, 
lüt bacılannız, kaniannızın analan, zifâfa girdiğiniz kan- 
lannızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlannız -eğer 
anlarla henüz zifâfa girmemişseniz, (kızlannı almaktan 
ütürü) üzerinize bir günah yoktur- kendi sulbünüzden 
gelen oğullanmztn kanları ve iki kız kardeşi bir arada 
limanız. Ancak geçmişte olanlar hâriç. Şüphesiz Allâh, 
;ok bağışlayan, çok merhamet ederidir. (...)

İçinizden inanmış hür kadınlarla evlenmeğe gücü yet
meyen kimse, elleriniz altında bulunan inanmış câriyele- 
inizden alsın. Allâh sizin imânızı daha iyi bilh’. Hepiniz 
Mıtıirlnizdensiniz (hepiniz Âdem soyundansınız, insan
lık bakımından aranızda bir fark yoktur). Öyle ise iffetli 
raşamalan, zinâ etmemeleri ve gizli dost da tutmamaian 
fartiyle, sahiplerinin İzniyle onlarla evlenin, ücretlerini 
(mehillerini) de güzelce verin. Evlendikten sonra l>ir 
fuhuş yaparlarsa onlara, hür kadınlara yapılan işkence
nin yansı (uygulanır). Bu (câriye ile evlenme), içinizden 
sıkıntıya düşmekten korkanlar İçindir. Sabretmeniz ise 
sizin için daha iyidir. Allâh bağışlayan, esirgeyendir.

KADIN

Ve eğer bir kadın, kocasının huysuzluğundan, yâhut 
kendisinden yüz çevirmesinden korkarsa, anlaşma ile

Üstte: Roma’daki bir katakompta bulunan bu duvar 
resmi, dua eden bir Hıristiyan/ betimliyor. Altta: 
Tefekkür halindeki Buda'nın görünüşlerinden biri.

aralannı düzeltmelerinde ikisine de günah yoktur. Banş 
dâlmâ iyidir. Zâten nefisler kıskançlığa hazır duruma 
getirilmiştir. Eğer güzel geçinir (kötülükten) sakınırsa
nız, Allâh yaptıklannızı haber alır. (...)

Ne kadar isteseniz de kadınlar arasında (tam) adâlet 
yapamazsınız. Öyle ise (birine) tâmamen yönelip ötekini 
muallakta (kocasızmış) gibi bırakmayın. Eğer arayı dü
zeltir, sakınırsanız, Allâh bağışlayıcı, esirgeyicidir. (...)

Geçmişte olanlar hâriç, (bundan böyle) babalannızın 
evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu fuhuştur. 
(Allah’ın) hışmıdır ve iğrenç bir yoldur. (...)

Şayet öksüz (kadınlarla evlendiğiniz takdirde on)lar 
hakkında adâietl yerine getiremeyeceğinizden korkarsa
nız, size helâl olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, 
dörder alın. O (kadı)nlar arasında da adâlet yapamaya
cağınızdan korkarsanız bir tâne alın; yâhut sâhiboMuğu- 
nuz câriyeierle yetinin. Adaletten aynimamanız için en

uygun olan budur.

Boşanmış kadınlar, üç kur’ (üç âdet veya üç temizlik 
süresi bekleyip) kendilerini gözetlerler (hâmile olup oi- 
madıklanna bakarlar). Eğer Allâh'a ve âhiret gününe 
inanıyorlarsa, Allah’ın kendi rahimlerinde yarattığını göz
lemeleri (kannlannda çocuk bulunduğunu saklamaları) 
kendilerine helâl olmaz. Kocalan da bu arada banşmak 
isterlerse, onlan geri almağa daha çok hak sahibidirler. 
Erkeklerin kadınlar üzerinde bulunan haklan gibi, kadın- 
lann da erkekler üzerinde haklan vardır. Erkeklerin, ka
dınlar üzerinde(ki haklan), bir derece daha fazladır. Al
lâh azizdir, hakimdir. (...)

Allâh’a ortak koşan kadınlarla, onlar inanıcıya kadar, 
evlenmeyin. (Allâh’a ortak koşan kadın), hoşunuza gitse 
dahi, inanan bir câriye, ortak koşan (hür) bir kadından 
iyidir. Ortak koşan erkekler de inanıncaya kadar, onlarla 
(kadınlarınızı) evlendirmeyin. (Allâh’a ortak koşan hür 
t>ir erkek) hoşunuza gitse dahi, inanan bir köle, ortak 
koşan bir adamdan İyidir. (Zira) onlar ateşe çağırıyorlar. 
Allâh ise izniyle cennete (girmeğe) ve mağfirete çağırı
yor. İnsanlara âyetlerini (böyle açıklıyor ki öğüt alsınlar.

Sana âdet görmeden soruyorlar. Deki: "O eziyettir.” 
Âdet hâlinde kadınlardan çekilin, temizleninceye kadar 
onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman Allâh’ın em
rettiği yerden onlara vann. Allâh tevt>e edenleri sever, 
temizlenenleri sever.

Kadınlannız sizin tarlanızdır. O halde tarlanıza nasıl 
dilerseniz öyle vann. Kendiniz için ileriye hazırlık yapın 
ve mutlaka Allâh’a kavuşacağınızı bilin. (Ey Muhammed 
bunu) inananlara müjdele. (...)

Oruç gecesi, kadınlannıza yaklaşmak, size helâl kılın
dı. Onlar sizin elbisenizdir, siz de onların elbisesisiniz. 
Allâh, sizin kendinize yazık etmekte olduğunuzu bildi 
ve tevbenizi kabOl edip sizl affetti. Artık şimdi onlara 
yaklaşın ve Allâh’ın sizin için yaz(ıp takdir etmiş ol)du- 
ğunu talebedin; şafağın beyaz ipliği siyah iplikten ayır- 
dedllinceye kadar yeyin,, için; sonra tâ gece oluncaya 
dek orucu tamamlayın; mescldlerde ibâdete çekilmiş 
iken kadınlara yakılm ayın. Bunlar, Allâh’ın (yasak) sı
nırlandır, bunlara yaklaşmayın. Allâh, insanlara âyetleri
ni böyle açıklar ki korunup sakınsınlar.

İlk zamanlarda oruçlu, akşam iftar ettikten sonra uyu
mak ve son yatsıyı yâni vitri kılmamak şartiyle gece 
yeyip içebilirdi. Ama iftardan sonra uyur, ya da son 
yatsıyı kılarsa artık yeyip içemez, münasebette buluna
mazdı. Müslümanlardan bir kısmı, yorgunluk doiayısiyie 
gece bir şey yemeden uyur, ertesi akşama kadar aç 
kalır, perişan olurdu. Öyle anlaşılıyor ki, bâzı Müslüman- 
lar, zaman zaman uyuduktan sonra yeme yasağı dışına 
çıkmışlar. Yüce Allâh, onlara acıyarak bu şartları hafif
letmiştir. Âyetin nüzül sebebi hakkında şöyle bir vak’a 
anlatılır:

Ensârdan bir adam (Ebu Sırma veya Kays ibn Sırma) 
akşamleyin Hz. Peygamber'in yanına gelir. Orucun hayli 
yıpratmış olduğu bu adama Hz. Peygamber, perişan 
durumunun sebebini sorar. Adam der ki:

— Ya Resüiâllah, gündüz akşama kadar hurma topla
dım. Akşamleyin karım tıana yemek versin diye eve 
geldim, fakat o da yemek yapmakta gecikti. Öyle uyu
muşum. Uyandırdılar, fakat artık bir şey yemek haram 
oldu.

Orada bulunan Ömer de ayağa kalkıp:

— Ya Resüiâllah dedi, ben de buna benzer bir şeyden 
dolayı sana özür dileyeceğim. Son yatsıyı kıldıktan son
ra kanma yaklaştım. Hz. Peygamber:

— Yapmamalıydın, ey Ömer, dedi.

Başka adamlar da kalkıp buna benzer şeyler yaptıkla- 
nnı itiraf ettiler. İşte bunun üzerine bu âyet indi. •
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Kaside~i Bürde
KÂAB BİN ZÜHEYR

Aşağıdaki şiiri çeviren Sezai Karakoç, Kaside-i 
Bürre’nin, klasik (İslam öncesi) Arap kasideleri 
olan Muallaka şiirleriyle paylaştıkları özelliklere 
dikkat çekiyor. Kâab bin Züheyr başlangıçta 
Muhammed'e karşı çıkmış ve gıyat>en idama 

mahkûm olmuştu, Kaside-i Bürre bağışlamak için 
IVluhmmed'in huzurunda söylediği şiirdir. Bu 
bakımdan hem Cahilliye’nin hem İslamiyet'in 
özelliklerini taşıyan tipik bir geçiş ürünüdür.

Yurdundan koparılmış gözleri sürmeli yaralı bir
ceylân gibi 

Suat’ı alıp götürdüler. Gönlüm öyle kırık ki!

Gönlüm, azat nedir bilmeyen bir köle örneği ezgin. 
Tan vakti Suat göçtü buralardan. O ne mağrur

bakışlardı Rabbim ve ne müstağni,

Suat ki boyu altın ölçüde; önden bakılınca zarif
nahif, incecik belli, 

Tombul görünüşlü arkadansa, arka çizgileri bile
belli.

Gülerken dişlerinde kar yağar gibi bir kış aydınlığı. 
Öyle beyaz, onlan şarapla yıkıyorlar durmadan

sanki.

Vadi açık. Kuşluktur. Çakıllarda kuş sesli serin
sular.

Kuzey yelleriyle serin sular gibi saf ve ışıklı
Suat'ın ağzındaki.

Süpürürse rüzgâr nasıl üstündeki bulutlan, nasıl
yıkarsa pınl pırıl geceleri yağmur tepeleri 

Ağzındaki su o yağmur suyu Suat'ın, dişleri o
t>eyaz kum tepeleri.

Soylulukta en soylu, cömertlikte bir eşi yok bir
sevgili iken Suat, 

Ne kendi sözünde durdu, ne de dinledi beni.

Suat bu, işi gücü bana oyun, naz, vefasızlık, söz
verip dönmek. 

Benim kaderim böyle. Onun aşk felsefesi.

Bulut bir zavallıdır Onun yanında biçimden biçime
girmekte.

Renkten renge girmekte yaya kalır bukalemun,
gulyabani.

Sen ne aptalsın ki yahu sandın Suat durur
sözünde.

Kalburda su durursa, Suad da durur sözünde tabii,

Suat’tan söz aldım diye böbürlenip durma ha! 
Hayaller kurdun, umutlandın! Ama umutlar uçucu, 

aldatıcıdır rüyalar gibi,

Suat’ın vuslat sözleri geçs6 yeridir atlatışlar
tarihine.

Bir söz istedin mi kendinden, heynen kesilir
meşhur yalancı Urkub’un teki.

Böyle arkandan atıp tutuyorum ya Suat, elbet
aynlık acısından. 

Onun için affet beni, sen yine de sev beni.

Suat şimdi mutlaka öyle bir yerdedir ki, vakit de
akşam;

Saf kan ve yörük dişi develerdir ancak develerin
oraya götüreni.

Evet, ta ötelerde konaktıyan Suat oymağını tutmak
İçin

Yüreğe korku veren, dağ gibi rüzgâr tempolu
hecin develer gerekli.

IJstte: 1659'da tahta çıkışından hemen sonra 
Evrengzib namaz kılarken. Ortada: Çinli bilginler Orta 

AsyalI göçebe atalarının geçmişini anlatan bir tarih 
kitabı ısmarlayan İran’ın 13. yüzyıldaki hükümdan 

Gazan Han’a tarih kitapları getiriyorlar. Altta: İslam’da 
inancın simgesi olan Amentü’yü gemi biçiminde 

betimleyen bir cam altı resmi.

Öyle deve gerek ki, terlerse ırmak aksın kulağının
ardından.

Uçsuz bucaksız çöl yollarını seve seve tepmeli...

Bir deve ki, bakışı iki hançer ufuklara saplanan.
Eşi gitmiş, yatıani bir aksığın gibi öyle uçsun ki,
o dursun, altından kaysın ateş çölü ve ateş

tepeleri.

Gerdanı sağlam, ayakları yer sarsan vücudu kıvrım 
kıvrım ve ölçülü biçili. 

Soy sopça en arık damızlık develerden haydi haydi
ileri.

Böğrü enli, boynu uzun ve kalın, çehresi geniş.
Bir erkek deveyi andırmalı tıpkı; Suat'ı tutar o

zaman belki.

Derisi daha parlak olmalı kabuğundan deniz
kaplumbağasının. 

Ve ondan daha sağlam. Kızgın güneş altında aç
azgın keneler bile onu örseleyememeli.

İlk bakışta dağ gibi korku vermeli görünüşü
bakana;

Boyu yüksek mi yüksek, çevik mi çevik ayakları,
tertemiz şeceresi.

Gürbüz, etine dolgun, bakımdan öyle semizlemiş
olmalı ki.

Oyluklarından tırmanan saikım salkım keneler
derinin cilasından kayıp kayıp düşmeli.

Yürürken baldırından, et fırlasın etinden, iki ön
bacağı ok gibi 

Çıksın dolgun göğsünden, sert>est atılışlı çalım
çalım üstüne bir yaban merkebi örneği.

Gözlerle gerdan arası, başın yular takılan yeri.
Sert ve katı olmalı bileği taşı gibi.

Ve upuzun kuyruğu ipek tüylü, sarksın memelerin
üstünden.

Öyle dokunmalı ki memelerin ucunu ürkütmemen.

Kapkara iki mızrak bacakları, rüzgâr gibi uçmalı: 
Şüpheye düşmelisin ayakları yere değdi mi,

değmedi mi.

Yumru burnundan, kulağından, beyzi çehresinden
bu türlü develeri. 

Tanır derhal deveden anlayan yekta bir bilirkişi.

Ayakları demirdenmişcesine çakılları fırlatır iki
yana.

Deri mahfaza bile takmaksızın aşar kayalıkları bu
eşsiz develer ki.

Çalışkan oir işçi gibi terler coştukça, terledikçe
coşar.,.

Aşar Uuş!ar gibi serap derelerini, sahra tepelerini,
ateş çöllerini,,.

Kertenkelenin güneşte yanan sırtı sıcaktan külde
pişmiş ekmeğe

Döndüğü günler bile kimse durduramaz koşmaktan
şu bizim deveyi.

Bir sıcaklık ki, “yolcular dinlenin!" der kervan
sahibi

Ve taş altına gizlenir siyah çekirgeler, o sabır
ateşleri.

Ama bizim meşhur devemiz gün ortasında
koşusunu bitirmez, 

Başlamıştır yolculuğa sanki daha yeni.

Sıcak artar, değişir yürüyüşü; sıcak arttıkça
değişir. Ve ön ayaklannın 

Çırpınışlı hızlanışı andınr ölmüş çocuğuna göğüs



594

döven bir anneyi ve ona bakıp 
(anıp kendi ölmüş yavrularını da) 

hıçkıran yırtınan öbür anneleri. 
Evet o yürüyüş, o ayak çırpınışları göğsünü

paralayan yaslı btr annenin çırpınışları. 
Akla elveda diyen bir annenin, alır almaz ilk

yavrusunun kara haberini.

Göğsü kan İçinde kalan, üstü başı yırtılmış.
Saçları darma dağın çılgın bir annenin hatserini.

Söz taşıyıp öç alan iki yüzlü şiir ve kabile
düşmanlarım:

"Ey Ebi Sülma’nın oğlu sen mahv oldun." dediler.
Suat’ın derdi bana yetmezmiş gibi.

“Ey Ebi Sülma’nın oğlu sen kendini ölmüş bil."
Ben de koştum güvendiğim dostlara: 

Kime başvurdumsa ama: “ Biz yokuz bu işte, var 
git kendin bak başının çaresine" demezler mİ?

Ben de onlara dedim: “ Gidin gidin bent yalnız
bırakın.

Neye hükmetmişse o olur, hükmeden o Allah ki.

Yaşamak dediğiniz nedir bin yıl yaşasa bile 
Eninde sonunda insanoğlu o kanbur tahta kutuya 

girmeyecek, binmeyecek mi?

Hıtıer geldi: “Peygamber, seni öyle bir cezaya
çarpacak kil"

Siz bilirsiniz, hey zavallılar! İşte onun 
kapısındayım, yüreğimde sonsuz bağışlanma ümidi.

Ondan özür dilemeye geldim, af istemeğe geldim: 
Çünkü O sırrını bilendir, kabul edicidir

mazeretlerin. O affedenlerin en affedicisi.

İçi hidayet öğütü en yüce gerçekler dolu Kur'anı 
Sana armağan eden Allah için ver bana bir

savunma mühleti.

Bakma ve zaten bakmazsın sözlerine beni
kıskananların. 

Senin hükmün onlara değil, hakka ayarlı ve ben
de bir parça suçluyum belki

Ama senin makamındayım şimdi. Fillerin bile
titrediği makamda. 

Bir makam ki, titrerdi bir fil benim gördüklerimi
görse, işitse işittiklerimi

Burada beni ancak Allah buyruğuna bağlı
Peygamber atfı kurtarır: 

Ben de onun öç ve adalet eline uzatıyorum işte
sağ elimi.

Beni ancak o kurtarabilir burada. Yalnız O. Şimdi
söz yalnız Onun. 

Ama O “Sen suçlusun, cezanı çekeceksin” dese 
önünde eğik bulur boynumu adaletin heybeti.

En heybetti manzara bu olur benim İçin. Çünkü
Asserde,

İç içe açılan sonsuz aslan yataklarının en içindeki

Muhteşem yurdunda hüküm süren aslanlar
başbuğudur O. 

Bir arslan kİ, erkenden ava çıkar, yavrularının
besini insanoğlu, insan eti.

Bir arslan ki, savaş alanında kendi düşmanı dengi 
Bırakmadan çarpışmayı, haram sayar kendine

savaşı terketmeyi.

Heybetinden kısılır sesleri yırtıcı çöl arslanlarının 
Arslanlar arasında bile o dağıtır adaleti.

Parçalandı silâhlan ve elbiseleri, kurda kuşa yem
oldu

üstte: 16. yüzyıl başlarından kalan Hint-Moğol resmi, 
ders veren bir bilgini gösteriyor. Altta: Papa 7. 

Greguar'ın Roma’dan kovuluşu.

Bu vâdide kendi gücüne bileğine güvenen nice
kişi.

Şüphe yok ki, Peygamber, en keskin bir kılıçtır
kılıçlanndan Allahın. 

Sonsuz bir kurtuluşa, nura ve hidayete alıp
götüren bizi.

Ve arkadaşlan O’nun, Mekke vâdisinde İslâmî
kabul eden

Kureyşin en ileri gelenleri... Cömertlikte ve
yiğitlikte hiç birinin yok dengi.

İlk günler, göçmek gerekliydi, hemen göçtüler,
zerre tereddüt etmeden. 

Bırakarak yurtlarını, tüten ocaktannı, mat ve
mülklerini.

Yerlerinde kalanlar çarpışamıyacak güçte olanlardı. 
Onlar da, müdafaasız ve silâhsız, çepçevre küfürte 

çevrili, bugünü hazırlamış beklemişlerdi.

Evet, bunlar, başları dimdik gezen yiğit üstü yiğit, 
Davuda mahsus demir gömlektir zırh diye

giydikleri.

Zırhlan pınl pınl ve upuzun. Çelikten büklümleri
öyle ki,

Birbirine geçip kaynaşmış bir aynkotunun halkaları
gibi.

Mızrakları düşmanı devirse yere, gurur nedir
bilmezler.

Yenilirlerse bilmezler nedir umut kesmek, yok ya
yenildikleri!

Ak soy develer gibidir gidişleri. Korunmaları da
saldınş.

Vurulunca göğüslerinden vuruluriar. Onlar ürkmez, 
onlardan ürker dev dalgalı ölüm denizi.

M ahzendi Esrar
N İZ A M Î

12, yüzyıl İran edebiyatının en büyük Mesnevi 
şair Genceli Nizamî’nin Erzincan çevresinde

hüküm süren Fahrüddin Behram Şah’a ithaf ettiği 
Mahzen-! Esrar, 1186 (H,582) tamamlanmıştır. 

Aşağıdaki pasajlar bu dönem İslâm dünyasında 
ulema ile siyasal İktidar, söz ile kılıç arasındaki 

sorunlu ve karmaşık ittifakın niteliğine ışık 
tutmaktadır.

Ben ki taze gülün şarkısını besteliyorum. Senin t>ağın- 
da hoş sesli bülbülüm, aşkının yolunda bir nefes üfliye- 
yim, köyünün t>aşında bir çıngırak çalayım dedim, kim
seden iğreti söz kabul etmedim. Ancak göntümün söyle
diğini söyledim. Taze sihirier, sanat oyunlan gösterdim. 
Yeni kalıba göre bir heykel işledim, bir gençlik boyunca 
edep öğrendim, seherlerde sihir perdesi (tiktim.

Şahlık ve dervişlik mayası edeptedir. Tann sırlannın 
hâzinesi ondadır. Ne onun şekeri üzerine sinek konar, 
ne de onun sineği (meraklısı) kimsenin şekerini götürür. 
Nuh bu denizde âciz kalır. Hızır bu çeşmede testi kırar. 
İki ilham kaynağından iki kitap yazıklı, her ikisi de iki 
muzaffer padişah adına tertii>edildi. Bu güzel eserden 
sonra triHün şahlar arasında kura çeictim. FaMa senin 
adın çıktı.

O (Şehname) eski ocaktan dökülmüş bir altın, bu 
(Mahzeni Esrar) yeni denizden çıkmış bir İncidir. O (Sut-
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tan Mahmud) Gaznede bayrağını dikti, bu (Behram şah) 
Rum diyarında sikkeye adını yazdı. Gerçi o sikkedeki 
söz altın gibidir, fakat benim altınımın sikkesi ondan 
daha değerlidir. Benim yüküm, bacım daha hafif ise 
de malımın alıcısı ondan çoktur. Bu şive ve ifade tuhaf
tır. Ona cevap vermeye kalkışma. Onu okşarsan garip 
bir hareket sayılmaz.

Bağ fidanından filizlenmiş bu taze sözler, çerağ gibi 
başka ışıklardan yanmış değildir. Sofrana sunulan tni 
öz nimete el sürülmemiştir. Hemen önüne çek, bunun 
tadı tuzu varsa afiyet olsun ye. Yoksa hatırandan uzak 
olsun. Felekle sofraya oturduğun gece benim önüme 
de bir parça kemik at, sana köpeklikten söz açayım, 
kulluk törelerini anlatayım.

Vefa görmüş olduğum sultanlardan daha çok sana 
bağlanmayı tercih ettim. Bu vazife, nihayet beni vefs 
tarafına çekti. Dileğim kabul mertetıesine erişti. Gerçi 
bu dilek kapısına benden önce birçok meddahlar yüz 
çevirmişlerdir, onlar Nizaminin önünde edeplerini takı
nırlar. Nizami başkadır, ötekiler kim oluyorlar? Ben ki 
bu şairlik mertebesine erişmiş ve emsalimden birkaç 
merhale daha ileri gitmişlerdenim.

Söz elmasından kılıç yaptım, önüne geçmek isteyen
lerin başlarını uçurttum. Bu eşsizlik mertebesi, ayağımı 
en yüce başların üstünde tutmuştur. O makam öyle 
yüce bir noktadır ki t>en ancak orada uçabilirim. Çünkü 
kendi himmetime lâyık bir yer isterim. Ancak bu suretle 
senin aydın fikrinden ışık ?tlır, ayağının yükseldiği yere 
başımı koyabilirim. Senin ayağının tozu olayım kİ felek
lere yetişeyim. Fakat sen kendine yaklaştırmazsan sana 
nasıl ulaşayım?

Diledim ki, şu birkaç ay İçinde şahın huzurunda yer 
öpme töresini tazeliyeyim. Her ne kadar bu kapalı halka 
içinden dışarı çıkacak yol bana kapanmıştı, ama senin 
katında itibarımı yükseltmek için kabuğumdan aynimak 
istedim. Sonra gördüm ki bUtün yollar aslanlarla dolu. 
Önüm ve arkam kılıçlarla çevrili. Fakat bu kıhçlarla kapa
tılmış ülkede Sana yüksek sesle hitabedeyim dedim.

Söz pınannı kapına akıttım. Fakat kendim, yerinden 
oynamaz dağlar gibi kaldım. Ey güneş, işte senin önün
de seher vaktini bekiiyen bir zerre gibi dileklerim kabul 
olundu. Gönlüm senin inci saçan denizin gibi dalgalan
dı. Canımın cevheri kemerine asılı kaldı. Gece ile gün
düz yaşadıkça gecelerin gündüz olsun. Şahlık cevherin 
(karanlık) geceleri aydınlatsın. Senin bu başbuğluğun 
ancak bir tek devletlûye nasip olmuştur. İkl>al ve afiye
tin de bütün cihandan üstün olsun.

SÖZÜN DEĞERİ VE ŞAİRLİK MERTEBESİ

Kalemi kımıldatan ilk hareket, iik harf, sözden meyda
na geldi. Halvet perdesini yırtan İlk cilveyi sözle tertitıet- 
tller, söz, gönüllere bir ses vermedikçe çamurdan yara
tılmış ten içinde can yerleşmedi. Kalem, harekete taşla
yınca cihanın gözü de sözle açıldı. Sözsüz âlemin sesi 
çıkmaz. Bu yolda söylenmiş sözler eksik değildir.

Aşk iûgatında söz, bizim canımızdır. Biz sözlerden 
ibaretiz. Bu yaratıklar da bizim ayanımızdır. Düşünceleri 
ifade eden yazı söz kuşlannın kanadlanna bağlanmıştır. 
Daima taze görünen şu köhne âlem içinde kılı kırk yaran 
sözden daha keskin bir şey yoktur. Düşüncenin başı, 
sayının sonu hep sözdür, söz; bunu iyi bU... Sultanlar 
Ona Sultan demişler. Başkaları başka vasıflar vermişler
dir.

Kâh onun bayrağını çekerler, kâh kaleminin nakışları
nı taşırlar. Söz, her ne kadar kendiliğinden güzelliğini 
göstermezse de sevenler nazarında ince bir hayal kuma
şıdır. O sancağiyle taze fetihler göstermiş, kalemiyle 
yeni ülkeler açmıştır. Biz ki gözümüzü söz tarafına çe
virmişiz, ölürsek Onunla ölürüz, yaşarsak Onunla yaşa
rız. Soğukkanlılar (donuk tabiatlı) harareti ondan alırlar. 
Tez canlılar ondan serinlik bulurlar.

Üstte: 3.yüzyıldan kalma Roma'da bir Meryem’le İsa 
freski. Altta: 7. yüzyıldan kalma süslü bir kitap 

sayfası.

Bu fena âleminde dalma sağlam kalan, bu köhnelikler 
doğuran devranda tazeliğini saklıyan dilber ancak odur.
O, aslında her renkten âridir, sâftır. Her dikle ondan 
daha gerçek bir şey yoktur. Sözün bayrak çektiği yerde 
harf ve dil birer zafer olur. Söz, can fitilinden parlama- 
saydı can, bu ipin ucunu (bu varlık âlemini) nerede 
bulabilirdi? Tabiat mülkünü sözden düzenlemişler, şeri
at mührünü sözle yapmışlardır.

Söz hazînesinin altını kendi malıdır. Her ikisi de (söz 
ve altın) akıl sarrafının katına sunulur. Taze sözle eski 
altından hangisi daha iyidir derlerse söz daha değeHidir, 
söz. Söz kılavuzu, yolunu kendi kendine başa çıkarabi
lir. Sözün ortaya attığı gerçekleri hiç kimse kaldıramaz. 
Söz gümüşü işle ki, para onun toprağıdır, altın kaç 
para eder? Ancak onun terkisine bağlanmış l>ayağı bir 
madendir. Hiç kimse söz mertebesinden daha yüce bir 
mevkie oturamaz. Bu mülkün devleti sözdedir, işte o 
kadar...

Gönül âlemine dalmış oimıyanlar sözden de habersiz
dirler. Sözün yorumu sözden daha çoktur. Söz cihanda 
var oldukça ünü artsın... Nizaminin adı sözle tazelensin, 
çünkü o serseri sözler söylemez, O cevahircilerin üstün
de bir cevahircidir. Nüktelertmi dinle bak nasıl olur... 
Ölçülü nükteler elbette vezinli olur. (...)

KARIŞIK HALLER KARŞISINDA İNSANIN KUDRETSİZLİĞİ

Ömrün güzel günleri geçti, gecesi yaklaştı. Şul>eden 
toprağına fırtınalar düştü. Gençlik ateşine su yürüdü. 
Sabah oldu. “Kır saçlar sabah rengine boyandı.” Hâlâ 
uyku sarhoşusun... Kalk, güneş duvan aştı.

Artık o cihangirlik huiyalanndan geç, bırak şu gençlik 
âdetlerini... Bu gelen ihtiyarlık demleridir. Gamla yara
lanmış gönüller artık eski bulaşık ve kanşık ihtiraslar
dan temizlendi. Akıl perişan, fikir dağınık, el işten, ayak 
yürümekten kesildi. Artık toprakla senin aranda sıkı 
bir dostluk başlamıştır. Ebedî rahata kavuşmak için aya
ğını biraz daha çukura yaklaştır. Bu kirli devreden sonra 
başlıyan temizlik çağından daha rahat bir hayat yoktur.

Mehtap pınan gibi ılık gönlün soğumaya, yanaklanmn 
taze lâlesi sararmağa başladı. Saçlanndaki karalarla be
yazlar şimdi birbirine atılmış Türk ve Zenci ordulanna 
dönmüş, artık seıçı iki renkli olmuş bir pirsin. Gecen, 
gündüzün var. Gençlik çağları sana edep öğretmiştir. 
Cihanda senden daha taze nteeleri vardı ki, kendilerini 
asla ihtiyar olmayacak sanırlardı. Halbuki yanaklannm 
gül rengini hazan rüzgârları soldurdu. İhtiyarlık başgös- 
terince gençlik de göçüp gitti.

Devlet denilen şey eğer Cemşlt devleti (kırkından son
ra gelen devlet) ise ak saçlarda umutsuzluk ayetidir. 
Gençlik ayıp kabul etmez. Bundan dolayı her ayıp ihti
yarlıktadır, derler. Güzellikle gençtik kime mülk olmuş
tur? O bana kalmadı, sakın sen de sana kalacak zannet
me. Gençlik gafletle sona erdi. Asıl acınacak cihet bura
sıdır. Buna sen de yan. Elden giden şey Yusuf gibi 
bir yavru olursa kaybedene çok acı verir..

Gençlik denilen saadetin ne olduğunu anlıyamadın. 
İhtiyarlığın tadını tatmadıkça bunu takdir edemezsin. 
Gençlik gerçi yakıcı bir ateştir, derler, fakat ne olursa 
olsun gençlik hayatın tadı, ihtiyarlık İse acısıydır. Taze 
fidan bağın süsüdür. Kartlaşınca bahçıvan onu odun 
yapar. Taze daldan taze güller fışkırır. Kuru odun ise 
kül olmaya mahkûmdur. Siyah saçlar t>aşın bezeğidir, 
altımn ayarını karataş (mihenk taşı) gösterir.

Uyumal Gençlik çağlan sona erdi. Bu seher, sabaha 
döndü. Gafil olmal Şendeki tabiat ateşi kâfur gibi sön
dü. Mizacında başgösteren soğuma alâmetleri siyah mis
ki andıran saçlarını beyaz kâfura döndürdü. Nasıl ki 
kışın havalar birkaç ay soğuyunca kara bulutlardan be
yaz karlar yağar. Bu Güneş yuvarlağı, renkleri çalan 
bir hokkabazdır. Isa boyacılık sanatını ondan öğrenmiş
tir. Bez ağartma sanatı ile boyacılık birbirinden uzak 
değildir. Güneşle, Mesihin kulübesi aynıdır.
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Ağartıcılık suyun sanatı, yaldızcılık da mehtatın sana
tıdır. Boşluğu dolduran havanın nasıl rengi yoksa sevgi 
ve emellerin de bir arpa ağırlığı kadar değeri yoktur. 
Gece ve gündüz gibi iki yüzlü olma. Yüzün ak, gönlün 
kara olmasın... Bu karalık ve beyazlık, bu renkten renge 
girme âdeti sende oldukça “zalim ve cahil" damgası 
da senin alnında kalacaktır. İki renklilik yüzünden kapla
nın bile dağ bellerinde derisi paralanmıştır.

Taze fidanlar gibi başına kâh beyaz ipek tüller, kâh 
yeşil yaşmaklar örtünürsün. Nasıl kİ ağaçlar, insanların 
aksine olarak yazın üst üste giyinir, kışın çıplak durur
lar, sen aslan ve kaplan gibi aynı şeyi ye ve aynı elbiseyi 
giyin ki onlan daima çengeline düşürebilesin... Kann 
doyuracak kadar ekmeğin, susuzluğunu dindirecek ka
dar suyun varsa elini her kâseye kepçe yapma... ekmek, 
eğer senden açlık hırsını gideremiyorsa ot ile suyu elin
den kim alabilir?

Şunun bunun ekmeğine el uzatmaktansa İsa'nın eşeği 
gibi yalnız otla geçinmek hayırlıdır. Yerle gökte hüküm 
süren şartlar, insana yüz suyu döktürmedikçe ekmek 
vermez. Yoksa bu zindan mahkûmları kabristanında ru
hanilerin (Tann erenlerinin) sevgisi olmasaydı zulmün 
de, lûtfun da mânası olmazdı. Kahramanlık da, miskinlik 
ve yüzsüzlük de aynı şey oturdu. Birtakım sahtekârlann 
arkasında gönül tohumunu arpa buğday danelerl gibi 
yerlere saçma...

Su gibi kendi ciğerinin kanını iç ateş gibi kendi gönlü
nü yak. Toprak ye de cimrilerin ekmeğini yeme... Sen 
mademki hayatta lüzumsuz bir diken değilsin, bari al- 
çaklann darbesini yeyip durma... Herkesin eline ve gön
lüne güvenme, vücudunu mahvetme de bir işe el at... 
kendini bir işe mahkûm et ki kimsenin önünde et açmı- 
yasın... •

Ruhun Uyanışı
İBN TUFEYL

1106'da doğan ibn Tufeyl Endülüs Sarayı'nın 
önde gelen alimlerlndendl. Emevi sultana ünlü

İbnl Rüşd'ü o takdim etmişti. Kimi araştırmacılara 
göre modern romanın öncüsü sayılabilecek olan 

Ruhun Uyanışı, giriş bölümünden alınmış 
aşağıdaki bölümde de görülebileceği, modern

anlatılan özgü bir şekilde anlatı ite felsefi söylem 
arasında rahatlıkla gidip gelebilmektedir.

Sufllerin (ehl-i zevk) bilgitertyle felsefecilerin bilgileri 
arasındaki aynmı bir örneklemeyle anlamaya çalışalım. 
Akh, zekası, duyu organtin sağlam ancak İki gözünden 
de yoksun anadan doğma bir körü göz önüne getir. 
Bu kör doğup büyüdüğü kenttn bütün evlerini, camileri
ni, hanlannı, sokaklannı ve insantannı tam anlamıyla 
öğrenip tanıdıktan sonra birdenbire gözleri açılıverir.

Gözleri açıknca kentte bulunan her şeyi, insanlan, 
yapılan, sokakian görmezlik döneminde edindiği bilgile
re, duyduğu tanımlara, göstergelere tamı taımna uygun 
bulur. Eski bitglterine aykm düşen, onlarla çelişen hiç
bir şey ilişmez gözüne. Tümünü teker teker tanır, bilir.

Fakat bu yeni durumda kendisinde biri diğerine bağh 
ki şey duyar. Birincisi, bu yeni bilginin öncekinden 
daha açık olması; İkincisi ise, bu bilgi nedeniyle büyük 
>ir tat atmasıdır.

işte ermiştik (velayet) aşamasına ulaşmayan, bilgiyi 
ün) yürütmeler, çıkanmlamalar (istktlsl) yoluyla kaza-

I kimselerin durumu, anadan doğma körün görmezlik

Üstte: Üzerinde "Offa Rex" ibaresi yer alan ve İslam 
dinarlarının taklidi olan altın paralar, Kûff harflerle 

yazılmış ve Offa’nm sikkelere ilgisini ve 8. yüzyılda 
Ingiliz ticaretinin ne kadar uzaklara ulaştığını gösteren 
bir buluntu özelliğini taşıyor. Altta: 13. yüzyıldan bir 

Meryem'le Isa freski.

dönemindeki durumuna benzer. Tanımlamalar ve gös
tergeler yoluyla bellediği nesneler ise, İbn Saiğ’in doğal 
yaşamdan soyutlayıp yücelttiği, Tann’nın yalnızca sev
diği, seçtiği kultanna bağışladığını söylediği ve "tann- 
sal durumlar” olarak nitelendirdiği şeyleri simgelemek
tedir.

Ermişlik aşamasına ulaşan ve Tanrı tarafından kendi
lerine ancak simgesel olarak “güç” diyebileceğimiz şey 
bağışlanan kimselerin durumu ise, körün gözleri açıldık
tan sonraki durumuna benzer. Bu ikinci durum bazen 
kimilerine çalışmaksızın, salt tanrısal bir vergi olarak 
doğuştan bağışlanır.

Aratannı ayırmaya ve ayrımtannı belirlemeye çatıştığı
mız düşünür ve felsefecilerin kavrayışı İte sufllerin kav- 
rayışındari birincisiyle fizik evrene, İkincisiyle fizikötesi- 
ne İlişkin kavrayışlar anlatılmak istenmemiştir. Çünkü 
bu iki bilgi arasındaki aynm açıktır ve aralannda hiçbir 
tıenzerlik yoktur. Bu iki kavrayış biçiminden amacımız 
her ikisinin de aynı soruna, yani fizikötesine İlişkin bilgi
leridir.

Felsefecilerin fizikötesine ilişkin düşünme ve çıkarım
lar yoluyla edinilen bilgileri ile sufllerin aynı soruna 
ilişkin bilgileri arasında her ikisinin de gerçek ve doğru 
otmatan bakımından bir tıenzerlik ortaya çıksa bite, yine 
de birbirlerinden ayırdeditmesi zorunludur.

Doğal olarak İkinci bilgi, kavrayış daha açık ve daha 
doyurucu olması bakımından diğerinden üstündür. (...)

BİRİNCİ VARSAYİM

Öncekilerin bildirdiğine göre Ekvatorun altındaki Hind 
adalannın birinde anasız-t>abasız insanlar varolmakta
dır. Hatta Mes'udî'nin söylediğine bakılırsa orada düpe
düz kadın biçiminde meyveler veren ve “Vakvak" ola
rak adiandınian bir tür ağaç vardır.

Adada böyle olağan dışı insan doğumuna neden olan 
birçok etken vardır kuşkusuz. Bu etkenlerin başında 
adanın hava koşuttan bakımından yeryüzünün en ılıman 
ve yüce nurları kabule en yetenekli yeri olması getmek- 
tedir.

Gerçi bu iddia birçok filozof ve hekimin görüşüyle 
çetişmektedir. Çünkü onlar yeryüzününün en ılıman ye
rinin dördüncü iklim olduğunu kabul etmektedirler. Bu 
nedenle de sözkonusu adada gerçekleştiği öne sürülen 
kendinden türemenin olabitirttğini. Ekvatorun yerel ko
rtumu nedeniyle bayındır olmayışı bakımından onayla
makla birlikte, çok sıcak olduğu varsayımına dayanarak 
reddetmektedirler.

- Neki bu düşüncelerinde yanılmaktadırlar. Dünyanın 
ısınma nedenini araştırarak bu yanılgıyı kanıtlayabiliriz. 
Bilimsel verilere göre ısının varoluş nedeni sıcak l>lr 
cisim, hareket ya da ışık olabilir. Acaba dünyanın ısısını 
oluşturan neden bunlann hangisidir?

Dünyanın ısısı güneşin ısısından gelmemektedir. Çün
kü güneşin kendisinde ısı yoktur. Işığı atma yeteneği 
yalnızca partak ya da mat yoğun cisimlerde bulunmakta
dır. Güneş ise yoğun btr cisim değildir. Fiziksel bitimler, 
güneş gttıi arkasını gösteren saydam, yoğunluksuz ci
simlerin ışığı atmadığını kanıtlamıştır. Kendinden önce
kilerin üzerinde durmamalanna karşın İbn Sina ortaya 
dördüncü önerme (mukaddeme) üzerine yeteri! kanıtlar 
koymuştur. Kısaca dünyanın sıcaklığı güı>eşten dolayı 
değlMir. Güneşin kendisinde ısı olmadığına göre başka 
bir şeyin ısınmasına neden olması da düşünülemez.

Dünyanın ısısı hareketinden dolayı da değildir. Çünkü 
dünya hareketsizdir. Hareket ettiği kabul edilse btte bu 
hareketin ısısına neden okluğu söylenemez. Eğer dün
yanın ısısı hareketinden gelmiş olsaydı gece ile gündüz 
ve mevsimler arasında ısı farkı olmaması gerekirdi.

Güneşin havayı, dolayısıyla dünyayı ısıtması da söz-
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konusu edilemez. Bu da mümkün değildir. Çünkü yere 
yakın olan havanm sıcak, yükseklerdeki havanın soğuk 
okluğunu görüyoruz. Güne; havayı ısıtmış olsaydı ken
disine yakın, dünyadan uzak havanın sıcak ve kendisin
den uzak, dünyaya yakın olan havanın soğuk olması 
gerekirdi.

Anlaşılıyor ki ısı ışığa bağlıdır ve dünyanın sıcaklığı 
güneş ışıklarının etkisinden ileri gelmektedir. Güneş 
ışığını bir nokta ya da küçük bir daire üzerinde toplaya- 
bilen merceksel bir cam, hatta buz parçası, lıeiirli bir 
uzaklığa kadar karşısındaki nesneyi yakabilecek bir ısı 
oluşturmaktadır. Bu küçük deney savımızı açık biçimde 
kanıtlamaktadır.

Matematik bilimi kesin kanıtlarla ortaya koymuştur 
ki, güneş ve dünya birer küre biçimindedir. Güneş dün
yadan binlerce dela daha büyüktür. Yeryüzünün yansın
dan fazla kısmı sürekli güneşten ışık almaktadır. Işık 
alan bu kısmın en sıcak yeri de ışık almayan kesimden 
en uzak ve ışığın ençok yoğunlaştığı orta noktasıdır.

Yeryüzünün büyük kesimini kaplayan ışık dairesi yü
zeyinin en sıcak yeri, en çok ışık alan merkez bölümü
dür. Bu ışık dairesinin merkezinden uzaklaşıp çevresine 
doğru yaklaştıkça ışık ve dolayısıyla sıcaklık eşit oranda 
azalmaktadır.

Işık alan kesimin merkezi burada yaşayanların tepele
rine güneşin dikey olarak indiği yerdir. Güneş Ekvator
da oturanlann tepelerine biri Koç, diğeri Terazi burcu
nun başında olmak üzere yılda iki kez dik iner. Bunun 
dışında güneş kuzey burçlannda bulunduğu altı ay süre
since kuzey yönlerinde, güney burçlarında bulunduğu 
altı ay süresince de güney yönlerinde doğar ve batar.

Yaz gündönümü denilen Yengeç dönencesi ile Kış 
gündönümü yeniden Oğlak dönencesi altında kalan yer
lerde oturanların tepelerine güneş yılda ancak birkez 
dikey duruma gelir. Bu iki nokta arasındaki yerler ise 
güneşi yılda iki kere dik olarak alırlar. Fakat kuzey ve 
güneylerinde güneşin bekleme süresi aynı olmadığı için 
ısı derecesinde ılımanlık gerçekleşmez.

Bu iki noktanm kuzey ve güneyinde kalan yerlerde 
yaşayanlar güneşi hiçbir zaman dikey olarak almadıkları 
için buralarda sıcaklık ve soğukluk arasında bir denge 
kumlamaz. Sıcaklık giderek azalır, soğukluk artar. Öyle 
bir noktaya vanlır ki artık soğuğun şiddetinden dolayı 
insaniann yaşaması imkansız hale gelir.

Bu açıklamalar sıcaklık ve soğukluğun yalnız Ekvator
da dengeye kavuştuğunu göstermeye yeterlidir. Ekva
torda sıcak-soğuk dengesi gerçekleştiği için hava ko
şullan ılımanlaşır ve burası anasız-bat>asız doğumlara 
en uygun ortam durumuna gelir.

Aslında bugörüşün kanıtlanması yaptığımızdan daha 
çok açıklamayı gerekli kılar. Fakat bu kadan da sözko
nusu adada anasız-babasız doğumların olabirliğini gös
termeye yeterlidir. Bu nedenle sözü daha fazla uzatma
ya gerek duymuyoruz.

İşte kimi düşünürler bu olabiUrItğe dayanarak Yakzan 
oğlu Hay’ın ıssız adada kendi kendine türediğini kesin 
biçimde savunmuşlardır. •

felsefe nisk İİ0H

1126-1198 arasında yaşamış, İslam dünyasının en 
büyük filozoflarından ve Batı dünyasında Auerroes 
İbn Rüşd’ün Felsefe-Din İlişkileri, diye deflenerek 

çevrilen Faslu’l-makâl ve al-Keşf an Minhâe'y- 
Edille adlı risalelerinden iki bölüm.

Üstte; 1237'de Bağdat’la yapılmış, el Harirrnin 
Makamat’/ndan alınan resim bir Hac kervanını 

gösteriyor. Altta: 14. yüzyıldan kalma Moğol resmi, 
göçebe kampındaki hayatı gösteriyor.

ŞERİATLA FELSEFENİN USÛLÜ ARASINDAKİ 
UYGUNLUK

Felsefi konulan inceleyenler arasında yolunu azıtan 
sapıklar ve yanlışlıklara düşen hatalı kişiler vardır. Bu 
durum ya bu kişilerin yaratılışlanndaki eksiklikten, (fıt
rattan itibariyle yeterince akıllı ve zeki oimamalanndan), 
felsefi konularda düşünürken kötü bir İnceleme şekline 
dayanmalanndan veya şehvâni ve nefsâni arzulann on
lara gâlib gelmiş olmasından veyahut bu eserlerde yazılı 
olantan doğru olarak anlamalan için kendilerine rehber
lik yapacak bir üstad bulamtunış olmalanndan veyahut 
da bütün bu seiıepierin hep biriikte onda toplanmış 
olmasından İleri gelmektedir. Böyle durumlar var diye 
felsefi konularda düşünme ehliyetine hata olan kimsele- 
ri bu gibi konulan incelemelcten menetmek iazım gel
mez. Felsefe cihetinden gelen tnı nevi zarar, anzi oiarak

ona bulaşan bir şeydir (asli ve) zâti (bir zarar ve ziyan) 
değildir. Tabiatı ve zatı icabı, kendisinde fayda bulunan 
bir şeyi, onda anzt olarak mevcud olan bir zarar sebe
biyle (t>öyle t>ir zarar için onda müsait bir yerin var 
olması dolayısıyla) terketmek gerekmez. Bundan dolayı
dır ki, Resûiüilah (s.a.), ishal hastalığına yakalanan kar
deşine bal şertseti içirmesini bir şahsa emretmiş, adam 
kardeşine tıol şerbetini içirince derhal hastanın iştiali 
fazlalaşmış, bunun üzerine hastanın kardeşi Hz. Pey- 
gamber’e gelerek durumdan şikayetçi olmuş ve yakın- 
mıştı. O zaman Hz. Peygamber adama: “ Allah doğru 
söyledi ama kardeşinin karnı yalan söylüyor”, buyur
muşlardı.

Daha açıkçası biz diyoruz ki: Felsefe okumalan ve 
bu konuda araştırmalara dalmalan sebebiyle sapık hale 
geldikleri zannolunan birtakım aşağılık insan gruplan 
vardır diye felsefe okuma şhliyetine ve salahiyetine sa
hib olan şahıslan, hikmete dair yazılan eserleri tetkik 
etmelcten menedenin misâli, (uzun süre susuz kaldıktan 
için) kendilerine verilen su boğazlarına durdu da, böyie- 
ce birçok kimse öldü gerekçesiyle, susuzluktan ölene 
kadar susuz bir kimseyi tatlı ve soğuk su İçmekten 
meneden kimsenin hali gibidir. Şüphe yok ki, suyun 
boğazda durması selıebiyie vukua gelen ölüm anzidir, 
susuzluktan ölmek ise zâti ve zaruri bir husustur.

Bu sanata (yani hikmet ve felsefe’ye) ânz olan (saptı- 
ncı, azdırıcı ve yanlış yollara sevkedici) şeyler, diğer 
sanatlara (ve ilimlere) de ânz olmuştur. Nice fıkıh âiimi 
vardır ki, öğrenmiş olduğu fıkıh ilmi, takvasının az olu
şuna ve dünyaya t>alıkiamasına dalmasına sebep olmuş
tur. Hatta fıkıhçılann çoğunun böyle oidukiannı görmek
teyiz. Halbuki sanattan (yani tahsil etmiş olduklan fıkıh 
ilmi) zatı ve özü itiiıarlyte ameli (ve ahlâki) faziletlere 
sahib olmayı Icab ettirmektedir. Şu halde (özü itibariyle) 
ilmt fazileti gerektiren hikmet gibi bir (ilme ve) sanata, 
ameli fazileti gerektiren, sanata ânz olan bir şeyin ânz 
olması uzak (ve garipsenecek) bir şey değildir.

Bütün bunlar bu şekilde sâbit olduktan sonra deriz 
ki: Biz Müslüman olarak inanınz ki, tMi itâhi şeriatımız 
haktır. Saadete dikkati çeken ve Onsanlan) ona davet 
eden de odur. Yani Ulu ve Yüce Allah ve mahlükatı 
hakkında bilgi sahibi olmaya (marifet-l ilahiye) İşaret 
ve davet eden de odur. Tabiatının ve cibilliyetinin gerek
tirdiği bir tasdik şekli iie, hert>ir Müslüman bunun böyle 
olduğunu (kesinlikle bilir ve) kabul eder. Diğer taraftan 
insaniann tabiatı, tasdik yönünden bIrtHrinden üstün 
(ve fari(iı)dır.

1. insaniann bazılan (bir hükmü) burhanla tasdik eder.

2. Diğer bazılan, (aynı hükmü) cedeil sözierie, -burhan 
sahibinin burhanla tasdik ettiği gibi- tasdik eder. Çünkü 
tatıiatında ve istMadında bundan fazlası yoktur.

3. Öbür bazılan ise, hatabi (ve iknai) sözlerle, fakat 
burhan ehlinin burtiana dayanan sözlerle tasdik etmele
ri gibi tasdik eder.

Bunun böyle olmasınm setıebi şudur. Bizim bu şeriatı
mız ilahi olduğu İçin halkı (hak olana) bu üç yoldan 
davet etmiş, böyiece şeriatı tasdik her insana şâmil 
olacak kadar umumi olmuştur. Ancak sırf inatçılıktan 
sebebiyle (kaibtoriyie tasdik ettikleri haMe) dilleriyle in
kâr edenler veya kendinden gâfii oimalan dolayısıyla 
AUah Taâlâ’nın şeriata davet yollan nezdlerinde sâbit 
olmayanlar bir istisna teşMI ederler. Bunun içindir kİ, 
İnsaniann beyazına da siyahına da (yani tümüne) pey
gamber olarak gönderilmek Resûiüilah (s.a.)ın bir özelil- 
ği kıhnmıştır. Bu sözümle, Hz. Peygamber'in şeriatının, 
(halkı) Allah Taâlâ'ya davet yoitanra tazammun ve IhUva 
ettiğini anlatmak İstiyorum. Şu âyette bu husus açık 
ve seçik bir şekilde anlatılmıştır: “ Rat>bının yoluna hik
metle, güzel öğüt (mevıza-yı hasene)le ve en güzel mü
cadele (cedel) biçimi İle davet et”  (Isra, 16/125.)

Bu şeriat haktır, hak olara Mime ve tanıma neUceânl 
doğuran düşünmeye davet etmektedir. Durum bu ohm-



598

ca, biz Müslümanlar topluluğu olarak, kesinlikle biliriz 
ki, delil ve burhana dayanan bir düşünce tarzı (hakiki 
felsefe) şeriatın getirdiği (hükümlere ve tebliği) ne aykın 
düşecek bir netice meydana getirmez. Çünkü (şeriat 
da haktır, hikmet dediğimiz felsefe de haktır ve) hak 
hakka zıd olmaz. Bilakis hak olan bir şey, hak olan 
diğer bir şeye uygun otur, ona (ve doğruluğuna delilllk 

-ve) şahitlik eder.

Meselenin esası işte budur. Buna göre burhana ve 
delile dayalı bir düşünce, herhangi bir variık konusunda 
herhangi bir sonuca ulaşınca, şu gibi durumlaria karşı
laşılır:

1. Ya bu variık konusunda şeriat sükut etmiş, onun 
hakkında hiçbir şey söylememiştir.

2. Veya şeriat o variığı, tanıtmış ve tarif etmiştir.

Şayet o variık konusunda şeriatta sükut edilmiş, hak
kında hiçbir şey söylenmemişse, artık burada bir çatış
ma (ve tearuz) halinin mevcut olduğundan bahsedile
mez. Bu durum, şeriatta sükut edilen, fakat daha sonra 
(bir ihtiyaca binâen) fıkıh âlimlerinin fıkhi kıyasla çıkar
dıktan (din! ve şer’i) hükümlere benzer.

Şayet şeriat o variiğı tanıtmış ve hakkında bilgi ver
mişse, burada yine iki durum ortaya çıkar;

Şeriatın anlattığı şey, yani naslann zâhiri mânatan, 
burhan ve delile dayanan bir düşüncenin o variık konu
sunda ulaştığı sonuca:

a) Ya muvafık ve uygun olur,

b) Veya muhalif ve zıd olur.

Eğer muvafık ise, burada söylenecek bir söz yoktur. 
Şayet muhalif ise, işte o zaman burada te’vil taleb olu
nur (ve gerekir).

Tev’vilin mânası, bir sözü hakiki delâletinden ve mâ
nasından çıkararak mecâzi delâlete ve mânaya götür
mektir. Fakat te’vll yapılırken, “ bir şeyi; benzeri veya 
setwbi, veyahut sonucu veyahut da dengi... vs. olan 
diğer btr şeyle tsimlendbme” gibi Arapçadakt mecazi 
İfadeleri kullanma hususundaki lisan geleneğinin ihlâl 
edilmemesi şarttır. Bu gibi şeylerin mecazi söz sınıflan- 
na ve nevilerine alt tariflerin şumûlüne girmesi ve onlar
dan sayılması gerekir. (Temsil, teşbih, zikr-i sebeb, Irâd-
i mûsebbeb, zikr-l hal, Irâd-ı mahal... vs. gibi.) (...)

CEVR VE ADL

Eş’ariler, Allah Taâlâ hakkındaki cevr ve adi, yani 
zulüm ve adalet meselesinde akılca da şeriatça da cid
den garip ve her İkisine de olabildiğince yabancı olan 
bir görüşü benimsemişlerdir. Yani bu hususta şeriatın 
yapmadığı bir açıklama yapmışlardır. Hatta şeriat sarih 
olarak bunun zıddını beyan etmiştir. Şöyle kİ, bu husus
ta gâib (olan Allah) şâhidin (ve insanın) aksinedir, diyen 
Eş’artler şunu İddia etmişlerdir: Şâhidin adalet ve zulüm 
ile muttasıf olması, onun fiilleri üzerine şeriatce konul
muş olan kısıtlılık (hacr) halinde ileri gelmektedir. Şimdi 
İnsan, ne zaman şeriatta adalet olan blrşeyl yaparsa, 
adil, zulm olan btr şeyi yaparsa, zalim (ve calr) olur. 
Eş'ariler, daha sonra şöyle derier: Ne mükellef ne de 
şer'an kısıtlıhk hali altında olmayan bir zat (Allah) hak
kında, adalet veya zulüm denilebilecek bir fiil bahlsko- 
nusu olamaz. Daha doğrusu O’nun bütün fiilleri adalettir.

Eş’ariler, bu alemde bizatihi hayır diye bir şey olmadı
ğı gibi haddizatında şer olan btr şey de mevcut değildir, 
demeyi de iüzumtu görmüşlerdir. Fakat bu, gayet saçma 
l>lr sözdür. Zira böyle düşünülmesi halinde, artık bu 
alemde bizatihi hayır veya bizatihi şer (hüsün-kubuh) 
diye bir şey otmayacaktır. Zira adaletin hayır olduğu 
bizatihi malum olduğu gibi, zulmün de şer olduğu kendi
liğinden bttinen apaçık bir şeydir. Eş'arllerin fikri kabul 
edilecek olursa, bundan, Allah’a şerik koşmak bizatihi

Üstte: Kâbe’dekl Karataş'a saygı İslam öncesi 
Ortadoğu dinlerinden kaima bir külttü. Ortada: 

Muhammed’in Mekke’den kaçışını Isa onaylayarak 
seyrediyor. Altta: Bir Müslüman münzevi bir Hint 

prensini kabul ederken.

ve hayırdır, ne de şerdir. Sadece şeriat cihetinden hayır 
veya şerdir. Şayet, şeriat Allah'ın şeriki olduğuna itikat 
edilmesi lazımdır, diye emretmiş olsaydı bunun adalet 
ve yine şeriat Allah’a âsi olmayı tebliğ etmiş olsaydı, 
bunun da adalet olması tcab ederdi. Bu ise mesmû 
ve menkûl olana da makul ve mantıkt olana da aykm 
düşer.

Neden mesmû ve şer’t olana muhaliftir, önce bunu 
görelim: Allah Kur’an'da kendini “kist” ile yeni âdil 
olmakla tavsif etmiş ve kendisinden zulmü nefy ve red
detmiştir:

“Kist ve adaletle kaim olduğu halde O'ndan başka 
İlâh bulunmadığına Allah da, melekleri de, ilim sahipleri 
de şahit olmuşlardır” (Alu Imran 3/17), “ Rabbin kullan 
hakkında zâlim değildir” (Fussılet, 41/46), “ Muhakkak 
ki Allah kullarına hiçbir şekilde zulmetmez, lâkin bizzat 
insanlar kendilerine zulmederler” (Yunus, 10/44).

itiraz; Allah'ın kullarını dalâlete düşürmesine, yanlış 
yola sevk etmesine (idtât) ne denir? Bu, adatet midir 
yoksa zutüm müdür? Kur'an'da birçok ayetle Allah ken
disinin Hâdi ve Mudil (hidayete erdiren, doğru yolu gös
teren ve dalâlete düşüren, yanlış yola sevkeden) yüce 
bir variık olduğunu sarih olarak anlatmıştır. Meselâ yüce 
Allah der ki:

“ Allah, dilediğini dalâlete düşürür, dilediğini de hida
yete erdirir” (Müddesslr, 74/31), “Dileseydik, herkese 
hidayetini verirdik”  (Secde, 32/13).

Cevap: Bu âyetlerin zâhir mânada anlaşılması ve alın
ması mümkün değildir. Şunun için: Zâhirî mânası itttıa- 
riyte bu âyetlerie tearuz halinde bulunan daha pekçok 
âyet vardır. Allah Taâtâ’nın, kendisinden zulmü nefy 
ve reddetmesine dair olan âyetler buna örnektir. Şu 
âyet de buna örnektir: “ Allah, kullan için küfre razı 
olmaz” (Zümer, 39/7). Açıktır ki, Allah, kullarının küfrü
ne razı olmadığı İçin onları dalâlete düşürmemektedir. 
Eş'ariierin, “ Razı olmadığı şeyi yapmak ve irade etmedi
ği şeyi emr etmek Allah hakkında mümkündür” (Altah 
hem bir şeye razı otmaz, hem de o şeyi yapar, hem 
bir şeyi istemez hem de onu emr eder) demelerine 
gelince, münezzeh ve mukaddes Allah hakkında böyle 
bir itikada sahip olmaktan yine Allah'a sığınırız! Bu kü
fürdür. Insanlann idlât edilmediklerinin ve dalâlet için 
yaratılmadıklannın delili, yüce Allah'ın şu sözüdür:

“ Yüzünü, hanif ve fıtrat dinine döndür; bu, Allah'ın 
fıtratı olup insanları bü fıtrat üzere yaratmıştır” (Rum, 
30/30), "Rabbın insanoğlunun sulbünden soyunu alıp, 
onlan kendileri üzerine şâhid kılarak. Ben sizin Rabbınız 
değil miyim? demiş, onlar da, evet şâhidiz, demişler
di...” (A’raf, 7/172). (Bu âyet, Insanlann Allah'ı bitme 
istidadına ve kabiliyetine sahip olarak yaratıidıklannı 
ifade eder).

Hz. Peygamber (s.a.) de bir hadislerinde, “Her doğan, 
fıtrat üzere doğar” , buyurmuşlardır.

Şimdi naslar arasında böyle bir tearuz mevcut olduğu
na göre aklın İcabına göre aralarını telif etmek lazım 
gelmektedir. Onun İçin diyoruz ki, “Altah, kimi isterse 
onu dalâlete düşürür, kimi tsterâe onu da hidayete erdi
rir” , meâllndekl âyeti ele atalım: Bu âyette geçen ve 
“dtlemek-lstemek” mânasına gelen meşiyet, variıklann 
cinsleri içinde dalâlette katmış (dâtt) bir zümrenin mev
cut olmasını gerektiren sâbık ve ezeli meşiyettir. Yani 
bu zümre, tablatlan ile dalâlet için hazırlanmış, dâhilden 
ve hâriçten kendilerini çepe çevre kuşatan idlâl edici 
set>eplerle sapıklığa sevk olunmuştur.

“ Dileseydik, herkese hidayetini verirdik” âyetine ge
lince, bunun mânası şudur: Ya tabiattan itibariyle veya 
hârict sebepler dolayısiyle veyahut da her İkisi bakımın
dan, dalâlete maruz kalmaya hazır btr zümreyi yaratma- 
mayı dileseydi elbette kİ bunu yapardı. Dalâlete düşme
ye müsait olup olmaması bakımından tabtatlann yaratılı
şı farklı olduğu için dalâlette kalma hail ortaya çıkmıştır 
veya bazı âyetler bir zümre için hidayete erme vasıtası
dır. Çünkü bu âyetler, kendileri İle idlâl kasd olunan 
âyetlerdir. “ Onunla birçoklannı idlâl eder, bir çoğunu 
da hidayete erdirir. Sadece fâsıklan bununla idlâl eder” 
(Bakara, 2/16) âyeti ile “Sana göstermiş okluğumuz 
rüyayı ve Kur'an’daki melûn ağacı, halk İçin sadece 
bir fitne yaptık” (Isra, 17/60) âyeti de böyledir. Cehen
nemde görevli melekler sayıldıktan sonra, “ Böytece Ai- 
tah dilediğini dalâlete düşürür, dilediğini hkiayete erdirir” 
(Müddesslr, 74/31) buyrulması da böyledir. Yani şerii 
tabiatlara, bu âyetlerin arizi olarak idlâl edici olması 
bahiskonusudur. Nitekim aşağı derecedeki bedenlere 
de faydalı gıdalann arizi olarak zararii olmalan vâkidir. •



Marx Öncesi

Köylü Ayaklanmalan

Siyasal ve kültürel düzeyde imparatorluğun çözülüşü diye adlandmlabilecek sürece, maddî 
hayat düzeyinde, emeğin tâbîyyet biçiminde ve artı ürüne el konuş tarzmda, kısacası üretim 
tarzında bir dönüşüm eşlik etti. Bütün üstyapı kurumlanyla birlikte toplumsal hayatın yeniden 
üretimini mümkün kılan emek artık bir kişinin ya da devletin aracı olmaktan çıkıyor, üretim 
araçlanna ve ortamına tâbî kılınıyordu.

Ancak bu yeni bağımlılık biçimi aynı zamanda emekçilerin üretim süreci üzerindeki 
kontrollerinin de artması anlamına geliyordu. Köylülerin tarlalan, baba mesleğini izlemek 
zorunda bırakılan zanaatkârların loncalan üzerindeki hakimiyetleri, klasik çağlarda tek tek 
kölelerle değilse de bir sınıf olarak kölelelikle ilgili olarak tasavvur dahi edilemeyecek bir 
ölçekteydi. Ortaçağlar boyunca üreticiler bu hakimiyetlerini büyük bir kıskançlıkla korudular. 
Ortaçağların tarihi mülk sahipleri ile meleke sahipleri arasındaki kimi zaman açık kimi zaman 
örtük biçimlerde hiç durmadan süren yerel mücadelelerin tarihi oldu.

Üreticilerin üretim ortamı üzerindeki bu hakimiyetleri ürünleri ile daha kişisel, üretim süreci 
ile daha yaratıcı bir ilişki kurmalarına imkân veriyordu. Ortaçağlar, Rönesans gibi gösterişli 
bir [bilimsel ve teknolojik devrim] çağı olarak anılmasa da, kullanılan sabanlardan, koşum 
takımlanna, değirmenlerden, tarlalardan yararlanma biçimlerine kadar çeşitli alanlarda sayısız 
teknik yeniliğin üstüste yığıldığı bir dönemdi. Bu, kuşkusuz aynı zamanda genel olarak 
emeğin verimliliğinde büyük bir artış anlamına geliyordu ve dolayısıyla çok sayıda insan 
doğrudan geçimlik üretim sürecinden bağımsızlaşma imkânı buluyordu. Bunun sonuçlarından 
biri, klasik çağlarda siyasal aygıtla ve [boş zaman]la çok daha içiçe olan kafa emeğinin. 
Ortaçağlarda nisbeten özerkleşmesinin, kendine özgü kurumlaşma ve disiplinlerini edinmesinin 
maddî zeminini oluşturdu. Ortaçağlann sonunda, üretim sürecinin üreticiler tarafından 
belirlenmesi mücadelesine bu kez kafa emekçileri de katılmaya başladı. Köylü ayaklanmalannı 
üniveriste öğrencilerinin ve suhtelerin ayaklanmaları izlemeye ya da onlara eşlik etmeye 
başladı (bkz. Osmanlı Devleti’nde Toplumsal Mücadeleler (I) ve Rönesans).

Olmayın bu kadar katı yürekli,
Ey dünyada kalan insan kardeşler; 
Allah da sizden razı olur belki 
Sîzler acırsanız bizlere eğer;
Şurada asılmışız üçer beşer;
Kuş sütüyle beslenen şu bedene 
Bir bakın, dağılmada günden güne; 
Bakın kül olan kemiklerimize: 
Gülmeyin dostlar, bu hale düşene; 
Tanrıdan mağfiret dileyin bize.

Kanun namına öldürüldük diye 
Hor görmeyin bizleri, kardeş bilin 
Dünyada herkes akıllı olmaz ya.
Biz de böyle olmuşuz neyleyelim. 
f^adem ainımıza yazılmış ölüm,
İsa peygambere dua edin de 
Yanmaktan cehennem ateşlerinde 
Esirgesin bizi, acısın bize.
Etmeyin, işte ölmüşüz bir kere; 
Tanrıdan mağfiret dileyin bize.

f i m k  ^
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Görmedik bir gün olsun rahat yüzü; 
Yağr.rir sularında yıkandık, yunduk; 
Kurda kuşa yedirdik kaşı gözü;
Gün ışıklarında karardık, yandık;
Kuş gagalarıyla kalbura döndük; 
Durmadan kah şu yana, kah bu yana 
Esen rüzgarda sallana sallana... 
Kargalar geldi kondu üstümüze.
Sakın siz katılmayın bu kervana. 
Tanrıdan mağfiret dileyin bize.

François Viilon

Büyük İskender döneminde Doğu ile Baü Akdeniz dûnyalannın yeni ticaret merkezleri 
(İskenderiye, Palmira, Kartaca, bir süre sonra da Roma) çerçevesinde “tek bir sistem” olarak 
birleşmesi, Akdeniz’in “tek bir pazar” haline geldiği anlamma gelmiyordu. Aralarındaki bütün 
ilişkilere karşın, doğal kaynaklar ve iktisadi hayat açısından, farklılaşmış birkaç eyalet 
varlıklarını imparatorluk çerçevesi içersinde de sürdürüyorlardı: İtalya; Sardinya, Korsika ve 
Alpler’in güneyini kapsayan bir bütün oluşturmaktaydı. Bundan ayn olarak Galya, İngiltere, 
İrlanda, İskoçya ve Ban Germania görece bağımsız iktisadi bölgelerdi. Kuzey Afrika Fas’tan 
Tripolis’e kadar geniş bir ekonomik bölge olarak bütünleşmiş olmasına karşın, Kyrenaica,
Girit, Yunanistan ve özellikle büyük bir iktisadi merkez olan Mısır özel bir önem taşıyorlardı. 
Mısır, Nubia’yı kolonileştirmiş, ve onunla oldukça zengin bir iktisadi bütünlük oluşturmuştu. 
Filistin, Suriye ve Mezopotamya da, diğer önemli bölgeydi. Birinci yüzyılda halen Roma’ya 
bağımlı eyaletler olan bu bölgeler, ikinci yüzyıldan başlayarak iktisadi özerkliklerini 
belirginleştirmeye başladılar. Geniş topraklara sahip eyaletlerin getirdiği rekabet yüzünden 
İtalya’da toprak fiyatlan haün sayılır ölçüde düşüyor, nüfus göreli olarak azalıyor, bunun 
sonucunda siyasal açıdan güçlü “Roma dışı” odaklar da doğabiliyordu. Üçüncü yüzyıl krizi 
sırasında, bu sürecin sonunda, bu geniş bölgeler iktisadi bakımdan Roma’yı (İtalya ve yakın 
çevresi) tek yönlü bir pazardan yoksun bırakarak neredeyse mutlak bir biçimde ekonomik 
bağımsızlıklannı kazandılar. Augustus İmparatorluğu, tüm Akdeniz’de “banş”ı tesis ederek (pax 
augusta) İskender dönemindekinden çok daha yaygın ve coğrafi açıdan tüm Akdeniz çevresini 
içeren bir ticaret ağının doğmasına olanak vermişti. Sınır bekçiliğini yapan stratejik amaçlı 
yollann kuşatnğı tüm Roma İmparatorluğu topraklan, harika ticaret yollanyla örülmüş 
durumdaydı. Bu yollar ağının merkezinde tabii ki Roma şehri ve iktisadi bir birim olarak
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İtalya yer alıyordu. Kara yollarının kıyıya ulaştığı yerlerde, korsanlıktan korkmadan gemilerin 
takip ettiği uzun erimli ticaret yollanyla karşılaşılıyordu. At ve araba, araç ve gereç 
değiştirmek, tamirat malzemeleri bulmak açısından, oldukça yetkin bir “yol idaresi” kurulmuş 
durumdaydı. Bu idareden sorumlu olan elbette ki İmparatorluk rejimiydi, ve bu düzen, 
doğrudan' doğruya Roma’ya doğru akan tek yönlü bir ticaret bağlantısını hedeflemekteydi. 
Geniş bir kanallar şebekesi de, su kullanımını rahatlatacak, iç bölgelere aktaracak, hatta ünlü 
Roma su-değirmenleri vasıtasıyla köle emeğinin yanındaki daha etkili “enerji” biçimlerini 
üretmeyi sağlayacak bir biçimde iç bölgelere kadar eriştirilmişti.

Bir başka deyişle. Roma devleti, tüm Akdeniz dünyasının ve çevre ülkelerin halklarının 
köleleştirilmeden yerlerinde kalabilmelerini sağlayan, ancak buna karşın tek yönlü bir ticaret 
sistemi aracılığıyla sömürülmelerini de beraberinde getiren bir iktisadi sistemin denetçisi ve 
koruyucusu durumundaydı.

Din ve Yurt
Bu anlamda, özellikle sınırların korunamadığı, yolların güvenliğinin sağlanamamaya başlandığı
3. yüzyıldan sonra imparatorluk artık yalnızca, genel nüfusa oranlan zaten hızla düşmekte 
olan senatör ve equestrae için varlığını sürdüren bir gerçeklik haline gelmişti. Sınır boylarını 
tutan askerler bile giderek yerlileşiyor; orada kurdukları ilişkiler ve aileler içindeki kimlikleri 
“Romalı” kimliklerinin önüne geçiyordu.

Diocletian’ın tetrarchy (dörtlü) rejimi, bir anlamda, imparatorluğun maddi hayatının, iktisadi 
temelinin bu bölünmüşlüğünün ifadelerinden biriydi. Ancak Diocletian’ın reformları ve yarattığı 
bürokratik aygıt, farklı eyaletlerdeki orduların kendi komutanlarını, imparatorluğun da 
merkezinde görme isteklerine ket vuramadı. (Bu anlamda ordu, bütün yerelleşmesine karşın, 
imparatorluğun “evrensel sınıflarından biri olmaya devam ediyordu.) 3. yüzyıldaki yoğunluk 
ve şiddette olmasa da, 4. yüzyıl da, çeşitli ordular arasındaki “iç savaş”lara tanık oldu ve 
yüzyıl sonunda Hunların baskısı altındaki Germenler, bu kez yerleşim amacıyla saldınya 
geçince, İtalya dışında şehirli hayat gelenekleri zaten cılız olan batı onlara “kucak açtı”. 
İmparatorluğun. dünyası yerini, aynı zamanda hem asken koruma işlevini yerine getiren hem 
de am-ürünü gaspeden efendiyle, toprağa bağımlı kılınmış serfin, neredeyse dolayımsız bir 
biçimde karşı karşıya kaldığı, kendi içine kapalı, kırsal yerleşimlere bıraktı.

Gerçi imparatorluk doğuda da sıradan insanlar için fiilî bir gerçeklik olmaktan çıkmıştı ama 
yine de doğuda, sözgelimi Suriyeli bir köylüyü yalnızca Damascus’a değil, aynı zamanda 
Mezopotamya’ya ve Filistin’in limanlarına bağlayan, gezgin tüccarlar, keşişler ve oralarda 
yerleşik akrabalar tarafından kurulan, ortak bir dille, paylaşılan bir kültler ve ibadet tarzları 
geleneğiyle desteklenen sayısız bağ varlığını koruyordu. Aynı şey, aynı gerekçelerle olmasa da, 
birbirleriyle Nil aracılığıyla ilişki kuran Mısır ile güneydeki Nubia için de geçerliydi. 
İmparatorluk aygıtının varlığını görünüşte koruduğu Doğu’da, Bizans tarihinin 7. yüzyıla kadar 
süren ilk evresi, merkezî iktidarla, -kuşaklar boyunca el yordamıyla da olsa kendi politik 
ifadelerini arayan bu maddi ilişkiler ağının süren bir çelişkisi olarak anlatılabilir. 7. yüzyılda 
Ortadoğu’nun Dar ül İslam’ın bir parçası haline gelmesiyle, doğu Roma İmparatoru 
l^eraclius’un (610-41) imperator, caesar, augustus gibi Latince ünvanları terkederek. Yunanca 
basileus (kral) ünvanını alması, aynı olgunun iki değişik cephesiydi.

Ancak kuşkusuz Diocletian’m reformları ve Constantinus’un Hıristiyanlığı benimsemesi bu 
süreç üzerinde etkisiz olmadı. Diocletian’la birlikte geçmişte politik düzleme ait olan bütün 
kararlar, imparatorluk bürokrasisinin İdarî tasarruflarına indirgenince, yeni oluşmakta olan 
kültürel ve maddî birimlerin kendilerini ifade edebilecekleri yegâne alan olarak kilise 
örgütlenmesi ve teoloji kaldı. Yalnızca Latince konuşan Batı ile Yunanca konuşan Doğu 
arasındaki aynşma değil, Anadolu, Ortadoğu ve Mısır arasındaki aynşma da teolojik terimlerle 
yaşandı. Bu sürecin ilk ipuçlarını daha 4. yüzyılda tesbit etmek mümkündür.

Konsiller Dönemi

4. yüzyıl boyunca Hıristiyan cemaatini en çok meşgul eden, endişeye sevkeden sorun 
cemaatin Ariusçulukla, daha sonra resmî öğreti olarak benimsenecek olan Trinitarianizm 
arasındaki ihtilaftan ötürü bölünmesi olasılığıydı. İhtilaf, İskenderiye piskoposu Aleksandros’la 
ona tâbî olması gereken presbiter Arius arasında teolojik bir tartışma olarak çıkmıştı ama 
daha başından beri Arius’u destekleyen Antakya okulu ile İskenderiye okulu arasındaki 
çelişkiyi yansıtıyordu ve kısa zamanda, temel kültürel farkhiıklann dile getirilmesine imkân 
veren ve geniş halk kidelerini harekete geçirme potansiyeline sahip bir çatışmaya dönüştü. 
Somnun özünü İsa ile Tann arasındaki ilişkinin nasıl kavranması gerektirdiği oluşturuyordu. 
Aleksandros ve onun yerini alan Anastasius ve Latin batı kiliseleri, İsa ile Tann’nın aynı öze 
sahip -özdeş, homoousios- olduğunu iddia ediyor; Arius, onu destekleyen Antakya ve genel 
olarak doğu kiliseleri ise, bu iddianın tektanncılığm mantığı ile bağdaşamayacağı tezi ile 
İsa’nın Tanrı ile ancak benzer bir öze sahip -benzeş, homoiousios- olduğunun söylenebileceğini 
savunuyorlardı. Doğu ile batı kiliselerini kopmanın eşiğine getiren bu tartışmanın 
İskenderiye’yi kendi içinde bölmüş olduğu anlaşılıyor. İskenderiye’nin her iki piskoposu
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Ahdi Cedid üç farklı Meryem'den sözeder; aslen bir 
fahişe olan Mecdelli Meryem, bakire Meryem ve 
yalnızca çarmıhın yanında ve İsa'nın mezarının 
başında kendisinden sözedilen “öteki" Meryem. 
Sözkonusu Meryemler'e karşı benimsenen tavırlar, 
genellikle bütün Hıristiyan cemaatlerinde kadın erkek 
ilişkilerinin ve özellikle egemen erkek kültürünün kadın 
hakkındaki tasavvurlarının bir göstergesi olagelmişti. 
Örneğin dünyanın ve onu yaratanın kötü olduğuna 
inanan, toplumsal düzeni mutlak bir şekilde reddeden 
GnostiWer/n bazı tarikatlerinde, ayinlerde kadınların da 
ruhban olarak faaliyet gösterebildikleri tahmin ediliyor. 
Gnostik/erin çoğu yazılarında Mecdelli Meryem 
merkezî bir yer tutardı. Örneğin önemli Gnostik 
metinlerden biri (Mecdelli) Meryem'in İncili olarak 
bilinir. Filipos’un Kitabı adlı Gnostik metinde ise 
Mecdelli Meryem, “Mesih'in yoldaşı" olarak tanıtılır. 
"Ama Isa onu diğer bütün havarilerinden daha çok 
sever ve sık sık ağzından öperdi." Resmi görüş ise, 
özellikle Bizans'ta benimsendiği şekliyle bakire 
Meryem'i yüceltirdi. (Batıda bakire Meryem kültünün 
geniş bir popüieriik kazanması, özellikle 10. yüzyıldan 
sonra gerçekleşecekti.) Doğu kiliseleri tarafından 
temsil edilen monofizit öğretinin yandaşlarının 
ortodoksiye karşı çıkmalarının başlıca gerekçelerinden 
biri de, bakire Meryem’e atfedilen bu abartılı önemdi. 
Monofizit/er, sıradan bir kadının tanrıyı doğurduğunu 
iddia etmenin küfür sayılacağını, Meryem'in theotokos 
(tanrının anası) diye adlandırılmayacağım iddia 
ediyorlardı. Sözkonusu görüşleri benimseyen Mısır, 
Suriye ve Mezopotamya halklarının büyük çoğunluğu 
7. yüzyılda hem tektanncılığm mantığına daha uygun, 
daha “tevhidi" bir din olan, hem de kadınlara kendi 
sembolizimi içersinde çok az daha yer tanıyan 
İslamiyet'i benimsediler.



Caesar döneminden beri 1 aureusVû c altın 
standardına sahip para birimi ile ona eşit oiaral( 15 

gümüş ü'marlık sikkeler, genel değişim doğerlerini 
koruyageimişti. 2. yüzyılda başlayan, sikkelerdeki 

değerli maden oranını düşürme uygulamalarına karşın, 
bu para birimleri 2. yüzyıl sonlarına kadar varlığını 

sürdürdü. Aureus (altın), özellikle Roma dışındaki 
ülkelerde olmak üzere genel ve biricik değişim birimi 

olarak kullanılıyordu. Ancak 4. yüzyıl sonlarında ortaya 
çıkan ve Doğu ile Batı arasındaki tüm ticaret 

dengesini değiştiren yeni bir gümüş para birimi, dinar 
değişim değerlerini altüst ederek, fiyatların genel 
olarak üç kat artmasına yol açtı. Bunun sonucu 

olarak, antikitenin o zamana kadar gündelik olarak 
kullanılan gümüş sikkeler ortadan kalktı. Diocletian, 

daha yüzyılın başında, 1 aureusun değerini 20 
argenteiye yükseltilmişti. Gümüş sikkelerin değerini 

koruma amacını güden bu reform başarısız oldu. Onu 
izleyen Constantinus altın standardını toptan ve tek 
ölçüt olarak benimseyen yasasını çıkardı. Artık yeni 

altın para birimi olan 1 solidus 24 gümüş dinara eşit 
olacaktı. Diocletian baransa olduğu yerde 

Constantinus’un reformlarının, kısa vadede başarılı 
olmalarının başlıca nedeni, impartorluğun altın 
stoklarının artmış olmasıydı. Bir taraftan dinsel 

misyonerliğin yayılması eşliğinde yağma edilen pagan 
tapınaklarından, öte yandan, göçebe kabileler 

aracılığıyla yürütülen ticari girişimler sayesinde Kuzey 
Afrika’da ele geçirilen altın madenlerinin 

kaynaklanndan getirilen altınla dengede tutulabiliyordu. 
Ancak diğer yandan. Doğu Roma ya da Bizans, 

Akdeniz havzasında kendi sikkesininin güvenilirliğini 
temin edebilecek güç ve istikrara sahip yegâne 

siyasal rejim olduğu sürece, yalnız devletler ve büyük 
işletmeler değil, en sıradan tüccarlar bile gündelik 

işlemlerinde Bizans sikkelerini tercih ederek 
imparatorluğun genişleyen ticaret ve refahına katkıda 

bulunmuş oluyorlardı.Yukarıda solda sağa sırasıyla 
imparatorlar Honorius, III. Valentinian ve Zenon'un 

Kral Theodoric’in sikkeleri.

trinitirian olduğu halde, Arius’u destekleyen denizci ve zanaatkarların Yunanca özdeş (Homo) 
ile benzeş (hom oi) kelimeleri arasındaki harf farkından yararlanan şarkılar düzdüğü 
naklediliyor. Ancak diğer yandan Athanasius, İmparatorun Ariusçuluğa olan eğilimi aşın 
boyutlara vannca, onu Konstantinopolis’e İskenderiye’den yollanan tahılı kesmekle tehdit 
etmişti.

Hıristiyanlığı benimsemesinde askerî ve politik saiklerin önemli bir rol oynadığı, iç 
savaşlardan yorgun düşmüş Constantinus’un tahammül edebileceği son şey, Kilise’den 
kaynaklanmakla birlikte popülerleşme eğilimi gösteren böylesi bir ihtilaftı. Başlangıçta İsa’nın 
Tannyla ilişkisi hakkında kopanlan bu fırtınanın “boş laflar”dan ibaret olduğu fikrini yaymaya 
çalıştıysa da, 325 ’te Nicea’da (bugünkü İznik) 220 piskoposun katıldığı bir konsil toplamak 
zorunda kaldı. Ancak Constantinus’un bütün çabalanna karşın batıdan İznik Konsili’ne 4 ya 
da 5 piskoposun katıldığı tahmin ediliyor. Constantinus, imparatorluğun bölünmesinin 
temellerini atmış olmasına, o güne kadar imparatorluk geleneklerine yabancı olduğu farzedilen 
bir dini benimsemiş olmasına rağmen bir Roma imparatoru idi. Kendi eğilimleri Ariusçu 
olduğu halde, batının ve özellikle Roma Kilisesi’nin hassasiyetlerini gözeterek, Ariusçuluğu 
savunmuş piskoposlar hakkında çıkanimış olan aforoz kararlannı geri aldırmakla birlikte, 
Konsil’in, Ariusçuluğun iddialannı lanetlemesine ve özdeşlik tezini resmî görüş olarak 
benimseyen kararlar çıkarmasına göz yumdu. İmparatorun desteğine sahip kararlar Konsil’e 
katılan 220 piskopostan 218’i tarafından onaylandı. 4. yüzyılda, hiç değilse doğuda, merkezkaç 
eğilimler, imparatorluğun iradesi karşısında teolojik görüşlerini uzlaştırmaya hazırdılar. Zaten 
İznik Konsili’nin kararlannı imzalamayı reddeden iki Libyalı piskoposun itirazı teolojik 
görüşlerin içeriğine değil, kiliselerinin İskenderiye’nin otoritesine tabî kılmmasınaydı.

İznik’ten Kadıköy’e

Constantinus’un kilise örgütlenmesine İznik’teki müdahalesi, çeşitli bakımlardan kısıtlı bir 
müdahaleydi. Bir kere bütün kiliseleri biraraya getirememiş, batı kiliseleri, büyük ölçüde 
imparatorun çağnsını yanıtsız bırakmıştı. Diğer yandan, Konsil’e katılan piskoposlar, imparator 
tarafından etkilenmeye razı olmuş bile olsalar, onun memurlan değillerdi. Ariusçuluk tanışması 
İznik Konsili ile sona ermedi. Doğu ve batının piskoposlan 342 ’de “iki imparatorluk”un o 
dönemdeki sımnnda yeralan Serdica’da (bugünkü Sofya) yeni bir konsil topladılar. Ama bu 
kez imparatorluktaki siyasî iktidar da Constantinus’un iki oğlu arasında bölüştürülmüştü.
Latince ve Yunanca konuşan piskoposlar, hâlâ birbirlerini lanetlemeye hazır değillerdi; 
birbirlerinin tezlerini lanetleyerek aynidılar. (Zuhruf sûresi).

Bizans

Diğer yandan İznik Konsili tarafından kendilerine karşı verilen aforoz hükmünden kunulmuş 
olan ılımlı Arianistler muhalifleriyle aralanndaki tartışmayı çözüme bağlamak, önemli 
piskoposluklara kendi taraftarlannı yerleştirmek için imparatorun otoritesinden yararlanmaktan 
çekinmediler. İskenderiye dışındaki doğu kiliselerinin yanısıra Tuna boylannda ve Karadeniz’in 
kuzey kıyılanndaki Cermen kavimleri de Arianist eğilimliydi ve yalnızca Constantinus değil, 
giderek daha çok askerlerinin zihniyetini paylaşan oğlu Constantius ve daha sonra imparator 
Valens de İznik Konsili’nin kararlannm Arianist yorumunu destekliyordu.

Uzlaşma formülü, beklenebileceği gibi daha sonra da imparatorluğun en sadık bölgesi ve 
belkemiği olacak Anadolu ve özellikle Kapadokya kiliseleri tarafından bulundu. Sözkonusu
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brmül, İsa ile tannnm özlerinin aynı, özde^ olduğunu ancak bu özün üç ayn hypostases 
içerdiğini tesbit ediyordu. Sözkonusu formül imparator Theodosius tarafından 38Tde 
Konstantinopolis’te toplanan eküm enik  (evrensel) konsilde de, Yunanca konuşan bütün 
piskoposlar tarafından gönül rahatlığıyla benimsendiyse. Yunanca ile Latince arasındaki dil 
ngelini aşamadı. Çünkü hypostases felsefî gelenekleri daha cılız olan Latince’ye ancak “cevher” 

anlamına gelen substantia diye çevrilebiliyor, üç ayrı cevherden sözetmek ise trinitarianizmden 
^ok üç tanncılığı çağnştınyordu.

Roma kilisesinin, Yeni Roma, Konstantinopolis’te alınan kararlara yegâne karşı çıkma gerekçesi 
dilsel ve teolojik değildi. Konsilde Roma’dan sonraki en önemli piskoposluk diye tanımlanan 
Konstantinopolis piskoposluğuna, kilise hiyerarşisinde değil, imparatorluk bürokrasisinde 
yükselmiş biri atandı. Böylelikle doğuda kilise devletle, batıda kurulacağından çok farklı bir 
ilişkiye yönelmeye daha bu tarihten başlamış oluyordu. 5. yüzyılda doğu kiliselerinin 
hiyerarşisi imparatorluğun İdarî yapısını yakinen yansıtmaya başladı; oluşturulan yedi kademeli 
hiyerarşi piskoposlar, papazlar, zangoçlar (deacon) altzangoçlar (subdeacons), müridler (acolyte), 
exorcist’ler ve okuyuculan içeriyordu. Her şehirde bulunan piskoposlann üzerinde her eyalette 
bir metropohten bulunuyordu. Ancak kilise örgütlenmesinin imparatorluk aygıtı ile içiçe 
geçerek bu şekilde bürokratikleşmesi, Hıristiyanlığın geçmişte asıl tabanım oluşturan 
dışlanmışların, toplumsal yapının verili kurumlan içersinde kendilerine bir yer bulamayanların 
içerilmesinin önünde bazı engeller oluşturuyordu. 4. yüzyıldan başlayarak bu tür insanlar, aşırı 
vergi yükü altında iflas etmiş köylü, zanaatkâr ve küçük tüccarlar, kaçak suçlular, eşcinseller, 
özellikle Mısır ve Ortadoğu’da (Suriye, Mezopotamya ve Filistin) İsa’nın buyruklannı harfiyyen 
yerine getirmek amacıyla çöle çekilerek burada çilekeş bir hayat yaşamaya başladılar.
Sözkonusu cemaatlerin yerel kilise örgütlenmesi ve piskoposun otoritesi ile nasıl 
ilişkilendirileceği, başlangıçtan itibaren bir sorun oluşturdu. Bu ilişkiyi belirlemek amacıyla 
geliştirilen ve yöreden yöreye farklılıklar gösterebilen esnek içtihatlarla gerek doğuda ama 
özeUikle batıda toplumsal gelişmenin doğrultusu üzerinde tayin edici bir etkisi olacak olan 
Hıristiyan manastırlarının temeli atılmış oldu. Dünyadan el etek çekmek imparatorluğun resmî 
dininin onayını da alarak kurumsallaştıktan sonra, toplumun bütün smıflanndan bireyler için, 
imparatorluktaki genel nüfus azalması eğilimine katkıda bulunacak kadar çekici bir alternatif 
haline geldi. Yalnızca dışlanmışlar değil, varlıklı kesimlere mensup olanlar da, cinsel ilişki 
dahil bütün dünyevî bazların reddedilmesini, yemek, içmek, çalışmak ve hatta kimi zaman 
konuşmak gibi faaliyederin dahi özgül bir disiplin anlayışına tâbî kılınmasını gerektiren bu 
münzevi hayat tarzını benimsemeye başladılar. Bu tercihin ifadelerinden biri, genellikle 
mülklerinin de manastırlara bağışlanması oluyordu. Böylelikle kilise ve özgül olarak da 
manasnrlar, kısa zaman içersinde imparatorluğun en büyük toprak sahipleri haline geldiler. 
İlkesel olarak maddî düzeyde mutlak bir eşitliğin hüküm sürmesi gereken, yoksulluğun 
yüceltilmesi üzerine kurulmuş bir hayat tarzı ile kurumun mülkü sayesinde sahip olduğu 
iktidar arasındaki gerilim, hem manastırların hem de genel olarak kilisenin ortaçağda sahip 
olduğu dinamizmi besleyen başlıca faktörlerden biri oldu.

Ancak ne manastır hayatına içkin olan yoksulluk ideolojisi, ne bürokratik birörnekleşme 
merkezkaç eğihmleri tamamen ortadan kaldırmayı başarabildi. Arianizm’in 381’de 
reddedilmesinden sonra, 5. yüzyılın başında, 7. yüzyıla kadar sürecek ve bu kez İsa'nın 
tabiatı üzerinde yoğunlaşan bir tartışma patlak verdi. Tartışmanın taraflarından monofizUlere 
göre, İsa bedeninde tannsal bir ruh taşıdığı için tam anlamıyla bir "insani bedene” sahip 
değildi. Bu açıdan İsa'nın tek bir tabian vardı ve o da tannsaldı, o da insan gibi acı 
çekemezdi. 451'de Kalkedon'da (bugünkü Kadıköy) toplanan bir konsilde ortodoks olarak 
kabul edilecek görüşe göre ise, iki ayrı tabiat, insanîlik ve tanrısallık İsa’nın kimliğinde 
ayrılmaz bir şekilde birleşmişti.

Bu tezler çevresindeki saflaşma büyük ölçüde Arinaizm tartışması sırasındaki saflaşmayı 
tekrarladı. Batı çok kesin bir şekilde ortodoks görüşten yanaydı. Doğu kiliseleri, Suriye ve 
daha sonra Ermeni.stan ise monofizit inancın başlıca kaleleri oldular. Mısır eskiden olduğu gibi 
yine bölünmüş durumdaydı; çoğunlukla Yunan azınlık taralından temsil edilen kilise 
yönetiminin üst kategorileri ortodoks görüşü benimserken, eski Mısırca’nın türevi olan 
Koptça'yı konuşan çoğunluk ve özellikle kır, monofizU inancı benimsemişti. Anadolu ve 
merkezî idare gerçi uzlaşma formülleri aramakla meşguldü ama imparatorluğu coğrafi olarak 
bölen saflaşma. Konstantinopolis'i kendi içinden bölmüştü. Bizans şehirlerinde aynı zamanda 
siyasal bir parti ve milis örgütü olarak da işlev gören "spor klüpleri”nden Yeşiller, doğu 
kiliselerinin inancını paylaşıyor, luonofizil anlayışı destekliyor, nisbeten daha aristokratik 
Maviler ise ortodoksiden yana tavır alıyorlardı. Bu ayrışma imparatorluğun nihaî bölünmesini 
de haber verir nitelikteydi, lîatı ile doğu arasındaki tartışma, çatışma ve uzlaşma arayışları 
doğu eyaletlerinin önce Pers daha sonra Arap istilalarınca \itirildiği 7. yüzyılın sonuna kadar 
sürecekti. Ancak o döneme varıldığında, Konstantinopolis'i Ronia'dan avaran farklar. ıııoııo/icif 
öğretinin reddi taralindan aşılamayacak kadar derinleşmiş olduğundan doğunun yitirilmesi 
Bizans ile batının uzlaşması anlamına gelmeyecekti.

İmparatorluk Ruhunun Dirilişi: İustinianus

Ancak bütün sınıllann önemli bir çoğunluğunun bölgesel kiliselerin örgütsel vapısı 
(.ercevesinde ve ideolojik hegemonyası altında öîgüllenınesi. Bizans'ın toplumsal hayatına

2594

B izans 'da  D e v le t ve Din

imparator Konstantin, 11 Mayıs 330 günü, Roma İmpa- 
ratorluğu’nun yeni başkentine yerleştiğinde, Bizans 
İmparatorluğu nun da tarihi başlıyordu. Roma İmpara- 
torluğu’nun varlığına yönelik tehlike doğudan geliyor
du; Pers ve Got saldırılarını lllirya’da önleyebilmek için 
Roma çok uzaktı ve doğuya yönelmek gerekiyordu. Bu 
gereksinme, İstanbul'un kurulup, başkent olmasına yo- 
laçtı. Tarihsel olarak, 746 yılına kadar, İmparatorluk bir 
bütün ve birlik içinde gözükmesine karşın, gerçekte 
395 yılında Büyük Teodos’un ölümüyle, batı ve doğu 
Roma ayrılığı gerçekleşmişti. Esasen, siyasal güç “Do
ğu Roma İmparatorluğu’nda” odaklaştığı gibi, düşünce, 
din, devlet, siyasal iktidar biçimlerinde de köklü deği
şiklikler kendisini gösteriyordu.

Asya ile Avrupa'nın birleştiği bir noktada kurulan Ro
ma İmparatorluğu’nun yeni başkentinin doğu dünyasını 
çevresi-de toplaması ve doğunun düşünce ve inanç 
sisteminden etkilenmesi doğaldı. Eski Roma anlayışı, 
esasen “ Helenik" düşünceden etkilenerek değişmişti; 
doğu felsefesi, dinsel akımları, iktidar anlayışı da ekle
nince, Bizans kendisine özgü siyasal iktidar yapısına 
ulaştı. Bizans siyasal iktidar düzeni, böylece, dinsel 
inanç ve “din-devle'” ilişkisi açısından da, Roma İmpa- 
ratorluğu'ndan başka temele dayanıyordu. Bizans’ın ku
ruluşunda, doğrudan siyasal iktidarın kendi dinselliği 
öngörülmüştü. Konstantin, imparatorun siyasal gücünü 
mutlak ve tanrısal bir kudret olarak sistemleştirmeye 
çalışıyordu. İmparator, yeryüzünde Tannnm vekili ola
rak görülüyor, karar ve düşüncesi doğaüstü, tanrısal 
gücün yansıması olarak kabul ediliyordu. Doğu anlayışı
na uygun olarak, her siyasal tutum ve işlem, imparato-



Hıristiyanlığın, özeUiide Roma kilisesinin temelleri 
atıldıktan sonraki boy hedefi yalnızca eski pagan 
inançlarının kı̂ lıntıları değildi. Eski inanışların aksine 
resmî Hıristiyanlık kendi temsil ettiği öğretinin başka 
türlü yorumlanmasına tahammül etmiyordu. Bu 
tahammülsüzlüğün bir kanıtı resimde görülen 
Hıristiyaniar tarafından çarmıha gerilmiş başka 
Hıristiyanlardır. Kilise’nin karşı çıktığı ilk Hıristiyan 
kurumiarından biri, çileciliği ve fakirliği terennüm eden 
ve özellikle h/lısır ve Suriye gibi doğu ülkelerinde 
ciddi bir siyasal güç haline gelen manastır 
Hıristiyanlığıydı. Kilise babalan, çileciliği, bekârlığı 
övmekten geri durmamalarına rağmen, bu 
manastırlarda eski pagan ya da doğu dinlerinin 
düşünsel kalıtlarının resmî dogma içersinde kendilerine 
bir yer bulmasına hoşgörüyle yaklaşmadılar. Roma 
Katolik Kilisesi, Kilise Babaları tarafından yavaş yavaş 
siyasal bir yetke merkezine, yargı verici bir otoriteye 
ve afoıoz silahına kavuşturuldu, ibadetin ve inançlı 
yaşamın nasıl olması gerektiği üzerine tJlesih’ten beri 
gelişen kurallar ayıklanarak sıkı bir Hıristiyan 
"kanon"u (kural, yasa) oluşturuldu. 12. yüzyıldaki 
Haçlı Seferlerine varıncaya kadar, bazen kapalı kapılar 
ardında alınan aforoz kararlan, bazen de “sapkın"lara 
karşı yöneltilen saldırılarla dinsel inançlar alanı sürekli 
olarak kana boyandı. Başlangıçta "kölelerin 
kurtuluşunu” destekleyen Kilise, serilerin ve köylülerin 
kurtuluşuna açık bir şekilde karşı çıkıyordu. Çünkü 
Kilise ve manastır topraklarının ekilmesi, korunması ve 
hizmete sunulması toprağa bağlı köylülüğü, dolayısıyla 
sertleştirmeyi ve genel olarak feodal bir örgütlenmeyi 
zorunlu kılıyordu. 11 ve 12. yüzyıllarda Ispanya'da ve 
daha başka yerlerde Kilise topraklan üzerindeki köylü 
isyanları. Kilise'nin koruyuculan oian toprakbeyieri ve 
prensler tarafından son derecede büyük sertlikle 
bastırılmışlardı.

egemen olan yegâne dinamik değildi. İmparatorluk, 5.-7. yüzyıllar arasında geniş bir toplumsal 
taban bulabilecek kadar canlı bir perspektifti. Bu perspektifin son büyük atılımı 527-65 yıllan 
arasında hüküm süren İustinianus’un döneminde oldu. Perslerle süregiden savaşları yaptığı 
“evrensel barış”la sona erdiren İustinianus, Roma imparatorluğunun gücünü yeniden tesis 
etmek amacıyla Batı’ya yöneldi. Komutanlar Belisarius ve Narses sayesinde, kuzey Afrika, İtalya 
ve Güney Ispanya, Bizans egemenliği altına alındı.

Ancak İustinianus döneminin görkemini yapan askerî başarılardan ibaret değildi. Bizans ile 
Hindistan arasındaki ticari ilişkilerin oldukça geliştiği bu dönemde, ötedenberi Çin’den 
getirilen ipeğin artık Doğu Roma toprakları üzerinde de üretilmeye başladığı sanılmaktadır. 
Ticarî gelişmeyi olduğu kadar, en ünlü örneği Ayasofya olan gözkamaştırıcı imar faaliyetini de 
mümkün kılmak için, Roma imparatorlarının geleneksel mekanizmlanna başvurdu: baskıcı, 
köylüyü yoksullaştıran ve ezen bir vergi sistemi. İustinianus’un iktidarının ilk döneminden, 
Lidya ve Kilikya bölgelerinden kalan tanıklıklar, vergi toplama kampanyası sırasında ırzına 
geçilmemiş tek bir kadın, kız ya da oğlanın kalmadığını, evlerdeki kap kacaklara varıncaya 
kadar her şeye el konduğunu belirtiyorlar. Diğer yandan İustinianus, Diocletian reformlarının 
birbirinden ayırdığı askerî ve sivil işlevleri yeniden birleştirerek eski Roma geleneğine geri 
dönüş oldu. Ancak İustinianus dönemi Bizans ile eski Roma arasındaki sürekliliğin en bariz 
göstergesi, İodex Justinianus'tur. Bugün “Roma Hukuku” adı altında bilinen yasaların özünü 
oluşturan bu codex, 16 kişilik bir komitenin geçmiş yasaların içerildiği ikibin kitabı gözden 
geçirip kadükleşen, tekrarı içeren ve birbirleriyle çelişen kısımlan kesip atmasıyla oluşturuldu. 
Bu muazzam iş üç yılda tamamlandı ve 533 yılının Aralık ayında üç milyon satırlık yasalar 
yüzellibine indirilerek çıkan metin “Roma Adaletinin Kutsal  ̂Tapmağı”na devredildi. Ancak 
İustinianus’un reformları kendi içlerinde ölümcül bir çelişki taşıyorlardı. Vergilerin ağırlığı, 
kırdaki mülksüzlüğü arttırıyor, toprakların sınırlı sayıda elde toplanmasına, özellikle 
Anadolu’daki toprak mülkiyet tarzının, giderek cumhuriyet ve imparatorluk Romasmda temel 
toprak tasanuf tarzı olan latifundiumlara benzemesine yolaçıyordu. Ancak Roma’da 
cumhuriyetin ve principatusun  toprak sahiplerine siyasal katılım imkânı tanıyan “demokratik” 
kurumlan, bu sınıfın rejime sadakatini sağlamıştı. Oysa iktisadi ve malî konularda eski 
Roma’nın uygulamalarına geri dönen İustinianus, siyaset alanında Diocletian ve Constantinus’un 
temellerini attığı rejimin merkeziyetçi ve otokratik karakterini daha da pekiştiriyor, Kilise’ye 
neredeyse bürokratik aygıtın bir şubesi gibi davranıyor, imparatorun iradesine doğrudan tâbî 
olmayan hiçbir kuruma hayat hakkı tanımıyordu. 529’da Atina’da klasik kültürün özellikle

run tanrısal, bireylerden O’nu ayıran ve “ İlahi kudretin” 
ürünü olarak nitelendiriliyor; siyasal iktidar dinsel ikti
darın yansıması olarak kavranıyordu. Bu anlayış çerçe
vesinde, Hıristiyanlık devlet dini olarak kabul edilip, 
ayrıcalık ve dokunulmazlığı artırılmakla beraber, dinsel 
iktidar imparatorda olduğu için, Kilise’nin de başı sayılı
yor, Kilise’nin işlerine karışmak, Kilise kanunlarını koy
mak, ruhbanı düzene bağlamak ve İdare etmek, Hıristi
yan inancının kurallarını koymak gibi olanaklara kavuşu
yordu. Böylece, batıdaki gelişimden farklı olarak, Tanrı 
ile siyasal İktidar arasından Kilise çıkartılmış oluyordu. 
Batı Roma'da İse, giderek Kilise, siyasal iktidarın üze
rinde ve monark’a siyasal iktidarı Tanrı adına veren 
dinsel güç olmak yolundaydı. Doğu-batı arasındaki “si
yasal iktidar-din İlişkileri” konusundaki birbirine çelişik 
gelişme, Bizans tarihi boyunca eksilmeyecek dinsel çe
kişmelere ve batı İle doğunun tümden birbirinden kop
masına da neden oldu.

Gerçekte, Bizans'dakI din kavgalarının ve doğu-batı 
aynmının kökleri 325 yılında toplanan “ekümenik konsil” 
kararlarından kaynaklanmıştır. Hıristiyanlık ve Kilise 
inançlannı belirleyen “ekümenik konsil” in İznik toplan
tısında “ İsa’nın varlığı” konusundaki görüş ayrılığı, 
“Katolik-Ortodoks” Kilise aynmına yolaçıyordu. İsa’
nın,'“babasına” kişilik olarak benzerliği (homo ouius) 
-İsa’nın babası ile aynılığı (homo ousios) anlayış farklılı
ğı Meryem’in “Tanrı mı? İsa’yı mı?” doğurduğu sorunu
nun da tartışılmasına neden oluyordu. 431 yılında topla
nan Efes ve 451 yılında toplanan Kalkedon ekümenik 
konsillerinde de, aynı türden “ iman kuralları” konusun
da Kilise’nin bölünmesini keskinleştiren görüş farklılık- 
lan ortaya çıkıyordu. Özellikle, Kalkedon ekümenik kon- 
silinde kabul edilen, İsa’da, tanrısal ve insansal nitelik
lerin birleştiğine yönelik “ iman” anlayışına karşı çıkan 
“monofistler” doğuda egemen dinsel görüşü simgeli
yorlardı. Değinilen olgular kapsamında gelişen dinsel 
görüş ayrılıkları 867 yılında İstanbul Patrik’i Fotius’un

Roma Kilisesi İle ilişkileri kesmesine ve Doğu Kllisesi’- 
nln “ ruhulkudüsün” yalnız “ ilahi babadan-Tanrıdan” 
çıktığı şeklindeki “ iman kuralının” benimsenmesine var
dı. Böylece, Bizans’da din birliği sağlanırken, ruhulku
düsün hem “ baba-Tanrı” hem de “oğul-lsa”dan çıktığı
nı kabul eden, batı (Katolik) Kilisesi ile doğu (Ortodoks) 
Kilisesi de birbirinden tümüyle kopuyordu. Bu kopuş 
günümüze kadar da süregeldi. O kadar kİ, İstanbul’un 
düşüşü sırasında Bizans’a yardım koşulu olarak Papa 
V. Nikola'nın öne sürdüğü kiliselerin birleşmesini öngö
ren Floransa Kararlan’nın uygulanması koşulu, görü
nüşte Bizans tarafından kabul edilmesine rağmen, 
Katolik-Ortodoks kiliselerinin birliği sağlanamadı.

Katolik-Ortodoks kiliselerinin ayrılığı, görünüşde din
sel temele dayanmaktaysa da, dinsel görüş farkı iki 
kilisenin siyasal iktidar-din ilişkileri konusundaki yakla
şım başkalığını da yaratıyordu. Bu açıdandır kİ, ayrımın 
temelde siyasal nitelik taşıdığını söylemek yanlış olmaz. 
Nitekim, Katolik batıda, Papalık (Kilise) giderek siyasal 
iktidarı monarka Tanrı adına veren güç olduğu imanını 
yerleştirirken, doğuda siyasal iktidar dinsel iktidara da 
sahip çıkıyor ve Kilisenin manevi varlığını kabul etmi
yordu. Böytece, doğuda oluşan dlnselliği kendinde bu
lan ve Kiliseye de egemen güç haline gelen siyasal 
iktidara karşıt iman sahipleri din kavgalarına neden olsa 
da, sonuçta siyasal iktidar gücünü daha da arttırıyor 
ve Kilise siyasal iktidara bağlı “devlet kilisesi” oluyor
du. Bizans siyasal iktidar teorisi belirtilen çizgide güç
lendikçe, Bizans’dakI dinsel ayrımları birleştirebiliyor 
ve Roma’dan, Katolik Kilisesi’nden ayrım daha kesin 
çizgileriyle beliriyordu. Bizans İmparatoru, böylece. Pa
palığa karşı bağımsızlığını da gerçekleştiriyordu.

Özellikle Jüstinyen devrinde, dinsel temele dayanma
yan hukuksal/yasal düzen oluşturulurken, Kilise ve din, 
doğrudan İmparator’a bağlanıyor ve Jüstinyen kendisi
ni “ imparator ve papaz” olarak ilan ediyordu. Heraklius

hanedanının iktidarda bulunduğu süreçte ise (610-717) 
Bizans siyasal iktidarının, “ monothelite” dinsel iman 
kuralına dayanarak, ülkede din birliğini sağlamaya yö
nelişinin, İmparatorluğa bağlı bazı ülkelerin kopuşuna 
neden olmasına karşın, siyasal iktidar Roma üzerine 
yürüyüp Papa I.Martin’i yargılayıp, mahkûm edecek gü
ce erişebiliyor, elinde kalan bölgelerde dinselliğe daya
nan otoritesini güçiendirebiliyordu.

Bu gelişme, İstanbul Patriği’ni Bizans Kilisesi'nin tek 
başı durumuna getirirken, Ortodoksluk da ulusallaşıyor 
ve İmparatorluk grekleşiyor ve din savaşları aynı zaman
da ulusal savaş niteliği alıyordu.

Dinsel öğelerin kullanıldığı tüm kargaşalara, kavgala
ra, Grek-lznlk ayrımına, Haçlı Seferleri’ne ve özellikle 
İstanbul'un Latinler tarafından işgaline, giderek küçül
mesine rağmen, Bizans'ın bin yıllık tarihinde başlangıç
tan itibaren siyasal iktidar-din ilişkisinin aynı doğrultuda 
gelişip, gerçekleştiği söylenebilir. Bizans İmparatoru, 
gücünü geçirebildiği bölgelerde, daima dinselliği özün
de varsayılan bir siyasal iktidarı kullanmış, kendisinin 
üzerinde bir dinsel iktidarın sınırlaması sözkonusu ol
mamıştır. Zaman zaman Bizans Kilisesi'nin siyasal ikti
dardan bağımsızlığa ve üst İktidar olmağa yönelik giri
şimleri ise, sert bir biçimde önlenmiş, örneğin, İmpara
tor Nicephone, Kilise mallarına elkoyarak, Kilise dere
beyliğinin gücünü kırmaktan çekinmiyordu. Aynı şekil
de, dinsel temele dayanan ve siyasal iktidarı sınırlama
ya yönelen özgürlükçü yönelişler de sindirilebillyordu. 
Bizans, güçten düştüğü son dönemlerinde dahi. Papalı
ğın Bizans siyasal iktidarı üzerinde egemenlik kurmağa 
yönelik “ kiliselerin birleşmesi” girişimlerine karşı ko
yup, siyasal iktidarın Ortodoks Kilisesi'ne üstünlüğünü, 
İmparatorun kilisenin başı olmak durumunu sonuna ka
dar savundu.

Ç E m  ÖZEK
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neoplatonizm biçimi altında varlığını hâlâ sürdürdüğü akademiyi kapattırdı. Daha da önemlisi, 
ötedenberi şehrin savunma ve asayiş işlevlerinden sorumlu milisleri oluşturan, bazı 
bakımlardan Roma’nın patricii ve pleblerinin örgütlerinin Konstantinopolis’teki mütekabili 
Maviler ve Yeşiller’in faaliyetlerini sınırlamayı denedi. Diğer yandan halklann hareketi de 
durmuyordu. Germenleri Slavlar, onlan Avarlar izledi. Eski İmparatorluğun görkemini mümkün 
kılmış olan banş bir daha tekrarlanmayacaktı. Roma’nın limeslerinden örnek alınarak 
sınırboylanna inşa edilen müstahkem yerleşimler bu kavimlerin akınlarını durduramıyordu ve 
vergi yükü ne kadar arttınlırsa aritmisin, barbarlar karşısında tayin edici bir üstünlüğe sahip 
olacak bir askerî aygıtı yaratmak maddeten imkânsız görünüyordu. İustinianus’un iktidarına 
karşı en şiddetli tepki iktidannın 5. yılında patlak verdi. 532’de hipodromda, Mavi ve Yçşil 
taraftarlar, tarihlerinde belki ilk ve son kez olarak birlikte hareket edip “çok yaşasın fukarayı 
koruyan Maviler ve Yeşiller” diye bağırarak imparatora karşı protestolannı dile getirdiler. Kısa 
zamanda önderliğin kontrolünün dışına çıkan olaylar büyük bir halk hareketine dönüştü. 
Asilerin çıkardığı yangın Ayasodya’yı da içine alarak şehri kasıp kavurdu. “Nika” (fetih) 
parolasını benimseyen asiler imaparatorluk sarayına saldırdılar. Saray muhahzlan halka silah 
çekmeyi reddetti. Ayaklanma ancak Belisarius’un beraberinde getirmiş olduğu Got askerler ve 
Mavi taraftarlanna verilen rüşvetler sayesinde önlenebildi. 1500 civannda olduğu tahmin edilen 
Got askerlerin, kalabalık hipodromda giriştiği katliamda ölenlerin sayısını, o zamanın bütün 
vakanüvisleri 30 ila 40 bin arasında olarak tahmin ediyor.

Ancak Got silahlan ve Mavi tamahkârlığı sayesinde kurulan toplumsal banş 60 küsur yıl 
sürebildi. İustinianus’un kendisi, kiliseye müdahalelerinin bütün hoyratlığına karşın,
Ortodokslarla monofizitltr arasındaki çatışmayı bir uzlaşmaya kavuşturamamıştı. Ölümünden 3 
yıl sonra Langobartlar İtalya’yı fethetti. 584’te İberya tamamen kaybedildi. Aynı yıl, 
imparatorluğun Konstantinopolis’ten sonraki en önemli şehirlerinden biri olan Selanik, artık 
Balkanlar’da iyiden iyiye yer etmiş olan Slav ve Avarlann ilk saldmsma maruz kaldı.
Balkanlar onlardan kurtanlamıyordu. 602 ’de orduya ikinci bir kez Tuna ötesinde kışlama 
buyruğu verilince nihaî ayaklanma başladı. Ordu, kendisi de Germen bir soydan gelen 
Phokas’ı, Germen töresi gereğince kalkanlann üzerinde kaldırarak imparator ilan etti. Aynı 
sırada, Konstantinopolis’te de, bugün niteliği hâlâ bir tartışma konusu olan bir isyan çıkmıştı. 
Yeşiller, yan-barbar imparatoru coşkuyla karşıladı ve yoksullann öfkesi bütün 
Konstantinopolis’i sardı. Eski imparator Mavrikios, önce oğullan gözlerinin önünde 
öldürüldükten sonra idam edildi. Terör, imparatordan sonra en itibarlı ailelerin temsilcilerine 
yöneldi. Ancak Phokas’ın, iktidannın temeli olarak Yeşiller’in taşkınlığından daha sağlam bir 
dayanak aramış olduğu anlaşılıyor. Mavrikios’un ortodokslarla monofizitler arasında ılımlı bir 
yol izlemeye çalışan politikasını, saf bir batıcılık ve ortodoksi yönünde değiştirdi. Diğer 
yandan Yeşil terörü, önce imparatora karşı suikastlerde yoğunlaşan bir Mavi terörü izledi. 
Phokas’m iktidannın son yıllarında Yeşiller’in artık herhangi bir devlet görevine getirilmeleri 
yasaklanmıştı. Ancak hangi tarafı desteklerse desteklesin Phokas, onu iktidara getirmiş iç 
savaşı yatıştıracak bir meşruiyete sahip değildi. Bizans tarihçileri onun dönemini yazarken 
adını bile anmaktan çekineceklerdi;^"‘Hepiniz, rahmetli imparator Mavrikios’un halefi 
zamanında şeytanın, bütün doğuda, Kilikya, Asya, Filistin ve civar yerlerde, hatta imparator 
şehrinde bile, nefret etmek suretiyle nasıl toz bulutlan savurduğunu çok iyi bilirsiniz: [Maviler 
ve Yeşiller] vatandaşların kanını sokaklarda akıtmakla yetinmeyerek, birbirlerinin evlerine 
girdiler ve içeride bulunanları hiç acımadan öldürdüler; kaçamıyacak kadar zayıf olan 
kadınlan, çocuk, ihtiyar ve gençleri yukarı katlardan aşağıya attılar, vatandaşlanmn, tanıdık ve 
akrabalarının malım yağmaladılar ve evlerini ateşe verdiler.”

“Berrak Bir Banş”

Dönem vakanüvislerinden Theophanes, Phokas’ı deviren Herakleios hanedanının başanlannı bu 
kelimelerle özetler. Gerçi Theophanes bir saray vakanüvisidir; kasdettiği “hem doğuda hem 
baüda” dış düşmana karşı tesis edilmiş olan banştır. Ancak Bizans’ın geleceği açısından 
Herakleios’un daha önemli başarısı, siyasal mevcut toplumsal imkânlara uyarlamak konusunda 
gösterdiği başanydı. Phokas’m kışkırttığı terör rejimine karşı ayaklanan Herakleios, Kartaca 
genel vahşiydi (eksarkhos). Bir anlamda o da İustinianus kadar Roma’nın eski geleneklerine 
sadıkn; doğunun ümitsiz durumu karşısında başkenti Kartaca’ya taşımayı bile düşündü ve bu 
fikrinden ancak şehrin ye patrikin şiddetli protestolan karşısında vazgeçti. Ama gelişmeler, 
doğu konusundaki ümitsizliğini haklı çıkaracak kadar vahimdi. Sasanî ordulan ancak Gaeserea 
(bugünkü Kayseri) önünde durdurulabildi, Kudüs düştü ve Hıristiyanlığın en kutsal emaneti, 
İsa’nın gerilmiş olduğu farzedilen çarmıh İran’a taşındı. 622 ’de doğuya, Sasanîlere karşı büyük 
bir sefer düzenlendi ve ordunun başına bizzat Herakleios geçti; böylelikle 4, yüzyılın 
sonundaki Büyük Theodosius’tan beri ordunun başında sefere çıkan ilk imparator olmuş 
oluyordu. Ama daha da önemlisi, daha 7. yüzyılın başında bile, Herakleios’un komuta ettiği 
ordu, nitelik bakımından eski Roma ordusundan farklılaşmaya başlamıştı.

Tımar Sistemi

Herakleios’un reformlanndan en önemlisi, kuşkusuz, thetna (tımarlar) örgütlenmesiydi. 
Herakleios’un iktidarının daha ilk yıllannda uygulamaya koyduğu bu siStemde, Anadolu’nun 
henüz askerî harekâdann doğrudan etkisi altında kalmamış bölgeleri, them a  adındaki belli 
askerî bölgelere bölündü ve her them aya  bir askerî birhk yerleştirildi. Bu uygulama her askere
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Byzantium, bir Yunan kolonisi olarak kurulduğu M.Ö. 
667 yılından sonra, tam bin yıl boyunca orta boy, 
balıkçılık ve ufak boyutlu ticaretle geçinen bir şehir 
olarak kaldı; Constantinus’un, Doğu’dan adım adım 
ilerleyen Hıristiyan Kilise’sinin gücüne duyduğu 
hayranlık sayesinde diriltilene, ve bir merkez haline 
getirilene kadar... Şehrin geliri, Roma’ya ihraç edilen 
(ve orada oldukça sevilen) deniz ürünlerinden ve 
transit geçen gemilerden alınan vergilerden 
oluşuyordu. O dönemde Karadeniz’den Akdeniz’e 
doğru geçen gemilerin önemli miktarda tahıl taşıdıktan 
biliniyor. Şehrin alçakgönüllü ekonomik zenginliğine, 
ihtişamdan yoksun gücüne rağmen "üç deniz’’in ve 
Doğu’yu Batı’ya bağlayan karayollarının kavşak 
noktasında konumlanmaktan aldığı önem büyüktü ve 
MakedonyalI İskender Doğu ile Batı’yi birleştirmeye 
yönelik ilk kez girişimde bulunduğundan beri daha da 
büyümekteydi. Constantinus imparatorluk için yeni 
başşehir ararken Byzantion’da karar kıldı. 
Konstantinopolis Hıristiyan bir şehir olarak inşa edildi; 
pagan kültler, imparatorluğun her köşesinde varlıklarını 
sürdürmeye devam etmelerine rağmen burada 
yasaklandılar (Talih ve Saf Güneş kültleri dışında). 
Üstelik şehirde yapılan ilk imparator heykeli, 
huzmelerinin çivisiyle İsa’nın çarmıha çakıldığına 
inanılan Güneş Tanrı'nın altın tacıyla donatılmıştı. 
Constantinos yeni başşehrinin adını Yeni Roma olarak 
koymak istediyse ismi sonuçta Constantinos’un şehri 
(Constantinopolis) olarak kaldı.



Turan kökenli savaşçı göçebe kabilelerden oluşan 
Bulgariar'ın Bizans etkisi ve misyonerleri tarafından 
Hıristiyaniaştmimalan, I. Boris Han'ın Batı ve Doğu 

kiliseleri arasında yaptığı “siyasal" bir seçim 
sonucunda gerçekleşmişti. 7. yüzyıl ortalarında 

yerleştikleri Balkanlarda, Hıristiyanlığı kabul ettikten 
sonra Bulgarlar monarşik bir devlet kurdular; Sırp 

dilinin etkisiyle de hızla slavlaştılar. "Kağan" adındaki 
liderleri, o zamandan başlayarak caesardan türemiş 

tsar (çar) unvanını aldı. Bizans patriği karşısında 
vassal bir krallık olarak yaşamını sürdüren Bulgar 
krallığı Doğu ve Batı arasındaki önemli bir ticaret 

yolunun çevresinde kurulmuştu. Buna rağmen, burada 
yaşayanlar yerleşik hayata yeni geçmiş, göçebelikle 

tarım faaliyetini birlikte yürüten bir köylü toplumuydu. 
Bizans devlet politikası uyarınca bölgeye yerleştirilen 
göçmenlerle hızla karışarak, Balkanların gelecekteki 
etnik kozmopolitliğinin damgasını taşıyan bir nüfus 

oluşturdular. Atlı, göçebe yaşamlarını bir kenara 
bırakarak Bizans âdetlerini ve giysilerini benimsediler. 

Bizans etkisi yanda görülen kitap süslemesinde 
(Incil'den alınma İsa'nın açlan doyurma mucizesini 

gösteren bir resim), Bizans etkileri açıkça 
görülmektedir.
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ailesini geçindirebileceği kadar toprak verilmesini içeriyordu; sözkonusu toprak, askerlik 
yükümlülüğüyle birlikte, miras yoluyla devredilebiliyordu. Ancak çağrıldığında silahlan ve atıyla 
birlikte orduya katılma yükümlülüğü yalnızca en büyük oğula geçerken, diğer erkek çocuklar,
o güne kadar tanma açılmamış topraklan tarıma açarak mülk sahibi olmaya teşvik ediliyordu. 
Diğer yandan çıkarılan bazı yasalar ekilmeyen topraklara devlet tarafından el konacağı 
tehdidini kullandı ve böylelikle aristokrasinin elindeki latifundianm  parçalanmasına katkıda 
bulundu. Sözkonusu uygulamanın devlet açısından çeşitli avantajlan vardı. Bir kere herhangi 
bir küçük köylünün, vergi kaçırmasına yetecek kadar imkân ve nüfuz sahibi olabilmesi, 
aristokratik büyük toprak sahiplerine kıyasla daha azdı; dolayısıyla mülkün küçük parsellere 
ayniması devletin vergi gelirlerini arttırıyordu. İkincisi, bu sistem altında askerlik ücret 
karşılığı yapılan bir iş olmaktan çıkıyor, köylülerin kendi topraklannı savunması halini 
alıyordu. Son olarak, bu sistemde askerler kendi topraklanndan geçindiğinden onlara çok 
düşük bir geçim ücreti ödemek mümkün oluyordu; daha Herakleios döneminde ordu 
giderlerinin yan yarıya azalmış olduğu tahmin ediliyor.

Ancak köylülüğün özgürleşmesi yönündeki bu eğilime karşın Kilise muazzam topraklara sahip 
çıkmayı başarabiliyordu. İnançlı köylülük, prensler, soylular ve sertler arasında Kilise belki de 
daha büyük saygı görüyor; bu ise tanmla geçinen ve Kilise toprağına bağlanmış cemaadann 
gittikçe daha aşın bir biçimde sömürülmesine yol açıyordu. Doğu kilisesi ve en ücra 
kasabalara kadar uzanan kollan, tanm topluluklanndan ve köylülerden hatın sayılır miktarda 
“bağış” ve “rant” toplamış, üstelik bunu polyptikha  adı verilen sistematik ve merkezi bir 
düzenlemeye dayandırmakta hatın sayılır bir bürokratik başan göstermişti.

Bu rant ve bağış gelirleri, dinsel propaganda, hayır işleri, bilim ve sanatlar (köprü ve kilise 
yapımı gibi) gibi göreceli “hayırlı” maksatlar için de kullanılmakla birlikte, çoğu durumda 
“çalışmama” ve “inziva” ahlakını benimseyen ortodoks tarikatlann lüksüne ve tüketimine de 
aktanhyorlardı. Bu ikinci konuda Konstantinopolis’in soylu smıflannm, Saray’ın ve taşra 
aristokrasisinin de ne kadar “faziletli” olduğunu aynca yazmaya gerek yoktur. İmparatorluğun 
önleyici politikalanna rağmen, manastırlann Ege adalanndan Girit’e ve İtalya’ya kadar uzanan 
geniş topraklan vardı. Bunlar genellikle tanmsal üretim için kullanılan son derecede geniş 
parseller halindeydi. Güçlü bir bürokratik aygıt ve personel bunlann yönetimi ve 
işletilmesinde kullanılmaktaydı: sacellarii adı verilen üretim ve vergi müfettişleri, vergi 
toplayıcılar, logathetai adı verilen hazinedarlar, işletmeciler (oikonom ikoi) Kilise’nin iktisat 
ordusunun parçalannı oluşturuyorlardı. Manastırlar genellikle duvarlarla çevrelenmiş, atölyeler, 
hastahane, kitaplık ve kiliselerden oluşan, çevrelerinde ise koloni nüfusunun (çalışan köylüler) 
bulunduğu geniş arazilerin ortasında kuruluyorlardı. Kilise ise köylülük ve üretici sınıflar 
arasında, aşın sömürünün yol açnğı bu çelişki ikona kincilik hareketleri sırasında su yüzüne 
çıkacak ve buradaki taşkınlığı alevlenâiren ve süreklileştiren etmenlerden biri olarak rol 
oynayacaktı.

Bizans’ta Şehirlerin Sürekliliği

Bizans tanmsal yapıda görülen büyük değişikliğe karşın, şehir hayatında antik dünya ile 
sürekliliğini büyük ölçüde korumuş, daha doğrusu, daha Roma İmpartorluğu’nun ilk yıllannda 
boygöstermeye başlayan eğilimler doğrultusunda dönüşmeye devam etmiştir. Beşinci yüzyıl 
boyunca Greko-Romen uygarlığı Doğu’da henüz önemini tümüyle kaybetmemiş, latin unsuru 
direnişini sürdürmüştü. Doğu Roma’nın varlığı, kuşkusuz İtalya üzerinde de etkili oluyor. Batı 
ile de, her şeye rağmen sürdürülen ticaret, Bizans’ın iktisadi ve ticari yapısının gücüne 
katkıda bulunuyordu. Elbette ki ticaretin ayakta durabilmesini sağlamakta en büyük katkı
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tanmsal alandaki üretimin artışıydı ve bu tümüyle Doğu’nun askeri kolonileştirme ve tımar 
sisteminin etkinliğine bağlıydı. Tanmsal üretimin geliştiği arazilerin yoğunlaştığı bölgelerde 
kumlan şehirlerle tanm üzerinde sarmal bir ilişki kuruluyor, şehrin kışkırttığı ticaret, tanmsal 
gelişmeyi daha da kamçılıyordu. Ama diğer yandan, bu modele adapte olamayan birçok eski 
şehir de önemlerini kaybetmiş, silinip gitmişti. Sözgelimi metropol ile Batı Roma arasındaki 
bağlantıyı sağlayan birçok Balkan şehri, Cermen saldınlannın yarattığı güvensizlik ortamının da 
eklendiği koşullarda bu duruma düşerken, ticaret yollan üzerinde yine aynı bölgede yeni 
şehirler doğmuş ve hatın sayılır bir ekonomik refah artışına ulaşmıştı. Bizans imparatorlarının 
bu dönemlerde belli bir oranda başarı kazandıklan başka bir alan da, toplumsal hareketliliği 
(Roma’nm bunalım döneminde bu hatın sayılır ölçüde artmıştı) sınırlandırmak yolunla 
aldıklan önlemlerdi. “Colonii”leri topraklanna, “navicularus”u (deniz taşımacılan) gemilerine, 
ticaret kolonilerini ise belli ticaret yollanna ve kentlerine bağımlı kılmak yolunda ardarda

......... .
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İmparatorluk yapısının korunduğu Bizans ile Romalılarla Cermen kültürlerinin, siyasal ve ekonomik yapılarının 
birbirine karıştığı Batı Avrupa arasında tarımsal üretimin, ve köylü yaşamının niteliği açısından önemli farklar 
doğmuştu. Batı’da Roma latifundium’unun çözülmesiyle birlikte kölelik ortadan kalkmış, ancak zengin toprak 
sahibi aristokrasi köylüyü toprağa bağlı tutmak için zorlayıcı yasalara başvurmak zorunda kalmıştı. 5. ve 6. 
yüzyıllarda bölgeye yerleşen Cermen kavimlerinin “vassal” bağlarına dayanan örgütlenme yapısı adetler hukuku 
çerçevesinde toprağı işleyen köylüyü toprağa bağlı tutmanın daha rahat ve özgün bir biçimini temsil etmekteydi. 
Malikane (manor) örgütlenmesi, köylünün yaşamında yeni bir safha olarak. Roma “colon”larıyla Cermen fief’inin 
bir sentezi biçiminde oluştu. Doğu'da ise, Heraklios toprak reformlarıyla köylünün toprağa bağlanması, iktidann 
fief edinen aristokratik toprak sahipleri arasında bölünmesine izin vermemeye çalışan merkezi iktidarın denetimi 
altında, “theme” denilen kolonlar aracılığıyla gerçekleştirilmişti. Böylece “serfleşme” süreci, Bizans'da 
Batıdakinden ancak dört asır sonra tam anlamıyla başlayabilmişti. Batı’nın malikanesi, merkezinde toprakbeyinin 
şatosu olan, -yukarıdaki resimde tasvir edildiği gibi- ekime açılmış alanların ortasında yoğunlanmış köylerden ve 
çevreye doğru açılan araziden ibaretti. Köylüye kullanımı için bahşedilmiş toprak, ortak kullanılan çayır ve 
ormanlar, angarya çalışma yükümünün sözkonusu olduğu toprakbeyine ait araziler kesin çizgilerle ayrılmış, 
sınırlandırılmış, feodal hukukun karşılıklı görev ve bağımlılık ilişkileri ve sözleşmeleri aracılığıyla sağlama 
bağlanmıştı. Eski bir Cermen geleneği uyarınca köylünün topraktan çekip gitmesi, yasak olmaktan öte, henüz 
gelişmemiş şehirlere sığınma hakkı bulunmadığı ölçüde, fiziksel açıdan da imkansızdı.
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Can ve H ukuk: İk i  Anlayış

[intihara mahkûm olmak]... Bizim için neredeyse bir 
terimlerde çelişki oluşturan bu tabir, antik dünya için 
özgürlük sorununun düğüm noktalarından birini oluştu
ruyordu. Gerçi belki Yunan po//slerinin sakinleri, bu 
durumla Roma yurttaşları kadar sık karşılaşmak zorun
da kalmıyorlardı ama klasik Yunan felsefesinin locus 
classicusu tam da bu tabir tarafından anlatılan durum
lardan biridir: Sokrates’in ölümü. Biz bugün sözkonusu 
olayı [Sokrates’in İdamı] diye düşünme eğilimindeyiz 
ama Atina yasaları baldıran otunu Sokrates'in kendisi
nin içmesini öngörüyordu. Dahası olay hakkındaki bü
tün anlatılar Sokrates’in kaçma imkânına sahip olduğu
nu ve bunu özellikle, ısrarla reddettiğini vurgulamakta 
hemfikir. Sokrates Atina yasasının kendisi için öngördü
ğü ölümü gönüllü olarak seçmişti.

Kuşkusuz, Sokrates’in bütün antik çağ için örnek [bil
ge kişi] rolünü oynamış olması, onun ölümü ya da genel 
olarak intihar hakkında bir görüşbirliği olduğu anlamına 
gelmiyor. Görüşleri sınıflandırmak mümkün: IMuhafaza- 
kâr Platon, intihar hakkını reddetmese de sınırlamayı 
denemişti. Phaedo’nun Sokrates’i şöyle diyordu: Ölüm 
kendi içinde bir kötülük olmasa da, tanrılar tarafından 
bir zorunluluk olarak buyurulmadığı sürece, filozof ken
di canına kıymamalıdır. Yasalar’da ise koşullar biraz 
daha açıkça belirtilmiş: Devlet buyurmadığı, dayanılmaz 
bir acının ya da utancın baskısı altında olmadığı sürece 
kişinin kendi canına kıyması meşru değildir.

Antik dünyanm en radikal eğilimini temsil eden kinik 
filozoflar ise çok daha fütursuzdu. Diogenes Laertius’- 
un aktardığına göre kinikler özgürlüğün önüne hiçbir 
şey koymuyor, özgürlükle kişi arasında hiçbir engel 
tanımıyorlardı. İntihar onlar için merkezî bir sorun değil
di, çünkü tartşılabilir değildi. Sorun kişinin bilge ve 
dolayısıyla erdemli olup olmadığıydı; bilge kişinin dav
ranışlarını değerlendirebilecek, onun aklına dışsal her
hangi bir ölçüt olmadığından, tartışılabilir olan, olsa 
olsa intihar edenin kimliğindi, eylemi değil.

Ancak muhafazakâr olanla radikal olan arasında böyle 
bir ayrım yapabilmek, bu ayrımı hangi kıstas temelinde 
yapmış olduğumuzu açıklamıyor. Bir an için Aristote
les’e başvuralım. Aristoteles’in hayatının sonunda Ati
nalIlar tarafından idama mahkum edildiğinde, şehirden 
kaçarken “Atinalılar’ı felsefeye karşı bir kere daha suç 
işlemekten kurtarmak için kaçıyorum” dediği rivayet 
edilir. Kararı tam tersi doğrultuda olmakla birlikte, cüm
lenin mantığı Sokrates’in eyleminin berisinde yatan man
tıkla aynı mantıktır. Sokrates baldıran otunu içmekle, 
Atina yasalarının kendisi için biçtiği kendi kendisinin 
celladı olmak rolünü yerine getirmişti. Rivayet doğruysa 
eğer Aristoteles, Atina’dan kaçmakla Atinalılar’ı bir suç 
işlemekten kurtardı.

Yine de Büyük İskender’in hocasını diğer antik düşü
nürlerden ayırdeden farka değinmek gerekiyor. İnsanı 
[zoon politikon] (siyasî ya da toplumsal hayvan) diye 
tanımlamakla Aristoteles, aslında intiharı bütün antik 
düşünce için merkezî bir sorun haline getiren endişeyi, 
bir formül, bir tanımla aşmayı denemiş oluyordu. Antik 
düşünceyi mümkün kılan köleci üretim tarzı, aynı za
manda tek tek bireyleri maddî üretim sürecinden mutlak 
bir anlamda bağımsızlaştırdığı için, özgürlüğün de her 
türlü dışsal belirlenmeden bağımsızlık olarak anlaşılma
sını mümkün kılıyordu. Ancak böylesi bir kavrayış, tam 
da kaynağını maddî (iktisadi) değil, politik düzlemde 
bulan anlaşmazlıkları anlamlandırmakta güçlük çekecek 
bir kavrayıştı. Çünkü polis ya da yurttaşların birliği, 
ya özgürlüğün (ya da onun [aslî] dayanağı olan logosuny 
ifadesi olabilirdi ya da hiçbir şey. Aristoteles’in tanımı 
aslında felsefenin ulaşmak istediği sonucu özetleyen



bir formülden ibaret. Çünltü insanın siyasal bir hayvan 
olduğu, tabiatının asıl gerçekliğine ancak toplumsal ha
yat içersinde kavuştuğunu söyleyebilmek için devletten 
kaynaklanan kısıtların, aslında birer kısıt olmadığının, 
insanın tabiatına ya da logosa aykırı olmadığının göste
rilebilmesi gerekirdi. Antik dünyanın kendi terimleriyle 
ifade edecek olursak: Platon, Phaedo’öa intiharı meşru
laştıran gerekçeleri sayarken kullandığı kelimeleri ara
sında kritik bir kelime, ananke (zorunluluk) kelimesi 
vardı, insanın zoon politikon olabilmesi, bu tanımın so
runsuzca telaffuz edilebilmesi, ancak eğer toplumsal 
hayattan, politeiadan kaynaklanan engeller, olumsuz
luklar, anankenin, zorunluluğun, maddi olanın, akıldışı- 
nın ifadesi değilse mümkün olabilirdi. Ölürken bile bir 
yurttaş, bir Atinalı olarak kalan Sokrates, bir anlamda, 
bu imkânı kanıtlamıştı.

Aksi takdirde, yani eğer politik olan da, anankenin. 
zorunluluğun, akıldışının hükmü altındaysa, o zaman 
birey, devlet karşısında da, aynen zaman, hastalık ve 
ölüm karşısında olduğu kadar çaresizdir. Bu sonuçla 
birlikte artık Yunan ve Roma dünyası arasındaki köprü
nün, Stoa'nın ufkuna girmiş oluyoruz. Çünkü Roma'nın 
Stoacılar’ı ya da hiç değilse Seneca, zaman zaman bu 
sonucu teslim etmiş, dolayısıyla bilge kişiye, filozofa 
yakışır yegâne politik eylemin intihar olabileceğini ka
bul etmiş gibi konuşurlar. Ama Yunan sözkonusu oldu
ğunda sorun hiçbir zaman o kadar derinleşmez. Yunan 
Stoasının tahammül edemediği toplumsal olanın değil, 
maddî olanın sunduğu engeldir. İntihara, maddî olanı 
içermek, kendilerinin (ya da kendilerinden) kılmak için 
başvurmuşlardı. Aeropagitikusa giderken düşüp ayak 
parmaklarını kıran 72 yaşındaki Zenon, rivayete göre 
"Geliyorum işte, niçin çağırıp duruyorsun!?” diye bağı
rıp İntihar etmişti.

Artık Roma’ya geçebiliriz. Daha başlangıcından itiba
ren Roma hukukunda idam cezaları konusunda özel 
bir hassasiyet gösterilirdi. Geçmişte yetkileri idam ceza
sı vermeyi de içeren magisterter'ın (yargıç) bu konudaki 
yetkileri çok erken bir dönemde sınırlandırılmış, yalnız
ca idam değil kırbaçlanma cezası da Halk Meclisi’nin 
onayına tâbî kılınmıştı. Herhangi bir bireyin gövdesine

ancak bütün hemşehrilerinin ortak zekâsı, toplumun 
kolektif vicdanı tarafından onaylandığı takdirde zarar 
verilebilirdi. Böylelikle, herhangi bir maddi kazadan gö
rülen hasarla ceza mutlak bir şekilde farklılaştırılmış, 
törenin ve politikanın buyrukları ile doğanın zorunlulu
ğunun birbirine karıştırılması önlenmiş oluyordu. Görü
nüşe göre bu konuda Yunan zihniyeti ile Roma’nınki 
arasında mutlak bir uyum vardır. Romalılar için de Sok
rates örnek bilge kişiydi. Diğer yandan hiç değilse Sene
ca, bir filozof değil cumhuriyetçi bir politikacı olduğu 
halde İulius Caesar’a karşı sürdürdüğü mücadelede ye
nilince kendini öldüren genç Cato’da, Sokrates’in bir 
benzerini, intiharıyla insanların gözünde diri tutan birini 
bulmuştu. Ancak bu sürekliliğe karşın, Sokrates'in inti
harının simgelediği ve bütün Antik çağın düşüncesine 
egemen olan çelişki, çok daha açıkça görülebilmeye 
başlar. Belki de Roma düşüncesi pratik/politik hayatla 
arasına hiçbir zaman Yunan'da olduğu kadar bir mesafe 
koymamış olduğundan. Cicero, Yunan’da geleneksel 
olan hayat tarzları değerlendirmesini tersine çevirir; po
litik hayat, düşüncenin hayatından, düşünceye adanmış 
bir hayattan daha üstündür; insanın tabiatına daha uy
gundur. Ancak imparatorluğa doğru evrilmekte olan Ro
ma'da toplumsal hayatın egemen olan arızîliği, akıldışılı- 
ğı kaydetmemek giderek daha güçleşiyordu. Seneca 
baskı ya da zor altında yaşamak kötüdür (m necesitate 
vivere) diyordu ama [zor altında yaşamak zorunlu değil
dir {necessitas nulla estv)] diyordu. Artık özgürlük ifa
desini, giderek daha çok zorun egemenliği altına giren 
toplumsal hayata katılmakta değil bunu reddetmekte 
buluyordu. Seneca özgürlüğün her iki anlamını da dene
mek imkânını buldu. Genç Neron’un başdanışmanı ol
duğu sırada Roma’nın en güçlü iki kişisinden biriydi. 
Neron iktidarının, senato ile imparator arasındaki müca
delenin bir iç savaşı andırmaya başladığı ikinci evresin
de intihar etti. Kimi yazarlar Seneca’nın intiharının impa
rator buyruğuyla gerçekleşmesini, özgürlüğün bir ifade
si olarak yorumlanabilmesini engellediğini iddia etmiş
lerdir. Bu itiraz ile özgürlük arasında bir çelişki değilse 
de bir gerilim gören modern bir zihniyetten kaynaklanı
yor. Neron'un bir mektupla intihara mahkûm ettiği bir 
başkası, doğu ordularının komutanı buyruğu yerine ge
tirmeden önce Yunanca Axios ([Hakkettim]) diye bağır

mıştı. İntihara içkin olan anlamı bu çığlık dile getiriyor
du; intihar ölümü de ahlağın, daha doğrusu politikanın, 
res publicanın alanı içersine sokuyordu. Cicero, özgür 
olmak için yasalara riayet ediyoruz demişti.

Bireyin özgürlüğü kolektivitenin iktidarının birbirleriy
le bir süreklilik ilişkisi içinde kavrayan Roma hukukunun 
temelinde yatan değerler, ancak kişinin kendi kendine 
infaz ettiği idamları meşrulaştırabilirdi. Gerçi farklı ideo
lojilerin gerçekliğe sadakat derecelerini karşılaştıracak 
kıstaslardan yoksunuz ama sözkonusu değerlerin ger
çeklikle ilişkilerinin köklü bir şekilde dönüşmüş olduğu
nu, herhangi bir gerçekliğe tekabül etme yeteneklerini, 
Roma Hukuku İustianus tarafından sistematize edildi
ğinde çoktan yitirmişlerdi bile. Bu anlamda 717'de 111. 
Leo'nun buyruğuyla derlenen Ecloga, belki de 4. yüzyıl
dan beri geçerli olmaya başlamış olan, kolektivitenin 
iktidardakiler dahil toplumun bütün kesimleri için say
damlığını yitirmiş olduğu koşullara çok daha uygundu. 
Burada önemli olan Ecloga’nın insaniyetini övmek de
ğil. Kadın ve çocukların haklarını genişlettiği, Roma 
Hukuku’nun ikili ceza sistemini kaldırdığı, idamla ceza
landırılan suçların sayısını azalttığı, yargı görevlilerine 
ücret bağlayarak rüşvet ve yolsuzlukların önünü almaya 
çalıştığı elbette doğru. Ama Ecloga'mn daha sonraki 
tarihçileri ve popüler hafızayı en çok meşgul eden, en 
çok tepki çeken yönü, kulak, burun kesme, gözlere 
mil çekme gibi zaten uygulanmakta olan cezaî işlemleri 
meşrulaştırmış olması.

Bunlara [işkence] diyebilir miyiz? Kelimeyi gevşek 
bir anlamda, yapılan her türlü eziyetten bahsetmek için 
kullandığımız sürece, kuşkusuz, evet. Ancak bu tür uy
gulamalara bilgi almak, bir suçu kabul ettirmek için 
değil, idam cezası yerine başvurulurdu. Bu tür cezalar, 
kişiyi artık sınırlandırılmış bir alana, politikanın, iktidar 
mücadelesinin dışına sürüyordu. Politikanın alanının da
raldığı, nihaî anlamlar alanının dünyanın ötesine sürül
düğü, özgürlük, iktidar ve can kavramlarını birbirleriyle 
sıkı sıkıya ilişkilendiren bağların çözüldüğü koşullarda, 
can tuhaf ve nisbî bir dokunulmazlık kazanmış gibi gö
rünüyor.

İSKENDER SAVAŞIR

Politik alanın daralması, aynı zamanda 
cezaların özellikle de idam gibi "nihai” 
cezaların manevileşmesi anlamına 
geliyordu. Bu ise, ister istemez, 
kendisinde can alma yetkisi görmese de 
Kilise’nin bu tür konularda bir yargı

organı olarak işlev görmesi sonucunu 
doğuruyordu. Daha 385'te Kilise ilk kez 
dinden saptığı için bir adamı idam etli. 
14. yüzyılda ise, resimde görülen 
türde sahneler artık 
vakayı adiyyedendi.
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kararlar alınmıştı. Ancak, ticaretin gelişmesi toplumsal hareketliliği arttırıcı bir etki yaratmaya 
devam ediyordu. Bu dönemde Doğu’daki güçlü ve eskiden kalma ticaret şehirleri Batı 
Roma’nm çeşitli bölgelerinde oldukça güçlü koloniler kurmaya giriştiler. Kaynaklarda düzenli 
bir şekilde “Suriyeliler” diye geçen bu tüccar kolonileri, para ekonomisini yaygınlaştırıcı 
etkileriyle İmparatorluğun genel refahına belli bir ölçüde hizmet etmekle birlikte 
Konstantinopolis’in denetim gücü karşısında, özellikle imparatorun iradesi karşısında hatırı 
sayılır direnme odakları ol>uşturuyorlardı. Buna karşın Doğu Roma imparatoru, insan emeği ve 
askeri güç ihtiyacı için gerekli olan kaynakları hemon hiç kaybetmemiş, zengin ve yüksek 
nüfuslu Doğu kenderi ve “theme” örgütünün askeri vc iktisadi üretim mekanizmalarını tek bir 
çatı altında birleştirmiş olması sayesinde Roma için önceden son derecc etkili olan genel bir 
bunalımla karşılaşmaktan kaçınabilmişti.

p I* ^  w  p- * | t  î f *

n m f f w r

T>» .

f t  mf |; ,j.|

V « a s fı« a 4 4 c  fi

7 *J 7 •swx» r ' H ' m i p m f f  z

l n p n ' f j _ M ^ s n u  

e a  M *A #  c  t W c  f p  «re V  1C
fo ö |Ö îî.> 'T im ^  - ■

t W H § « * r w A f , - î -  

;  » t# *  ip i  ■'«(,..« Km pf^»tJ|ı^ı^<rıft ^<s_

Bizans'ın Roma'nın hatırasının baskısından kurtulup cançekişen bir antik dünya imparatorluğunun yerini Ortaçağ 
krallıklarından en başarılısına bırakması için, kültürel özerkliklerini inatla Kiliseleri aracılığıyla merkeze karşı 
savunan doğu eyaletlerini Araplar'a yitirmesi yetmeyecek, imparatorluğun, ikonoklastes (ikona kırıcıları) ile 
ikonodulas (ikon tapanlar) arasındaki yüz küsûr yıl sürecek iç savaşla çalkalanması gerekecekti. Püriten 
karakterli ikona kırıcılar, inançlarının "tasvirlerin" kullanılmasından yara aldığını, bunun bir günah olduğunu 
savunuyorlardı. Rakipleri ise taptıklarının tasvirler olmadığını, ancak bunların, tapınılan yüce varlığı anımsamakta 
kendilerine yardımcı olduklan idoiasını savunarak geleneksel alışkanlıklannı korumaya çalışıyorlardı.
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IV . İOAMNES KRİSSOSTOMOS, 
A Z İZ  (3 4 7 -4 0 7 )

4. yüzyıl vaizları arasında en popüleri olan İoannes e, 
“altın-ağız” anlamına gelen “ Krlsostomos" lakabı bela
gatından ötürü verilmişti. İoannes’In hayatı, çileci keşiş
ler geleneği, resmî Kilise örgütlenmesi ve imparatorluk 
aygıtı arasındaki sorunlu ilişkiler çarpıcı bir şekilde yan
sıtır. Gençliğinde imparatorluk bürokrasisinde yüksel
me imkânını reddeden İoannes, önce teolojinin yanısıra 
dönemin en ünlü “ pagan” üstadı Libanius’tan retorik 
dersleri almış ancak daha sonra çileci keşişlerin hayatı
nı tercih ederek Suriye çölüne çekilmişti. Ancak burada 
kendisine ettiği eziyetin sonucu olarak çektiği mide ra
hatsızlığı bu hayatı terketmesine yol açtı. 386’de Antak
ya’da 12 yıl sürecek olan vaizlik görevine başladı. Ertesi 
yıl aşırı vergiden ötürü isyan eden şehir halkı imparato
run heykellerini kırınca verdiği vaizlarla yıldızı parladı. 
397’de eski bir memur olan Konstantinopolis patriki 
ölünce, İoannes Doğu Roma İmparatoru Arcadius tara
fından bu göreve getirildi. Ancak bu dönemde dört yüz
yıl sonrasının ikona savaşlarının bir habercisi sayılabile
cek bir tartışma Hıristiyan cemaatini kasıp kavuruyordu. 
Mısır ve Suriye’deki özellikle keşişler, Tanrı’nın insan 
biçimli olarak tasarlanmasına karşı çıkıyor, güçlü İsken
deriye piskoposu ise “ insan biçimli” tanrı anlayışı diye 
nitelenen görüşü savunuyordu. İoannes’In doğal eği
limleri onu çileci keşişlerden yana tavır almaya yöneltti. 
Diğer yandan İoannes, selefinin verdiği şölenleri durdu
rup, çok geniş 6ir şekilde yorumladığı sadaka yükümlü
lüğünü vurgulayan vaizlar vererek, Konstantinopolis'te- 
ki nüfuzlu çevrelerin tepkisini çekmeye başladı; dahası 
özel mülkiyeti Adem’in ilk günahının sonucu olan ve 
katlanılması gereken, ancak arınılabilecek bir kötülük 
olarak yorumluyordu. Krisostomos temkinli de değildi. 
Konstantinopois’te ilk yıllannda en önemli hamisi, impa- 
ratoriçe Eudoxia olmuştu. Ancak imparatoriçe haksız 
yollardan birtakım mülklere el koyunca, yeni patrik belâ- 
gatini ona karşı kullanmaktan da çekinmedi. 403’te İs
kenderiye piskoposunun Konstantinopoli’e gelmesiyle 
İoannes’in bütün basımları ortak bir cephe kurdular. 
Kadıköy’de toplanan bir dinî kurul İoannes’i ihanete 
kadar varan çeşitli suçlarla suçladı. İoannes, kurulun 
meşruluğunu redderek savunma yapmadı. İmparator'un 
sürgün kararı üzerine ateşli veda konuşması yaptı ve 
ertesi gün şehirden ayrıldı. Ancak ertesi gün meydana 
gelen bir deprem, Krisostom'lannı zaten bir kahraman 
mertebesine yükseltmeye hazır kitleler tarafından tanrı
sal bir uyarı olarak yorumlandı ve şehirde ayaklanma 
söylentileri dolaşmaya başladı. Olay İoannes’in geri çağ
rılmasını gerektirecek kadar vahimdi. Ancak birkaç ay 
sonra sarayla patrik arasındaki çelişki yeniden su yüzü
ne çıktı. Eudoxia’nin gümüşten bir heykeli Ayasofya’nm 
yanına dikilince, İoannes “ İşte yine Herodias böğürme
ye başladı, Salome yine dansediyor ve yeniden Vaftizci 
Yahya’nın kellesini istiyor” cümlesini içeren bir vaiz 
verdi. Tutuklanmasını ancak evini koruyan halk önledi. 
Ama heyecanlı taraftarlarından bazılarının Ayasofya’yı 
ateşe vermesi, büyük çoğunluğun onu terketmesine 
yol açtı. İoannes Ermenistan kışına, sürgüne gönderildi. 
Daha sonra Karadeniz'in doğusunda daha ücra bir yere 
sürülmesine karar verildi. Yolculuk sırasında Comana’- 
da (bugünkü Tokat) can verdi.



m. y AVA 1 1 1 1 1  C%1C41 i

Ortaçağ imparatorluk anlayışma Roma geleneği olduğu 
kadar, ifadesmi resimde görülen tahtta bulan Cermen 

kraliyet anlayışı da katkıda bulunmuştu. Roma 
İmparatorluğunun Cumhuriyet dönemindeki yayılma 

alanının dışında kalmayı başaran Germania sakinleri, 
Hind Avrupa dil ailesine üye Germenler Batı Avrupa 

"neolitik’’ yerieşkelerine doğru erken bir evrim 
geçirmişlerdi. Cermen yerleşkeleri tek tek, ormanlık 

araziye dağılmış çiftlikler ya da küçük köyler 
biçimindeydi. Cermen demir çağına özgü dikdörtgen 

biçimli evler, haneyi, aile kültünü ve ahırlan 
içermekteydi. Çiftçilik ve hayvancılık, özellikle bilinen 

bütün ana tahıllan (buğday, arpa, sebzecilik) ve 
hayvan türlerini kapsamaktaydı. Roma ile etkileşime 

geçildiğinde “viticultura" teknikleri ve meyvecilik 
benimsenmişti. Cermen köyleri, evrensel olarak yaygın 

bir biçim olan bir klanın bir köye tekabül etmesi 
şeklinde örgütlenmiş yerleşkelerdi. Kabilenin ortak 

mülkü olan "sürülebilir” arazi küçük parseller 
biçiminde klan üyeleri arasında bölüştürülmekte, 

buraların ekilmesi "zorunlu” tutulmaktaydı. Ormanlar, 
hayvan otlatılan çayırlar, sular ve diğer "doğal” 

nitelikli üretim araçlan klanın ortak kullanımına açıktı.
Hind Avrupa gelenekleri uyarınca, atalar kültü ve 

hane tanrılan tarafından korunan ev ve yakın çevresi, 
Cermen kavimlerinde özel mülkiyetin tek geçerli 

alanıydı. Cermen Bronz çağından itibaren Germenler 
ile Akdeniz halklan arasında ticari ilişkiler 

bulunduğuna dair izler vardır. Geç dönem Cermen 
topluluklarında statüye dayalı, ancak ne kadar sıkı 

olduğu pek bilinmeyen bir kast sistemi bulunmaktaydı.
Statü bakımından toplum üç ana sınıfa bölünmüştü: 

Soylu kesimin atalan tanrılara dayanmakta; hiyerarşide 
bir alt basamakta bulunan "özgür” klan üyeleri ise 

silah taşıma, ve siyasi kararlara katılma haklarına 
sahip bulunmaktaydılar. Nüfusun büyük çoğunluğu 
"özgür"lerden oluşuyordu. Üçüncü basamakta ise, 

savaşlar sırasında komşu kabilelerden getirilmiş 
"Hberti” (azadlılar) ve "laeti” denilen yarı-özgürler 
geliyordu. Her türlü statü ayrımı dışında bırakılmış 
"köleler” ise savaş esirlerinden, özgür doğmamış 

olanlardan ve "kumar” borçlarını yerine 
getirmemişlerden oluşmaktaydı.

Karanlık Çağlarda Toplumsal Düzen
“Karanlık Çağlar” hayat tarzına olmaktan çok tarihçiliğe ait bir niteleme. 6.-9. yüzyıllar 
arasında yaşayan Insanlann içinde yaşadığı karanlığa değil, tarihçilerin bu dönem hakkında 
bilgilenmelerini engelleyen karanlığa işaret ediyor. Şehir hayatının ve siyasal kurumlann en az 
sürekliliğe uğradığı İtalya’da bile, 568’de başlayan Lombardlar istilasının ardından yazılı bir 
kültürün varlığına dair bütün izler silindi. Gerçi Lombard istilacılar çok kısa bir sûrede, 
İtalya’da imparatorluk tarihinin kendilerine sunduğu imkânlardan yararlanmaya başladılar ve 
643 ’te Lombard krallığının ilk yazılı yasası yayınlandı, ama bu, yasalann yansıttığı İtalya’da 
yüzyıllardır şekillenmekte olan hayat tarzına alabildiğine yabancı bir toplumsal düzendi. 
Yasaların merkezinde wergild’e  (birisi öldürüldüğünde katilin, akrabalannm ya da soyunun 
ödemek zorunda olduğu kan parası) ilişkin düzenlemeler yerahyordu. Dahası, bu düzenlemeler 
başlıca geçim kaynağı talan ve hayvancılık olan, tanmı kısmen horgören göçebe bir toplumun 
değerlerini yansıtıyordu. Çitlerin bir hayvanı yaralamasının, at nalının yolaçtığı, hamile bir 
ineği öldürmenin, bir yular çalmanın, bir başkasının hayvanına sokakta ya da yabancı bir 
tarlada zarar vermenin, bir yaban domuzunu çalmanın cezalan aynntılı olarak belirtilmişti. Bu 
toplumda, bir domuz çobanının wergild’i kendi topraklanna sahip bir köylününkinden iki kat 
daha fazlaydı.

568’de Lombard istilası İtalya’da başladığında Batı imparatorluğunun birçok başka alanında 
üstyapı kurumlannm Germenler tarafından dönüştürülmesi süreci en azından bir yüzyıl 
katetmiş bulunuyordu. 439’da Vandallar Kartaca’ya girmişlerdi. 476 ’da Clovis, Kuzey Galya’da 
Franklann Merovenj Krallığı’nı Roma ordulannı değil, başka bir Cermen kabileler 
konfederasyonunu, Burgundlar’e yenerek kurdu. Kuşkusuz yerleştikleri yörenin Roma’nın 
merkezinden uzaklığına bağlı olarak Cermenlerin toplumsal hayat üzerindeki etkileri de farklı 
oluyordu. Yine de bazı genellemeler yapmak mümkün. Ne İtalya’daki Lombard krallığında, ne 
Galya’daki (ya da yeni adıyla Francia’daki) Merovenj krallığında, merkezî iktidann masraflan, 
Roma’da olduğu gibi, vergilendirme yoluyla karşılanıyordu. Germenlerle birlikte verginin 
gerektirdiği bürokrasinin yerini, bütün Ortaçağlar’a damgasını vuracak yeni bir ilişki tarzı, 
vassallık ilişkisi alıyordu. Sözkonusu ilişki 9. ve 10. yüzyıllarda alacağı klasik biçiminde, 
askerî hizmet yükümlülüğü (dar anlamında vassallık) karşısında toprak bağışını (fief) içeriyordu. 
Yine klasik biçiminde, f i e f  üzerinde vassaî’ın egemenliği mutlaktı; kendisine bağışlanan yalnızca 
artı-ürünü gaspetme hakkı değil aynı zamanda yargı yetkisiydi de. Ancak 6.-9. yüzyıllar 
arasında kurulan vassallık ilişkilerinde bütün bu unsurlar her zaman birarada bulunmuyordu. 
Örneğin Anglo-Sakson İngiltere’de ^lejlerin beraberinde askerî yükümlülük de getirmesi geleneği 
hiçbir zaman yaygın olarak kurumsallaşmadı. Kısmen bu yüzden İngiltere’de, Viking tehdidinin 
merkezîleşme doğrultusundaki baskılanna karşın hiçbir zaman Norman istilasından (1066) 
önce kıtadakilere benzer ölçekte merkezileşmiş bir kraliyet kurulamadı.

Bütün bunlar üstyapıda, devletin örgütlenmesi düzeyinde meydana gelmiş değişiklikler... 
Eyaletleri istila eden Cermen ordulannın büyüklüğünün ortalama 20 bin kişi civannda olduğu 
tahmin ediliyor. Bir diğer tahmine göre, M.S. 500’de nüfusu 16 milyon olan batı eyaletlerinde 
‘barbarlar’m toplamı 1 milyonu geçmiyordu. Yalnızca örgütsel yetenekleri bakımından değil 
sayısal olarak da. Germenler kendilerini egemen bir sınıf olarak kuramayacak kadar cılızdılar. 
Üstelik istilalann gerçekleştiği yıllarda Ren ötesi ormanlannın ‘ilkel’ eşitlikçiliğini çoktan geride 
bırakmışlardı. Lombard Kralı Rothari’nin 643 ’teki, büyük ölçüde istila öncesi koşullannı 
yansıtan yasası, 3 tür insandan sözediyordu; özgür insan, aldius ve köle. AMius’un tam olarak 
nasıl çevrilmesi gerektiği bugün hâlâ bir tartışma konusu ama bu terimin kapsadığı Insanlann, 
bir iki kuşak içersinde, son dönemlerde statüsü alabildiğine muğlaklaşmış olan imparatorluk 
köylülüğüyle kaynaşmış olduğu tahmin ediliyor. Germenler, hemekadar yeni bir siyasal 
egemenlik biçimi yarattıysa da, karanlık çağlar döneminde yeni bir egemen sınıf 
oluşturmadılar. Kabilelerin aynşmakta olan yapısı, imparatorluğun senatörlerle köylüler arasında 
kutuplaşmış olan yapısına eklemlendi. “Akıncı beyleri” toprak sahibi oldu; askerleri (aldii) de 
köylü...

Kırdaki üretim ilişkilerinin bu sürekliliği üretim sürecine de yansıdı. Yazının ve Roma’nın 
yüksek kültürünün bütün izleri silinirken, maddi kültürü kesintisiz bir biçimde genişlemeye 
devam etti. Pax R om ana  sırasında Francia’da bağcılık ve şarap üretimi, güneyin (Languedoc ve 
Provence) ovalan ile sınırlıydı. Bu faaliyetlerin 3. yüzyıl krizine rağmen yaygınlaştığı 
anlaşılıyor. Pagan imparator Galya komutanlığı sırasında Paris yöresinde, Bordeaux’da ve 
Moselle kıyılannda gördüğü bağlardan sözediyor. 9. yüzyıla vanidığında Brandenburg 
prenslerinin topraklannda bile şarap üretiliyordu.

Şehirler

Barbar istilalan karşısında kıra kıyasla. Antik çağlar boyunca bir tüketim birimi olmanın 
ötesine geçemeyen şehirlerin yitirecek çok daha fazla şeyi vardı. Bu, yalnızca kırdan 
gaspettikleri artı-üründen ibaret de değildi. Yazılı tarih boyunca İtalya’nın en verimh yöresi 
olagelmiş olan Po vadisindeki Brescello önce 586’da sonra 6 0 3 ’te yakılıp yıkıldı; sonra birkaç 
yüzyıl boyunca yeniden iskân edilmedi. Buna rağmen Batı’da şehirlerde de, barbarlan 
hoş karşılayanlar çıktı. Dönemin en ünlü vakanüvislerinden Tours’lu Gregoire’m anlattığına göre, 
kuşatma altındaki Vienne’de işten kovulan bir zanaatkar barbarlara giderek, şehrin



kanalizasyonunun surlar dışındaki çıkışının yerini onlara göstermiş ve böylelikle şehrin 
düşmesini sağlamıştı. Gerçi bu zanaatkarın davranışının tipik olduğunu söylebilecek verilere 
sahip değiliz; başka bir şehirde, Pavia’da insanlar, çareyi dağlara kaçmakta bulmuşlar; açlıktan 
“otlamak” zorunda kalmışlardı. Kaçtıkları U>mbardlar olduğu kadar, 6. yüzyıl boyunca Batı’yı 
kasıp kavuran vebaydı. Kuşkusuz bu tür tepkiler, şehirlerin daha sonraki şekillenmelerine 
katkıda bulunan tepkiler değildi. Bu bağlamda daha çok etkili olan coğrafya ya da başka bir 
deyişle imparatorluk geçmişinin nüfuz etmişlik derecesiydi. Bu kıstas temel olarak alındığında, 
yapay olarak da olsa, dört ayrı bölgeyi ayırdetmek mümkün. Birincisi şehirlilik geleneğinin en 
diri olduğu İtalya’nın kendisi. Karanlık çağlar boyunca bile toprak sahiplerinin önemli bir 
bölümünün şehirlerde yaşadığı anlaşılıyor. Örneğin, 8. yüzyıla varıldığında Lucca’nın 
hinterland’mdaki toprakların neredeyse tamamını kontrol eden 20 küsur toprak sahibinin 
yaklaşık yansı şehirde yaşıyordu. İkinci bölge ya da kuşağı ise İtalya dışında kalan ancak 
Akdeniz’in ticaretinden yararlanan şehirler oluşturuyordu: özellikle de Güney Galya (ve belki 
de İberik yanmadası; ama İspaya’da 8. yüzyılda başlamış Müslüman mevcudiyetini aşıp, 
karanlık çağlarda şehirlerin orada almış olabilecekleri biçimi kestimek imkânsız) ... Bu bölgeyi 
İtalya’dan ayırdeden belki en önemli iki özellik, toprak sahiplerinin burada şehri terketme 
eğiUmin çok daha ileri boyudara varmış olması ve Hıristiyanlığın kendisini kurumsallaştırma 
biçimiydi. Her iki bölgede de şehrin gelişme doğrultusu, -çift-merkezlilik yönündeydi. İtalya’da 
katedraller, imar faaliyetlerinin zaten belli bir doygunluğa ulaşmış olduğu imparatorluğun son 
dönemlerinde, şehrin merkezinde değil çeperinde inşa edilmişlerdi. Barbar krallıklar çağında 
şehir meclisinin (curia) varlığını yitirmesi ile birlikte, Capital de (“Belediye Meclisi”) önemini 
yitirmeye başladı. Ticarî merkez -ya da pazar- Katedral’in çevresinde, surların kıyısında ya da 
ötesinde kurulur oldu. Yine de bu yörelerde Capitol’ler  kimi zaman barbar kraliyetlerin 
merkezi olarak, kimi zaman metruk yapılar halinde şehrin yitirilmiş siyasal özerkliğini 
çağnştırmaya devam eden bir anı olarak varlıklannı sürdüler.

Galya’da Katedraller şehrin merkezine inşa edilmişlerdi. Ticaret merkezleri -tüccarların şehirleri 
“vvifeler- onlann çevresinde değil, kendilerine şehir çevresinde toprak edinmiş manastırların 
çevresinde ürediler; belki de manastırların başkeşişleri azamî nüfusa, piskoposlardan 
kaynaklanacak asgarî müdahaleyle hitap etmek istedikleri için... Ama Galya’da manastırların 
toprak tasarruf biçimlerinin ifadesi olan le viîîe’yle. Roma geçmişini simgeleyen çitte 
birbirlerinden, İtalya’da olduğundan çok daha kesin çizgilerle ayrıldı.

Üçüncü bölge sınırlardı; Ren ve Tuna boylan, Britanya ve Balkanlar... Buralarda terkedilen 
şehirlerin sayısı çok daha fazlaydı. Ama yeni şehirler de kuruldu. İmparatorluğun anısını 
taşımakla birlikte Capitolden  ve Katedral’den yoksun şehirler. Bu şehirlerin imparatorluk 
geçmişiyle ilişkisini kurmak çok daha zor...

Ama ister İtalya’da kurulmuş olursa olsun, ister Galya ya da Tuna boylannda, bütün bu 
şehirlerin ortak denebilecek bir gelişme doğrultusu vardı. Antik şehir bir tüketim birimiydi; 
varlığını o güne kadar geliştirilmiş en mükemmel örgütlenmeye borçlu olan bir tüketim 
birimi... Cermenlerin sona erdirdikleri bu örgütlülük oldu. Onlann istilasından sonra, ister 
İtalya’da, ister Galya’da, ister Tuna boylarında olsun şehrin varlığını bir tüketim birimi olarak 
sürdürmesi imkânsızlaştı. Örneğin şehirlilik geleneklerinin en diri kaldığı İtalya’da bile,
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Köylü Ayaklanmala

‘Bizans’ta İsauria ve Mal<edonya hanedanlarının 
ekonomik politikalan köylünün '‘sertleşmesini”, yani 
Batılı anlamda kişisel emek yükümü ve korunma 
ilişkisi çerçevesinde topraklı aristokrat ailelerine ve 
topraklarına bağlanmasını belli bir oranda 
önlemekteydi. Serfleşme süreci, tam anlamıyla ancak
11. yüzyılda tamamlanmıştı. Buna karşın, köylünün 
fakirleşmesi genel bir süreç olarak sürekliliğini 
korumaktaydı. Bu süreç boyunca “özgür köylüler" 
ekonomik bunalımlan aşacak şanslardan neredeyse 
tümüyle yoksun, güçlü komşulan karşısında sürekli 
olarak borçlanmak zorunda kalan bir konumdaydılar 
Böylece, asırlar boyunca imparatorluğun tarımsal ve 
sınai üretimini omuzlarında taşıyan serbest köylülük 
sınıfı, zaman içinde iktisadi anlamda yokolmanın 
eşiğine gelmiş, “penates" adı verilen paryalar 
durumuna dönüşmüştü. Erken Orta çağların 
başlarında, borçlanan yoksul köylülüğün sertleştirilme 
süreci hızlandı. Ücretli rençberler ve kiracılar, büyük 
topraksahipierinin daha “sürekli” bir toprak-insan 
bağlılığını gereksinmeleri nedeniyle kaybolmaya yüz 
tuttu. Böylece sertleşmeye karşı direnen köylülüğün 
son tutanağı da koparılmış oluyordu. Kiracı çiftçilik ve 
yarıcılık da tarihe gömülmeye başlamıştı. Bu 
kesimlerin tek şansı, ya topraklannda kalıp 
sertleştirilmek, ya da kentlere göç ederek başka ve 
sonu belirsiz bir yaşamı aramaktı. Ortadoğu ticaretinin 
en önemli ve ortak kalemlerinden birini oluşturan 
tarım köleliği de Kilise tarafından sertçe eleştirilmesi 
yüzünden en azından Bizans’ta sönmeye devam 
etmekteydi. Kölelik yalnızca ev hizmetlerinde geçerli 
olarak kaldı. Bizans’taki sertleşme süreci, köylü 
kitleler açısından buna karşın hiçbir zaman Batıda 
olduğu kadar baskıcı ve mahkum edici olmadı. 
Sertleştirmenin temelini oluşturan karşılıklı bağımlılık 
ve emek yükümlülüğü sözleşmelerinin bir maddesi, 
köylü ailelerine sürekli olarak belli bir toprak parselini 
kullanabilme ve miras olarak devredebilme hakkını 
garantiliyordu. Kırsal yaşamın kendine özgü dengeleri 
de uzun asırlar süren bu serfleşme sürecinin çok 
sarsıcı olmasını engellemişti. Köylünün başkaldırısı, 
ancak savaşın ya da bir salgının çökmesiyle, veya 
merkezi otoritenin, vergi toplayıcıların, ve tokrakbeyinin 
aşırıya kaçmaian, baskıyı arttırması sonucunda 
doğabiliyordu. Yukarıda solda Bizans avcılan 
dinlenirken, yanda 14. yüzyılda Tunus’ta bir toprak 
sahibinin malikanesinin gündelik hayatı. Bu üç 
bölümden oluşan resimde, üstte çiftçilik işleri, ortada 
gezi, aşağıda ise ürünler ve hesapların malikane 
sahibine verilişi tasvir edilmiş. Yukarda sağda ise.
Batı'da çok ünlü Bizans'ın kara şarabının nasıl 
üretildiği.

tapınaklar mermerleri İçin yağmalanmaya başladı. Carrara’daki mermer yalaklan işletilmez oldu. 
Bu öyle bir kerteye vardı ki, Roma ile Carrara arasında yeralan en önemli merkez, Luni 
terkedildi.

Kuşkusuz Karanlık Çağlar boyunca şehirleşmenin dinamiğini belirleyen yegâne dinamik 
Roma’nın anısı değildi. Ondan çok uzakta, Elbe’nin ve Baltık Denizi’nin kıyısmda da pazarlar 
kuruldu ve bu pazarlardan Ortaçağlar’ın en önemli ticarî merkezleri doğdu: Baltık Denizi’nin 
şehir devletleri; Hanse’ler... Yeni doğan bu şehirlerin en önemli özelliği Roma’nın geçmişinden 
çok daha dolaylı bir biçimde etkilenerek ortaya çıkmış olmalanydı.

Kır

Barbar istilalannın köylülüğe başlangıçta, çok kısa süren bir özgürleşme dönemi sağlamış 
olduğu anlaşılıyor. Büyük latijundium lan  oluşturan parsellerin çevresinde, sırf toprağı işlemenin 
gerekleri gözetilerek, köleler yaratılmış, yapay yerleşimler yerlerini köy ve mezralara (vicus) 
bırakmıştı. Köylülüğün sertleşmesinin büyük ölçüde tamamlandığı 10. yüzyılda bile, tek tek 
köylülerin tarlalannı, köyünse, ortak mülkiyet altında tuttuğu topraklan ve otlağını 
koruyabildiği bu yerleşimler, özellikle dağlık yörelerde yarlıklannı koruyabildi.

Ancak mekezî devlet işlevlerinin çoğunun ortadaıi kalkmış olması, neredeyse sürekli bir savaş 
halinin kurumsallaşması anlamına geliyordu. Sertlik ilişkisi, tıpkı vassaUık gibi 6.-9. yüzyıllar 
arasında adım adım inşa edildi. Toprağı işleyenlerin, işledikleri toprağa colonus bağımlı 
kılınması daha imparatorluğun son dönemlerinde gerçekleşmişti. Gerçi istilalar Roma 
hukukunun colonii üzerindeki baskısını nisbeten azaltmıştı ama hukukun yerini kılıç almışn.

Bizans köylüleri khoria adı 
verilen köylerde yaşıyorlardı. Bu 
köyler "aroi”lere, yani 
parsellerden oluşan çiftlik ve 
tarlalara bölünmüşlerdi. Yaşam 
şartlarının ve güvenliğin zor 
şartlar altında gerçekleştirilebildiği 
bölgelerdeyse "kastra” adı 
verilen kaleler içinde de 
yaşamaktaydılar. İnsanlar ve 
hayvanlar, her gün kale 
kapısından çıkarak tarlalara ve 
otlaklara dağılmaktaydılar 
Yandaki ayı tuzağı bize 
Bizans’taki avcılık ve önemi 
hakkında çok net fikir verebiliyor



ffacif Seferieri

Dinsel inanç yoğunlaşmasının, Ortaçağ monastizmi- 
nin ve Kilise’nin siyasal ve ekonomik gücünün büyüme
sinin bir sonucu olarak, Selçuk Türkleri’nin Alp Arslan 
ve Tuğrul Bey (1055'de Bağdad Halifesi olmuştu) önder
liğinde Bizans'ı ve Hıristiyan dünyasını tehdit edecek 
bir şekilde Batı’ya doğru ilerlemesine karşı koymak amaç
lı bir hareket olarak Haçlı Seferi dalgaları başlamıştı.
O ana kadar Fatımîlerin elinde bulunan Kudüs ve Suriye 
Türkler tarafından ele geçirilmiş ve Malazgirt'te 1071'de 
BizanslIları yenilgiye uğratılmışlardı. Papa Gregorius VII. 
1074’de Doğu Hıristiyanlan'nm yardımına koşma çağrı
sında bulundu. Hıristiyanlık böylece oldukça önemli bir 
doktriner değişikliğe uğruyor, Doğu kilisesinin hiçbir 
zaman kabul etmediği din amaçlı savaşı hoş görmeye 
doğru bir eğilimi benimsiyordu. “Dux” ve “Pontifex” 
statüsündeki şövalyeler komutasında bir ordu hazırlandı.

Savaş çağrısının iki amacı vardı aslında: Kutsal Me- 
zar’ı “sepulchri sacrorum” "kafirlerden” kurtarmak, ve 
Doğu İmparatorluğu üzerinde baskı uygulayarak Kiliseyi 
birleştirmekti. Bizans İmparatoru Aleksios Komnenos 
da zorunlu olarak bu talebi paylaşmaktaydı. 109S'te 
Papa II. Urban'nın yönetimindeki Piacenza Synod'una 
delegeler göndererek yardım istemişti. 26 Ekim 1095’te 
yapılan Clermont Synod toplantısında II. Urban bellibaş- 
lı ve meşru Avrupa şövalye ve prenslerini kabul ederek 
Haçın doğuya yürüyüşünde katkıda bulunmalarını sağ
layacak ünlü fermanını (serment) dile getirdi: “Deus 
loveult” (Tanrı Bunu İstiyorl). Kudüs parola, Haç ordu
nun sembolü olmuştu. İki toplumsal hareket ve entelek
tüel akım Haçlı seferlerinin yalnızca şövalyelerin ve 
prenslerin değil, halkın, kentli nüfusun ve din adamları
nın da paylaşmasına neden olmuştu. Bunlardan birinci
si hac yollarının Selçuk Türklerinin düşmanca davran
maları nedeniyle hacılar kalabalığına yavaş yavaş ka
panmaya başlamasıydı. 11. yüzyıldaki dinsel inançlar
daki ve sofuluktaki artış genel olarak silahsız, papazlar 
yönetimindeki köylü topluluklarının giriştikleri hac yol
culuğunun önem kazanmasına neden olmuştu. İkinci 
neden ise “barışçı” olmaktan çok uzaktı: Hıristiyan dün
yasının ve Kilise’nin birleştirilmesini, yeniden evrensel 
bir güç haline gelmesini tasarlıyor ve temel bir düşünce 
olarak kafirlere ve inançsızlara karşı kutsal savaşa çağı
rıyordu.

2 yüzyıl boyunca aralıklarla devam eden Haçlı Seferle
ri Avrupa'nın, Akdeniz'in ve Doğu'nun tüm siyasal ve 
kültürel haritasını değiştirmenin ötesinde hiç bir şey 
getirmiyordu. İlk çağrıda Bizans uzaktan tehdit altınday
dı; ilk Haçlı seferinden sonra tehdit daha çok büyüdü, 
Selçuklular saldırılarını yoğunlaştırdılar. Doğu'da, Kut
sal topraklarda kurulan devletler, kaleler ve kentler birer 
birer yine Müslümanların eline geçmekte gecikmediler. 
Son sefere çağrılar çıkarıldığı sırada ise Türkler Avru
pa'ya çıkmak, İstanbul'u fethetmek üzereydiler. Haçlı 
seferlerinin nedenlerini ve başarısızlığa yol açan şartları 
anlamak için, Akdeniz ve Kutsal topraklar üzerindeki 
mücadelenin coğrafi, iktisadi ve siyasal konumlarını ve 
taraflarını ele almak gerekir. Görünüşte odak noktaları. 
Kutsal Yerleri egemenliği altına alan Arapiar ve Doğu'- 
dan gelerek bölgeye ulaşan yolları ele geçiren Türkler, 
gücünden kaybeden, feodalleşme sürecinin pençesin
de kıvranmakta olan Bizans imparatorluğu, dinsel inanç
lardaki yoğunlaşma ve popülerleşmeden egemenliğini 
genişletmek, iki kiliseyi kendi hakimiyeti altında birleş
tirmek amacıyla faydalanabilmeyi uman Katolik Kilise
si'nin temsil ettiği feodal Batı dünyasıydı. Arap dünyası, 
Akdeniz'deki gücünün önemli bir kesimini, Umayya ha
nedanının çöküşünün ardından “Reconquista” ile kay
betmeye başlıyordu. 1104'tten itibaren Papaların açık 
desteği altındaki birçok püriten ve savaşçı şövalye tari
katı, Templar şövalyeleri, Saint Jean şövalyeleri I. Al

fonso komutasındaki birlikler, giriştikleri fetih hareketi
ni sonuçlandırarak İspanya'yı Arapların elinden almış
lar, bölgedeki Yahudi nüfusu “koruma” altına alan, köle 
ticaretini artıran, Afrika'da hakimiyet kurmaya çalışan 
bir kent konfederasyonu sistemi (hermandades) kur
muşlardı. Arapların Ispanya'dan atılması Kilise'nin ve 
inananlarının kendine güvenini ve tecrübesini arttırmıştı.

Kutsal toprakları ellerinde bulunduran Arapiar hac 
seyyahlarını kabul etmekteydiler; çünkü İsa'da Muham
med gibi kabul gören bir peygamberdi. Ancak zamanla, 
özellikle Bizans ile sürekli bir savaş içine giren Selçuklu 
Türkler! aynı hoşgörüyü gösterme düşüncesinde değil
diler. Hac seferlerinin, daha da önemlisi, Batı'nın tek 
ticaret yolunun kesilmesi Avrupa'nın cılız ticaretine, Ve
nediklilerin yeni yeni geliştirmeye başladıkları ticari sis
temlerine ağır bir darbe vurmaktaydı. Venedik ve diğer 
bazı İtalyan kentlerinin Doğu kıyılarında elde tuttukları 
ticari kolonilerde yaşayanların “ Müslümanların gerçek
leştirdiği katliamlar” konusunda aktardıkları “dehşet 
verici” hikayeler, Avrupa'lı sıradan dindarın kafasını 
allak bullak ediyor, genel bir tedirginlik ve abartmalı 
bir korku havası yaratıyordu. Haçlı Seferleri “coğrafya” - 
sının merkezlerinden biri de Bizans’tı: 11. yüzyıldan 
başlayarak yoğun bir feodalleşme süreci yaşanmıştı, 
“theme” örgütlenmesi çözülmüş. Devletin askerî ve 
mali temelleri tehlikeli bir biçimde sarsılmıştı. 1054'te 
iki kilise arasındaki bağların tümden kopmasıyla, Bizans 
göreli bir yalnızlığa da itilmişti. İmparatorluk egemenli
ğini koruma uğraşları önemli ölçüde pahalıya patlamak
taydı; Papalığın destekçisi Norman'lara karşı yardım 
etmeleri karşılığında Venediklilere ticari ayrıcalıklar ta
nınmış, Doğu ticaretinde Bizans tüccar loncaları önemli 
bir rakiple karşı karşıya kalarak güçlü konumlarını yitir
mişlerdi. Venediğin Levam ticaretinde güç kazanması 
süreci böylece başlıyordu.

Haçlı Seferleri'ndeki Venedik çıkarlarının “gerçekçili
ği” , Papalığınkinden, seferlere katılan krallarınkinden, 
şövalyelerinkinden ve hacılarınkinden çok daha büyük
tü. Ticarete ve paraya ihtiyaç duymayan toprakbeyieri 
ve krallar ilk kez bu ihtiyacı hissetmekteydiler; Toplum
sal hareketliliğin son derece kısıtlı olduğu feodal toplu
mun bu hareketlenmesi, kralların binlerce kilometre öte
lere ordularını taşımaları para ihtiyacını doğuruyordu. 
İlk haçlı seferi öncesi, Pierre l'Hermite adlı fanatik bir 
keşişin derleyip toparladığı bir inananlar kitlesi, yollarda 
döküle saçıla Bizans toprakları içinde Bulgar ve Selçuk
lu atlılarının saldırıları altında kayboluvererek Kutsal top
raklara ulaşma sevdasını gerçekleştirememişti. Bundan 
çok daha başarılı, ancak onun kadar gerçek olmayan, 
daha çok Kutsal topraklarda vassal prenslikler oluştur
ma çıkarını güden Robert de Normandie komutasındaki 
eli yüzü düzgün bir toprakbeyieri ordusunun gerçekleş
tirdiği sefer, üç yılda vardığı Kudüs'te bir “Kutsal Krallık” 
kurmaya muvaffak olmuştu. Selçuklularla Fatımî.'ler ara
sındaki anlaşmazlıkların büyük bir rol oynadığı bu sefer 
sırasında Bizans'da kendi çapında parsa toplayabilmiş, 
en azından Antakya krallığı üzerinde vassallık haklarını 
korumuştu. Haçlılar her tarafa kaleler diktiler, Müslü
man nüfusu katlettiler, Antakya ve Kudüs'te hemen 
dine kuvvet verecek Patriklikler tesis ettiler. Birinci se
ferin ardından. Haçlıların ve vassal krallıkların durumu 
yavaş yavaş parlaklığını kaybetmeye başladı; Haçlı kent 
devletleri birbirleriyle çekişmeye, Antakya'lı Norman 
prensleri de kendileri üzerinde vassalık hakları bulunan 
BizanslIlarla yoğun biçimde çekişmeye başladılar. 
1144'te Müslümanların Edessa'yı ele geçirmeleri üzeri
ne ikinci bir büyük sefer düzenlendi; Alman ve Fransız 
krallarının hayatlarında ilk defa ittifak yaptıkları, aslında 
Bizans karşıtı da olan bu sefer felaketle sonuçlandı; 
Şam yakınlarındaki çöllerde eriyip gitti. 1187'de Sala- 
hattin orduları Kudüs kırallığına son vermekte gecikme
diler. Bunun üzerine İmparator Friedrich Barbarossa, 
Arslan Yürekli Richard gibi beceriksiz komutanlarla yö
netilen ağır zırhlı şövalye orduları bir kez daha sonu 
belirsiz bir sefere çıktılar: Barbarossa Salef nehrine dü

şerek boğuldu, oğlu Swab dükü Friedrich Akra önlerin
de öldü, Richard ise Akra’yı almaya muvaffak olarak 
Salahattin'le Kudüse hac yolculuğunu ve Tyr, Yafa gibi 
deniz kıyısı kentlerini ele geçiren bir anlaşma sağladı.

Tehlikeden uzak Kıbrıs adası “fief” olarak Guy de 
Lusignan'a verildi. Bu yarı yarıya başarılı seferin ardın
dan Haçlıların Venedik ve Kuzey Fransa gemicilerine 
bağımlılıkları gittikçe artmaya başladı. Haçlılar tarafın
dan denetim altında tutulan dağınık ve çoğunlukla deniz 
kıyısında bulunan yerleşme yerleri İle bağlantının sağ
lanması şimdiye kadar deniz görmemiş Haçlı toprakbeyi 
hükümdarlarının ve Papalığın denizci kentlere, Cenova 
ve Venediğe boyun eğmesini zorunlu kılıyordu. Kara 
yolunun düşman denetimi altında olması ve Bizans'ın 
Haçlı davasından yavaş yavaş bir şey çıkmayacağını 
anlayarak yüz çevirmesi Haçlı Seferi düzenleyen hü
kümdarların bu zorunluluğunu daha da arttırmaktaydı. 
Silah ve gemi ise para gerektiriyor, tek çare yine Ceno- 
valı ve Venedikli bankacıların kredilerine başvurmak olu
yordu. Dinsel inancın en şiddetli ve fanatik biçimiyle 
belirdiği ve motive edici temel güç haline geldiği bir 
dönemde kredi ve mali yardım için Yahudilere başvur
mak oldukça zordu. 1096-1215 arası Avrufis'nın pek
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çok bölgesinde, “dine küfür” eden Yahudilere karşı 
düzenlenen az çok sürekli saldırılarla geçmişti. 4. Haçlı 
seferi ve sonrakiler “para”nın egemenliği altında geç
mişti, haçın değil...

1197’de Papa karşısında üstünlük sağlayan İmparator 
Heinrich Vl’nın düzenlediği Haçlı Seferi deneyi, artık 
Kutsal Topraklar’dan çok, eski Norman krallarının İdea
lini, Bizans'ı ele geçirmeyi amaçlıyordu. Ama imparator 
şanslı değildi; sefer sırasında ölünce ancak Norman 
kenti Antakya'nın denize açılan bölgesinden belli bir 
kısım ele geçirilebilmiştl. 4. Haçlı Seferi, garipliği, ve 
Haçlı Seferleri macerasının büründüğü yeni niteliği orta
ya sermesi bakımından belki de en ilginciydi. 2. Haçlı 
Seferi’nden sonra prestijini yitirmiş, “ordu kurma” ve 
“sefer düzenleme” gibi “dünyevi” işleri krallara, şöval
yelere, toprakbeylerine, son olarak da imparatorlara bı
rakmak zorunda kalmış olan Papalık, III. Innocenti ile 
Avrupa'nın tüm soylularını hedefi Mısır olan bir Haçlı 
seferine çağırmıştı. Fransız soylularının büyük bir kesi
mi bu çağrıya olumlu cevap verdiler; sefere sonradan 
pek ünlenen Fransız vakanüvisi. Ortaçağın ilk gerçek 
tarihçisi Villehardouin’de katılıyordu. Tabii ki Venedikli
lerle anlaşmak zorundaydılar önce: Haçlıların “erleri”
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Haçlı Seferleri, tüm başarısızlıklarına karşın 
Avrapa'daki kültürün gelişmesine ve Akdeniz'in 

K Müslüman ve Hıristiyanlar arasında bölünmesine yol 
açan en önemli olaylardan birini oluşturmuşlardı. 
Yukarıda, Haçlı Seferleri döneminde Avrupa 
soylularının, toprak beyleğinden şövalyeliğe geçtiğini 
gözler önüne seren bir kitap süslemesi...

gemilerde forsa olarak çalışacak, ve asıl önemlisi, sefe
re giderken Haçlılar Venedik İçin önemli bir ticari hedef 
olan Dalmaçya’daki Zara’yı ele geçireceklerdi. Ama Bi
zans prenslerinden, Venediklilerle ticari ilişkilerle ol
dukça ilgili Aleksios'un çağrısı, Venediklilerin Bizans'
taki ticari ayrıcalıklarının dürtüsüyle Venedikli başkap- 
tan Doge Enrico Dandolo dümen kırıp hedefi Konstanti- 
nopolls'e çevirmişti. Vlllehardouin'in anlatısına göre Haç
lılar bu “dünyanın en zengin kenti”ne gözleri faltaşı 
gibi açılmış bir halde çıktılar, imparator'a -eski Roma’
dan nedense kalan- bir saygı gösterisinde bulundular 
ve hemen, ufaktan ufaktan kenti yağmalamaya giriştiler. 
1204’teki bu olay Haçlı Seferleri'nin gerçek “ ideal” ini. 
Batı ve Doğu kiliselerinin birleşmesi planını elbette suya 
düşürdü. BizanslIlar dayanamayarak Haçlıları sürüp çı
kardılar. Latinler geri dönüp kenti ele geçirdiler ve yağ
malamaya giriştiler; Bizans devlet aygıtı Nikea'ya (İznik) 
kaçmak zorunda kaldı. Orada bir Latin İmparatorluğu 
kuran Haçlılar, 1261'de Mihail Paleologos tarafından 
kovulana kadar Konstantinopolis'i terketmediler. Ancak 
çekilmeleri karşılığında Venedikli ve Cenevizli tüccarlar 
ve denizciler Bizans’ta önemli ayrıcalıklar, hatta koloni
ler elde ettiler.

Latinler Konstantinopolis’le uğraşırken. Haçlı Seferle
ri devam ediyordu. Sürekli bir başarısızlık bunların ço
ğunun yakasını bırakmadı: 1212'de, bir köylü delikanlı
sının köy köy gezerek topladığı küçük çocuklardan olu
şan bir “Haçlı Seferi” , Marsilya'nın Venedlkli'lerden 
bile insafsız yozlaşmış tüccarları tarafından Doğu'ya 
götürülmek vaadiyle ayartılarak, binlerce kız ve oğlanın 
İskenderiye’de köle olarak satılmasıyla sonuçlandı. 
1229'da ise Papa tarafından aforoz edilen İmparator
II. Friedrich Akra üzerine bir Haçlı Seferi düzenleyerek 
prestijini kurtardı. Ancak 1244 yılında Haçlı Seferlerinin 
kendi amaçlarını yerine getirebilmesi açısından sonu 
geldi: Mûslümanlar Kudüs'ü son kez, ve artık mutlak 
olarak (İsrail'in Kudüs’ü işgaline kadar) ele geçirdiler.

Bunun üzerine sonradan azizleştirilen. Haçlı davasına 
yürekten bağlı Fransız Kralı IX. Louis'nin Kudüs üzerin
de her zaman en büyük tehdidi oluşturan Mısır'ın yok 
edilmesi ve yağmalanması amacıyla düzenlediği 6. Haçlı 
Seferi uzun süredir ilk defa gerçek hedefine yöneldi: 
Ancak Damietta'yı 1249’da almasına rağmen Kral yeni
lerek esir düştü; ancak son derece yüklü bir fidye karşı
lığında kurtarılabildi. Sonuçta tek başan, kurtarılan kira
lın Akra kalesinin duvarlarını yeniden inşa ettirmesi ol
du. 1270’lerde 7. Haçlı Seferi yine IX Louis'in öncülü
ğünde bu kez Tunus’a yöneldi. Amacın artık KUtsal 
Topraklar üzerinde denetim olmaktan çok, bundan son
raki yüzyılların merkezî bölünmesini, Doğu-Batı ayrış
masının yeni biçimini belirleyen bir Hıristiyan-Müslüman 
çatışmasına dönüşmesi gerçekleşmişti. İnançlı kırai bir 
kez daha, bu kez salgın hastalıklar karşısında yenilgiye 
uğradı: Ordusunun büyük bir kesimiyle birlikte telef 
oldu. Tüm cephelerden karşı saldırıya geçen Müslüman- 
lar 1291'de Akra'yı ele geçirdiler. Tyr, Beyrut ve Sidon 
gibi kıyı kentleri Hıristiyanlar tarafından terkedildi; yal
nızca Kıbrıs adası 1489’a kadar Lusignan'ların, Rodos 
ise 1S23’te OsmanlIlar tarafından ele geçirilene kadar 
Salnt Jean Şövalyeleri'nin denetiminde kaldı.

Haçlı Seferleri, daha önce de belirttiğimiz gibi, daha 
çok Hıristiyan dünyasının kendi iç mücadelerinin doğ
rultusuyla belirlenmişti: Genel çerçevesi “ Müslümanla
ra karşı savaş”tan İbaret olan, ancak çoğu kez, katılan 
güçlerin çıkarian doğrultusunda hedefinden sapan, Bi
zans’ı işgal eden, Venedik kaptanlannın kâr hırsı yüzün
den “Tann'nın istediği” hedeften oldukça uzaklara dü
şen seferier, tüm Doğu'yu sonuçta Müslümanlara bırak
masına rağmen, Avrupa’nın sonraki toplumsal gelişme
sinin yönünü beliriemekte önemli bir rol oynamıştı. Baş
langıçta kutsal bîr taleple şekillenen haçlı seferieri son
radan Venediklilerin ticari çıkariarının, Normanlann Bi
zans’ı ele geçirme isteklerinin, bu sonunculann ise ken
di sınıriannı güvence altına alma girişimlerinin yönlen

dirdiği genellikle başarısız seferler haline dönüştüler. 
Sonuçta Kuzey İtalya’nın deniz kentleri, ve Güney Fran
sa limanları Doğu’dan lüks eşya ticaretinin merkezleri 
haline geldiler. Dünyayı ve zenginlikleri gören topraklı 
soyluluk artık lüks mallara, ipekli pamuklu kumaşlardan 
elbiseler giymeye, parfüm kullanmaya, zevlerini incelt
meye başlamıştı. Bunun için ihtiyaç duydukları para 
ise feodalitenin kuyusunu kazacak bir birikimin ilk dür
tülerini oluşturmaktaydı. Haçlı Seferieri “ulusal bilincin'' 
gelişmesine özellikle Fransa'da yardımcı oldular. Bi
zans ve Doğu’nun daha üstün kültürel ortamıyla tanışan 
haçlılarda kendi toplumsal koşulları karşısında belli bir 
bilinç oluşmaya başladı. Genellikle ya aforozlu, ya da 
“ meşru olmadıklarından” pek çok prensin gücünün hiç 
bir zaman tümüyle bir araya getirllemediği, biriikten 
yoksun Haçlı Seferieri macerası, gelecekte İmparatorlar 
tarafından artık “Tanrı’nın İstencinin” tek tekelcisi ola
rak tanınmaktan azledilen Papalığın otoritesini de önemli 
ölçüde sarsıntıya uğrattı. Şövalyece idealler, kiiiseieden 
bağımsız dinsel düzen ve hareketler, savaşçılıkla din 
yayıcılığını birleştiren püriten din adamlığı tarikatian, 
misyoneriik yeni bir atılım kazandı. Hıristiyanlık manas- 
tırcılığının çileci idealleri ile şövalyeliği birleştiren bu 
mezheplerden özelikle üçü Haçlı Seferleri'nin doğrudan 
ürünüydü: Kudüs'te bir “ ilk yardım” tarikatı olarak Aziz 
Jean'ın kurduğu Salnt Jean Şövalyeleri 1113'de Papa
II Pasquale tarafından onaylanarak Raymond du Puy 
tarafından bir şövalye tarikatı haline getirildiler. Batı 
Hıristiyanlığını temsil eden çeşitli güçlere askeri hizmet 
karşılığı bağımlı olan Saint Jean Şövalyeleri 13. yüzyıl 
başlarında Kıbrıs'ı merkez edindiler; ardından 1530'da 
merkezi Malta’ya çekilen tarikat 1798'e kadar Malta Şö
valyeleri adı altında yaşamını sürdürdü. İkinci önemli 
tarikat Hugue de Payens tarafından fethedilen Kutsal 
Topraklar’ı koruma amaçlı olarak 1120’de oluşturulan 
Templalre (Templar) Şövalyeleriydi. Tarikat, aşırı püri- 
tenliği ve mistisizmi nedeniyle Papa V. Clement tarafın
dan 1312 Viyana Konsül sırasında lağvedilmesine rağ
men etkilerini uzun bir süre sürdürdü. Haçlı Seferleri 
adına Kuzey’deki Slav ve Wend köylülerini sertleştirme 
sevdasına kapılan, ancak büyük ölçüde başansızlığa 
uğrayan Töton Şövalyeleri ise Alman Hanse Biriiği’nin 
bir uzantısı olarak iş görmekteydi. Önce Transilvanya'- 
ya, ardından Prusya'ya, sonuçta da Rusya'da çıkarian 
olan Venediğe, yani Kutsal Topraklardan sürekli oiarak 
daha uzağa kayan Töton şövalyeleri, 15. yüzyılda önem
lerini toptan yitirdiler.

Doğu Dünyası ve Müslümanlık üzerinde etkileri de 
gerçekte oldukça yıkıcı olan bu Kutsal Savaşlar, İslami
yetin başlangıçtaki hoşgörüsüne önemli bir darbe indi
rerek, savaşçılığı ve “cihadı” temel bir kutsal görev 
olarak kabul etmeye başlamalarına yol açmıştı. Sonuçta 
Osmanlılar'ın Viyana kapılarına kadar dayanmasına ka
dar varan bu “cihad” süreci. Doğu ile Batı ayrışmasını 
çok daha keskin temellerde, artık uzlaşmaz bir biçimde 
yerieştirmişti. Dinler ve kültürier birbirierini dışlamaya, 
Türklerin Avrupa'dan çıkarılması, sonraki yüzyılların en 
önemli kaygılarından birisi haline gelmeye başladı. Esas 
olarak teokratik bir devlet anlayışına, bütüncül bir Impa- 
ratoriuk rejimi doktrinine sahip olan İslamiyet, Haçlı 
Seferieri tarafından belki de en karışık döneminde, Ab
basi Halifeliğinin çöktüğü siyasal ve ekonomik bir kriz 
sırasında yakalanmıştı. Doğu'dan gelen Türklerin ve 
Moğollann bu ortamdan faydalanmalan, İslamiyetin da
ha uzun yıllar Arap hakimiyetinin bir daha kurulamadığı 
Wr ortamda, bölünmüş olarak yaşaması sonucunu verdi.

Haçlı Seferlerinin bu uzun dönemli sonuçlanna ek 
olarak, bugün hatırianabilecek kısa vadeli sonuçlan, 
Müslümanlann ve Yahudilerin katledilmesinin hıristiyan- 
ca bir inanç görevi haline getirilmesi, Avrupa’da, önce
likle Ispanya’dan başlayarak Yahudi pogromlannın ya
yılması, Doğu'dan taşındığı artık uzun bir süre AvrupalI 
imgeleminden çıkmayan salgın hastalıklar, ve paranın 
kraliann ve din adamlannın hakimiyetinin yanına yerie- 
şen üçüncü büyük güç haline gelişiydi.
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Kendisini silahlandıramayan köylülerin kendilerini ya da topraklannı koruması olanaksızdı.
(Yine de denemiş olduklan anlaşılıyor. Lombard yasalan bozgunculuk yapan ve komplo kuran 
“kırsal adamlar”a ve kölelere ağır cezalar getiriyordu.) Bu koşullarda köylüler silah 
kullanabilecek, bir ordu ya da çeteyi besleyebilecek genişlikte topraklara sahip senatör ya da 
Cermen soylulannın koruması altına giriyor; onun “adamı” oluyordu. İdeolojik düzeyde bu 
ilişkinin tamamen gönüllü olarak kurulduğu farzediliyordu. Marc Bloch’un deyişine göre “Bir 
senyöre bağlanmak hiç de özgürlüğe aykm bir şey olarak görülmüyordu. Zaten kimin senyörü 
yoktu ki?” Tıpkı bir senyörün kralın vassalı oldijgunda ona askerî hizmet borçlu olması gibi, 
bu şekilde koruma altına giren köylü de senyöre hizmet, ancak bu kez en önemlisi 
topraklannda çalışmak olan çeşitli angaryalar biçimini alacak bir hizmet borçlanmış oluyordu. 
Kuşkusuz, gönüllü diye tarif edilen bu ilişkinin kurulması, çoğu zaman anarşik olaylarla, 
isyanlarla kesilen, köylülüğün açık ve örtük direnciyle karşılaşan uzun bir süreç boyunca 
kuruldu. Serflik ilişkisinin aldığı somut biçim ve içinde yaşandığı toprak mülkiyet tarzı 
yöreden yöreye büyük bir çeşitlilik göstermekle birlikte, Ortaçağlann tipik toprak mülkiyet 
tarzı malikâne mülkü olarak anılır. Bu mülkiyet tarzında toprak sahibinin şatosu, manastır ya 
da kilisenin çevresindeki arazi, toplu ya da dağınık birimler halinde çeşitli köylere dağıtılmış 
halde bulunurdu. Parsellerden bir kısmı ve özellikle de otlaklar köyün ortak 
mülkiyetindeyken, ekilebilir parsellerin bir kısmı malikâne tarlası sayılır, bir kısmı ise 
köylülerin kendi geçimine hasredilirdi. Çoğu zaman toprak sahibi yetiştirilecek ürünleri 
(genellikle meyve ağaçlan, şarap ve sebzeler) seçer, arazisi üstünde yaşayan cemaatın kendine 
yeterliğini sağlayacak inşaatlar ve atölyelerin yapımı konusunda bizzat karar verir ve tebalannı 
bu yönde işe koşardı.

Malikâne arazisi üzerindeki hemen her kategoriden (özgür kişiler, köleler, koruma altında 
seriler) insan bulunurdu. Malikânenin sahibi, senyör, zaman içersinde her mülkü üzerindeki 
her türden insan ve varlık üzerinde söz sahibi haline geldi: evler, köylü topraklan, kiliseler 
ve kamu işleri... Charlemagne döneminde malikâneler “immunitas” (bağışıklık) hakkıyla taltif 
edilerek kamu yükümlerinden muaf tutuldular. Bu onlan eski Roma’da İmparator’un hâzinesi. 
Kilise, ve senatörlerin sahip olduğu ayncalıklara benzer bir güçle donatıyordu. Ancak 
Franklann verdikleri bağışıklık Roma’da dahi bulunmayan ek ayncahklan da içeriyordu: 
bölgeye serbest girişin yasaklanması, artığa ve mülke (daha doğrusu efendinin yetkesi ve 
yargıgücü altında bulunan her nesneye) zorla el koyma ve güç kullanma hakkı...

’’İmmunitas” hakkına bağlı olan ve bazı ek siyasal ayncahkla güçlendirilen hukukî ayncalıklar 
zamanla malikâne sahibine yalnızca altlan ve özgür olmayanlar üzerinde değil, serbest 
çalışanlar ve özgür köylüler üzerinde de söz sahibi olma hakkını verecek şekilde genişletilerek 
eski Cermen örfler hukukunun temelini oluşturan kişisel bağımlılık ve hizmet ilişkilerini 
oluşturmuştu. Serileşme sürecini hızlandıran ve toprağa bağlılık çerçevesinde güçlendiren bu 
gelişmeyle, tebalar malikane sahibine, yani derebeyine kişisel ilişkilerle bağlandılar; senyörün 
onlan koruma yükümüne karşılık, angarya ve zora dayalı çalışma temelinde gelişen bir emek 
sürecinin hızlandıniması bunun en önemli sonuçlanndan biri oldu. Ancak Karanlık Çağlar 
boyunca köylülüğün hayatmı etkileyen en önemli faktörlerden biri serfleşmeydiyse, bir İkincisi 
de teknolojik donanımdaki dönüşümdü. Su değirmeni klasik çağlarda da bilinmekle zaten 
yalnızca Gal;  ̂ da ve burada da sınırlı bazı işlevler (Silah imalatı kontrol) için kullanılıyordu. 
Lombard’lann nemen arkasından İtalya’ya giren su değirmenleri hızla yaygınlaştı; öyle ki 
karanlık çağlann sonunda hemen hemen her köyde bir su değirmeni vardı.İkinci önemli bir

Diaspora yaşamındaki Yahudiler Ortaçağlarm hem en güçlü hem de en çok baskı altında tutulan kesimlerinden 
biri olarak belirdiler. Uzun bir süre boyunca Yahudiler savunmasız yabancıyar olarak kabul edildiler, hatta 
"inançlr Louis döneminde (814-840) Karolenj kralının doğrudan koruması altında tutuldular. "Koruma" ise, 
genellikle hor görülen, zaten pek de işe yaramayan ticari mesleklerin ve faizcilik, tefecilik gibi hıristiyaniar için 
yasak olan işlerin, Hıristiyan yurttaşlar topluluğunun dışında addedildiklerinden Yahudilerde hoş görülmesinden 
kaynaklanan bir "ayrıcalık" tanımadan ibaretti. Çok geçmeden Yahudiler sürekli alacaklı ve tefeci, Hıristiyaniar 
ise sürekli borçlu durumuna girdiler Yahudiler ve Hıristiyaniar arasındaki ilişki alacak verecek ilişkisine 
indirgenrnişti.Doğal bir sonuç olarak çatışmalar ilk olarak 1. Haçlı Seferi'nden sonraki poğromlarla başlayarak 
genişledi: Yukarda (sağda) tahta baskıda görüldüğü gibi toplu halde yakıldıklan oluyordu. Aslında toplu halde 
insanların yakılması Ortaçağda sadece Yahudiler ve büyücüler İçin uygulanmıyor, yukarda (solda) tahta baskıda 
görüldüğü gibi hastalık yayanlar da toplumun sağlığı savıyla toplu halde yakılabiliyorlardı.

o a o fi

K ilise ler  ve  M an ash H ar

Hıristiyanlığın yayılışını belirleyen, iki cemaat Vattlzcl- 
ler ve Eukharistlerdl. Pantekost'tan, yani İsa’nın “dirill- 
şr'nden sonra 50 gün geçmeden ortaya çıkan bu cema
atler, bir taraftan eski Yahudi toplumunun hiç yabancısı 
olmadığı “ meslhçt” geleneği paylaşmakta, ancak öte 
yandan, tüm eski dinsel öğretileri son sınırlarına kadar 
götürerek Tanrı İle İnsan arasında o kadar yoğun ve 
karmaşık bir ahlaki bağlar zincirini yerleştirmekteydiler 
kİ, son ereklerine vardırılmış Hıristiyan etiği ancak son 
derecede bilinçli, kentli ve eğitimli kesimlerin uygula
maya koyabileceği bir yaşam yöntemi haline gelmeye 
doğru gitmekteydi. 50. yıla doğru Kudüs’te İlk Hıristiyan 
“örgütü” toplanmakta gecikmedi: Kudüs kilisesi artık 
liderdi; cemaatın ruhlarının ve paganizme, İnançsızlığa 
karşı açılacak savaşın lideri... Bu savaş, İki yönlüydü 
doğal olarak: insanoğlunun ruhunun derinliklerinde yer 
aldığına İnanılan kötülükler cephaneliğine ve bu kötü
lükleri uyaran inançsız Antik toplum evrenine karşı. Bu 
İkili mücadele alanı, Hıristiyan etiğinin biçimlenmesinde 
büyük bir önem taşımaktadır: kişinin kendi benliğine 
karşı açacağı savaş ve altetme, inançsızları ve inançsız
lığı yoketme. O çağa kadar hiç bir “ monolatrik” dinin 
yeltenmediği kadar büyük bir şiddetle İnsan doğasına 
çok yönlü bir savaş açıldı. Vaizler yollara düşerek dün
yayı dolaştılar, antik dünyanın siyasal ve felsefi ilkeleri
ni toptan reddeden, onlann arasında yaşayamayacakla- 
nnı hevesle terennüm eden cemaatler kendilerini yavaş 
yavaş İnsanlığın ilgilendiği gündelik, dünyevi işlerden 
çekmeye başladılar. Hıristiyanlık etiği Antik toplumun 
siyasal nitelikli etiğine karşıt olarak, kendisini siyasetin, 
etiğin ve “doğallığın” toptan bir reddiyesi üzerine kur
muştu. Roma emperiyal dünyası, birbirleriyle iietişimslz 
toplulukları, ulusları ve cemaatleri ile bu girişimi zincir
leme bir reaksiyona dönüştürebilecek yeteneğe sahipti. 
Bulundukları bölgelerin özgün kültürel renklerine bü
rünmüş Hıristiyan cemaatları çoğaldı, yaygınlaştı: baş
langıçta “kynikos” münzevileri gibi yaşamı reddeden, 
orada burada serserilik eden deliler olarak kendileriyle 
alay edilen Hıristiyaniar, yavaş yavaş “ kültürlü” sınıfları 
da kendilerine doğru çevirmeye başladılar.

Hıristiyan düşüncesi büyük mücadelesini yalnızca are
nalarda aslanlar karşısında vermiyordu. Rakibin araçla
rını taklit etmeye dayalı çok eski bir stratejiyi, en uç 
noktasına kadar ve çok yönlü bir biçimde kullanmayı 
başardı. Yunan felsefesinin doruk noktasını oluşturan 
Platonculuk, Neo-Piatonizmln araçlarının yardımıyla us
sal bir felsefeden usdışı bir dünya görüşüne, bir İnanç 
ve vecd ahlakına, bir temaşa evrenine dönüştürülüver- 
di. Çöle çekilen, orada güç toplayarak geri dönüp sava
şa girişen dinsel cemaatlar, sözgelimi Suriye ve Mısır'da 
tüm şiddetiyle egemenlik kuran A2lz Antonlus, Aziz Pac- 
homlos ve Aziz Schnoudl mezhepleri. Roma dünyasınır 
“arena''sına karşı kendi savaş alanlarını oluşturdular 
çöl kenarındaki manastırlar. Antik toplumun kışlaların: 
öykünen manastırlar, Yunan felsefesinin kavramlarla oŷ  
hadığı oyuna öyk'jnen tannblllmcller dizisinin son hal 
kası, Roma'ya öykünen İlk "dini bütün” şehir Konstan  ̂
tinopolis’in kuruluşuydu. Artık Hıristiyanlık kentin vc 
devletin araçlarına da sahipti. Manastırların ve kentlerir 
örgütlenmesi arasında sık sık yapılan benzetmelerin beli 
bir doğruluk payı vardır. Ancak şunun da eklenmes 
kaydıyla: kişl, manastırda yaşayabilmek İçin, kendi siya 
sal, rasyonel ve düşünsel varlığını bir tarafa bırakmalı 
dır. Belli bir egemenliği sınırlayacak güçler karşitlığ 
ortamını üreten ve yeniden üreten bir siyasal toplun 
yapısını dışlamalı, düşünceyi ise koşulsuz bir Inancıı 
olmazsa da olur bir aracı konumuna Indlrgemelldlr. 2 
yüzyıldan İtibaren kilise kurumlan çevresinde mayala 
nan düşüncelerin kökenlerine bir bakalım: kişinin kend 
benliği üzerinde kuracağı rasyonel denetimin, yani etil 
yaşamın gündelik hesabının -bunlara Antik Yunan felse 
fe ekollerinden başlayarak, Stoacılara, Eplkurosçula



ve Seneca’ya kadar rastlamaktayız- korunduğunu, an
cak bu denetimin Tanrı, gerçekte ise onun temsilcisi 
olan bir “kişi” , bir “çoban” tarafından yönetilmeye 
açık hale gelmek amacıyla benimsendiğini görüyoruz. 
Yani, Antik Yunan felsefesinin “kendini bil” sloganı, 
“kendini, yönetiiebiiir kılmak için bil” sloganına dönüş- 
tUrüimektedir. Dördüncü yüzyıl Kilise Babalarının Hıris
tiyan cemaata ve keşişlere layık gördüğü ideal davranış 
türü buydu: Aziz Kyprianos’un, İrenaeus’un ve Orige- 
nes’in, sapkınlardan Arius’un, babalardan Jeromius’un, 
Ambrosius'un ve Augustinus’un Tanrı yasasına boyun 
eğiş yoiuyla kurtuluşa erişme üzerinde sayısız metinle
ri, manastır içi kuralların betimlenmesine dair yönerge
leri kişinin, çileci pratikler yoluyla, üstlerinin yönlendir
mesine kendini tümüyle açık kılarak erişeceği “kurtuluş” 
üzerine tartışmalarla doludur. Gerçekte her yer “kıs
kanç tanrı” Yehova ile doldurulmuştu: kendisi iie yarat
tığı insanlar arasındaki bağ her şeyden önce gelen bir 
tanrı. Sorunu böyle yorumlamayan Marcionitier, Gnos- 
tikier ve iUontanistler pek erken bir zamanda safdışı 
edildiler. Ernst Bloch, İsa’nın “etleşmesi”nin aslında 
“kıskanç Yehova”nın “ölümünü” ilan ettiğini söyler
ken aklında bu “sapkın” mezheplerin reddetmeye eği
lim gösterdikleri, “salt iyi” ya da “salt kötü” olan, 
mutlak bir tanrı anlayışına yönelen bir eleştiri olmalıdır. 
Gnostikierin içe bakışla ve çilecilikle “benliğin içindeki” 
berisindeki Tanrıyı keşfetmeleri tıenimsenemez bir dü
şünceydi: keşfedilmesi gereken Tanrı değil, ya da Bu- 
dizmde olduğu gibi bir “ boşluk” değil, Tann'nın mutlak 
boyunduruğuna vurulmuş, onsuz bir hiç olan bir varlık
tı. Kristolojik ya da teolojik tüm erken dönem tartışmala- 
nnın ardında bu temel sorun, yani insanın hangi pratik
ler ve davranış kuralları aracılığıyla bu benliğe, bu gü
nahkarlığa kavuşacağıydı. Adem ile Havva’nın “orası”n- 
daki “ilk günah” bu açıdan oldukça rahatlatıcı bir ku
ramdı. Doğuştan günahkar benlik, artık kurtuluşunu 
“ölümden sonraya” rahatlıkla erteleyebilirdi. Ama ara
da, yani ilk günahla doğum ve “ mortificatio” ile ölüm 
arasındaki sürede belli bir biçimde yaşanması gerek

mekteydi. "Bu dünyadaki” yaşamın biçimi ne olacaktı? 
İşte manastır yaşamının bu “ölü” sürenin bir kodlanışı 
olması temel bir Hıristiyan gerçeği olarak burada belirir. 
Manastırda hergün ölümün provası yapılır: azla yetinii- 
meli, cinsel her türlü dürtüden kaçınılmalı, kendini ne
densiz bir adanmışiığa adamalıdır. Kaba bir mimari ken
tin zengin havasından uzaklaştırır; Kutsal Kitabın yazıl
masından, yorumlanmasından ve yeniden yazılmasın
dan ibaret olan emek (tarım alanında ya da zanaatçılıkta 
da kullanılsa nesnesi her zaman yine de “kutsal olan'- 
’dır) benliği yıpratarak, bedeni yorarak “ hakikatin” da
ha rahat açık kılınmasını sağlayan bir araçtır. Kişinin 
yalnızlığı aslidir; komünal çalışma ve yemek, dua ve 
ayinler, herşeyi örten sessizlik, hücreler ve kendi kendi
ni cezalandırmaya dayalı disiplin yalnızlığın manastır 
psikolojisini ortadan kaldırmaz, yalnızca çeşitlendirir ve 
zenginleştirirler. Disiplin içindeki yaşam ne kadar 
“zengin” olursa o kadar “fakirleşir” : yalnızlık artar, 
acı büyür, kefaret ödenir, ancak ölümden sonra gelecek 
kurtuluşun yolları açılır. İMutiak bir boyun eğişin öznesi 
olma deneyini yapan keşiş, Hıristiyanlık etiğinin tümünü 
önce kendi üstünde denemiş, ardından toplumlara, köy
lere, şehirlere yaymaya girişmiştir. Gerçi böyle çiieci 
bir bilinçaltı toplumlarda ve onların gündelik, doğal ya
şantısında kolayca yerleşebiise, yaygınlaşabilseydi, or
taya çıkacak “ psikanalitik” sorunu çözmek için binlerce 
Freud’u kiliselere istihdam etmek zorunlu bir hale gelir
di. Ama Hıristiyanlık, yine de bu başarıyı belli bir ölçüde, 
feodalitenin, geleneksel toplumlann, popüler kültürle
rin, “sapkıniıkiann” , savaşların engellerine çarpa tö- 
kezieye sağlamıştır: Çok geçmeden siyasal bir güç mer
kezi haline gelen, tinsel egemenliğini dayatan sağlam 
bir örgüte, Kilise'ye kavuşturulmuştur. Kilise bir taraf
tan, çileciliğin ve temaşa dünyasını temsii eden manas
tırlar bir taraftan, kapitalizmden önceki en büyük emper
yalist yayılmayı gerçekleştiren kurumlar oldular. 6. yüz
yılda köle pazannda satılan Angi delikaniıiannı görüp 
beğenip “Angel” (melek)’lere benzeten, ve acımasını 
dile getiren Papa Büyük Gregorius’un makamına çıktı-

Bir Ortaçağ genelevi. 
Binanın iidnci 
katında açık hava 
tiyatrosu var.
Ortaçağ’da 
Manastırlar kasvetin 
sembolüyken 
genelevler “aşağı 
tabakanın" hayat 
doluluğunu 
yansıtıyordu.

ğında ilk yaptığı iş AngI kabileleri üzerine bir rahipler, 
keşişler ve manastırlar ordusu göndererek onları dine 
kazanmak olmuştu. Erken Bizans döneminde anachoret 
ve hermitlerin yaydığı çileci Hıristiyanlığın, köylülere 
pek uygun bir örnek oluşturmasa bile, toprak köleliğinin 
oluşumunda, geniş bölgelerin denetim altına alınışında 
ne kadar büyük bir rol oynadıkian bilinir. Bizans manas
tırlarının inşa edilirken, yer ve ortam seçiminde seçtikle
ri strateji, Hıristiyanlığın, Kutsal Kitap bir tarih eseri 
olarak düşünülürse “ insanlığın” , ve ideal bir yaşamöy- 
küsü içinde inançlı kişinin “tarihini" mitolojik bir kurgu 
biçiminde tekrarlamaktaydı. Önce Ermiş Antonius “çöl
deki yalnızlığına” çekiliyordu: Manastırlar sürekli daha 
öteye, sınırlann ötesine, ei ve inanç değmemiş toprakla
ra doğru kurulan öncü karakollardı...Sonra tarihteki ilk 
manastınn kurucusu Ermiş Pachomios safhası başlıyor
du: çileci ve kapalı manastır yaşamı (kenobites); ardın
dan da “emperyalizm” safhası (Ermiş Schnoudi) geii-, 
yordu: inançsızlara karşı Savaş...

Manastırların kısa tarihi zamanın kısa tarihinden daha 
uzundur ve kesintilidir: Konsiller, Kilise ayrışmaları, Bi
zans imparatorlarının, papaların, Chariemagne’ın giriş
likleri kiliseyi siyasal bir araç oiarak kullanma çabaları, 
529'da Aziz Benedictus’un, 11. yüzyılda Ciuny papazla
rının giriştikleri “ manastır” reformları, ve “köylü 
ayaklanmaianyia” içiçe gelişen, ama sonuçta onları al- 
tetmeye yarayan Luther reformasyonu...Haçlı Seferleri, 
Din savaşlan, skandallar, laiklik sorunları...Tüm bu olay
lar, kendilerini “Tanrıya adamış” keşişlerin, manastır 
adı verilen çok işievii iaboratuvarlarında kendilerini baş
ka işlere de adadıklarını göstermektedir. Kilise tarihi 
aynı zamanda, Ariusçuiuktan Katharlara kadar bir "sap
kınlıklar tarihi”dir. Aynima, kurumlaşma, çilecilik ve 
aforoz. Bu bakımdan manastırlar Ortaçağlann zanaat 
ve kültür depoianydıiar: kentleri fakirleştiren, ekonomik 
ilerleme düşüncesinden uzak tanm teknikleri hep ma
nastır sakinlerinin buluşuydu; yine aynı karakteristik 
bir biçimde manastır “eruditio”su da (bilginlik) Antik 
entelektüel yaşamın kısırlaştırılarak korunmasına, tek
rara, “stabilitas ioci”ye (dışarıyla temassıziık), Aristo 
ve Piaton’un eserlerinin yanlış aktanmına, bilginin te- 
kelleştirilmesine dayanmaktaydı. En gelişmiş tanm ve 
bilgi teknikleri elbette manastırlarda korunuyordu ama 
bunun anlamı ve amacı onları geliştirmemek, yaygınlaş- 
tırmamaktı. Nerede bu yönde bir eğilim görülse, orada, 
manastır çevresinde “çobanlık” kaygısındaki “ imitatio 
christi” (İsa'nın taklitçileri) sloganını savunan “fakirlik 
yanlısı” dilenci tarikatlar ortaya çıkmakta gecikmiyor
lardı. Bunlar büyük bir başanyla manastıriara fiziksei 
oiarak kendilerini “kapatmadan” da çileciliğe ve boyun 
eğişe kavuşulabileceğini gösterdiler. Assisi'li Frances- 
co’nun kurduğu tarikatlar (Fransisken ve Minoritier) Hı
ristiyanlığın uzun yıllar tüccarlann, lanetlenmiş Yahııdi- 
lerin, fuhşun ve günahın beldesi oiarak gördüğü, cansız 
ve cılız bıraktığı, köylülere kapattığı, papazların ege
menliği altına aldığı kentlerin de inanç dünyasına açıla
bileceklerini savunmaktaydılar. Manastır kapılan böyle
ce bir kez daha açılmakta, gezgin vaizler bir kez daha 
bir toplumsal düzenin çöküşünü dile getirmekte, heie 
1216’da Dominiken mezhebinin kuruluşuyla Tann dışın
da herşeye karşı savaşını bir kez daha ele almaktaydı. 
Bekaret ve cinsellik sorunu gibi azçok ciddi, meleklerin 
cinsiyeti gibi acaip sorunlar manastırlann tarihsel mira
sıydı. İnsanlığın yeniden keşfedebilmek için uzun asırlar 
boyu uğraşmak zorunda kaldığı, tanınmaz hale getiril
miş antikite yazar ve düşünürlerinin (Lutherci karikatür
ler Aristo'yu bir Alman burjuvası giysileri içinde tasvir 
etmekteydi), eserlerini koruyan, keşişlerin kendilerini 
hapsettiği hücreleri ve kilidi keşfederek başkalarının 
hapsedileceğl hapishanelere örnek olan, Batı aile düze
nini şekillendiren, yaşamı aiılakileştiren, modern ege
menlik yapılarını olanaklı kılan emek etiğini mayalandı
ran manastırlar, yerlerini daha etkili, ve modern devlete, 
ekonomik koşullara daha uygun yapılara terkederken 
“ homo religiosus”un da sonu yavaş yavaş ufukta görü
nüyordu.
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değişiklik sabanların yapısında meydana geldi. Saban klasik çağlar boyunca hiç dönüşüm 
geçirmemişti. Hesiodos’un M.Ö. 800 ’de tarif etmiş olduğu sabanla 6. yüzyıl köylüsünün 
kullandığı araç, temel ilkeleri bakımından aynı araçtılar: Tek bir hayvan ya da insan 
tarafından çekilebilecek kadar hafif, toprağın ancak yüzeyini eşeleyen, dolayısıyla aynk otlarını 
kökünden temizlemeyen hafif saban. Ortaçağlarda ise, genellikle iki öküzden oluşan bir takım 
hayvanla çekilen, toprağı kazmak için bir bıçakla ve tohumları kaldırılmış toprağın derinlerine 
gömmek için özel bir düzenekle tahkim edilmiş ağır saban neredeyse evrenselleşti. Ağır 
sabanın benimsenmesinin toplumsal yapı üzerinde de dönüştürücü etkileri oldu. Hafif saban 
edinmenin gerektirdiği masrafları birey ya da hanehalkı ölçeğinde karşılamak mümkünken, ağır 
sabana koşulacak öküzleri tek. bir ailenin satın alabilmesi, genellikle mümkün değildi.
Dolayısıyla Ortaçağlar’da saban genellikle köy cemaati tarafından alınır, cemaatin ortak 
mülkiyetinde kalır ve tarla sürümü de imece usulüyle yapılırdı.

Karanlık Çağlann Siyasal Tarihi

5ird e  Clovis, arkasında Roma egemenliğinden ayrılmış, kendi vassallan  tarafından yönenlen 
Frank kabilelerinin yerleştirildiği geniş bir bölge bırakmıştı: Loire havzasının kuzeyinde kalan 
Fransa... Pirene bölgesinin de Vizigot egemenliğinden alınmasından sonra -6. yüzyılda-, daha 
sonra Fransa olacak toprakların büyük bir bölümü ilk kez, ismen de olsa tek bir siyasal 
rejim altında bütünleştirilmiş oluyordu. Diğer barbar şeflerin aksine Clovis, Cermenlerin tercih 
ettiği Ariusçuluğu değil. Roma Kilise’sinin resmî inancını benimsemişti. Böylelikle, kraliyet ile 
Kilise arasında yüzyıllar boyu sürecek bir ittifakın temelleri atılmış oldu. Gerçi klasik kültürü 
taşıyan seçkin şehirli sınıflar, daha başlangıçtan beri gerektiğinde barbarlarla işbirliği 
yapmaktan kaçınmamışlardı ama daha imparatorluk döneminin sonunda bile Kilise, sahip 
olduğu toprak miktan ve servet bakımından bu sınıfların en önemli bileşenlerinden birini 
oluşturuyordu. Diğer yandan, Kilise, Roma devlet aygıtının nasıl işlediği konusunda da en 
örgütlü teorik ve pratik bilgilere sahip olan kurumdu. Kuşkusuz, sözkonusu ittifak Kiliseyi de 
köklü bir şekile dönüştürdü. Papalık değilse de, Francia’daki kiliseler devlet karşısındaki 
özerkliklerini, imparatorluk döneminde hiçbir zaman yitirmemiş olduklan kadar yitirdiler; 
kraliyetin birer organı haline geldiler. Merovenj kralları döneminde, hanedana mensup 
“yeğenler” kimi zaman birden fazla piskoposluk ve başpiskoposluğa bizzat kral tarafından 
tayin edilebiliyorlardı.

Daha Roma’nın fethi ile sonuçlanacak akınlar başlamadan önce, Cermen toplumların üçlü bir 
statü aynşması gerçekleşmişti: Soylu kesimin atalan tannlara dayanıyordu; hiyerarşide bir alt 
basamakta bulunan “özgür” klan üyeleri ise yine de silah taşıma, ve siyasi kararlara katılma 
haklanna sahiptiler; nüfusun büyük çoğunluğu bunlardan oluşuyordu. Üçüncü basamakta ise, 
savaşlar sırasında komşu kabilelerden getirilmiş Ubertii (azadlılar) denilen yan-özgürler 
geliyordu. Her türlü statü aynmı dışında bırakılmış “köleler” ise savaş esirlerinden, özgür 
doğmaihış olanlardan ve “kumar” borçlannı yerine getirmemişlerden oluşmaktaydı. 614 ’de 11. 
Clothaire kendi adıyla yayınladığı bir fermanla, kendisini “soylular kardeşliği”nin bağlanndan 
kurtardığını ilan etti. Bu fermana göre amk, soylu sınıflar arasından devlete hizmet edecek 
olanlan seçme, onlara toprak dağıtma ve egemen kılma hakkı artık krala aitti. Ancak ne bu 
ferman, ne de Kilise ile kumlan ittifak feodal düzenin tipik özelliği olan iktidann 
parçalanması, bölünmesi sürecini engellemeye yetti. 629-39  arasında I. Dagobert döneminde,

2608

Ortaçağ'da kullanılan enerji kaynaklan genellikle insan 
ve hayvan gücüyle sınırlı kalmış tanm tekniklerine 
dayanıyordu. Eski Roma’da dev projeler biçiminde 
gelişmiş bulunan su değirmenleri. Erken Ortaçağlarda 
yalnızca Vizigot bölgelerinde yaşamını sürdürmüş, 
Avrupa’nın büyük bir kesiminde yerini el değirmenine 
bırakmıştı. Haçlı Seferlerinin başlamasından sonra 
teknolojik yenilikler başta savaş araçlan gelmek üzere 
arttı; Venedikliler Akdeniz ticaretinde elde ettikleri 
ayrıcalıklar sayesinde güçlü ve büyük kapasiteli bir 
ticaret ve savaş filosu oluşturdular. Yukarıda solda bir 
su değirmeni, yukarıda Yüz Yıl Savaşlan’yla birlikte 
topun gelişiyle önemini kaybeden bir mancınık, altta 
efsanevi kahraman Tristan’ın Isolde’yi İrlanda’dan 
Galler bölgesine getirdiği gemi.
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)226 y;/;nda Liyonia'yj e/e geçiren Bremen’U din 
adamı Albrecht von Appeldern'in yönetimindeki Töton 

Şövalyeleri, askert, dinsel ve siyasal işlevleri 
birleştiren özgün bir yapı oluşturmuşlardı. Riga kenti 

üzerinden ilerleyerek, Novgorod’a kadarki bölgeyi 
kolonileştirmeye giriştiler. 1236'da serf sağlamak 

amacıyla Litvanyalılar ve Semigallılar üzerine yürüyen 
Töton şövalyeleri ağır bir yenilgiye uğradılar; bu kez 

doğrudan Slav köylüleri üzerine yürümeyi 
kararlaştırdılar. Aleksandr Nevskiy komutasında 

Novgorod eyaletlerinden toparlanan Slav köylülerinden 
ve esnafından oluşturulan Rus ordulan 1242 yılında 

Töton Şövalyelerini Peipus gölü savaşında ağır bir 
yenilgiye uğrattı. Aleksandr Nevskiy’nin 

ordusunu bir azizler ordusu olarak gösteren ikona, 
Hıristiyanlığın iki Hıristiyan güç arasındaki çatışmayı 
bile meşrulaştırmak için başvurulan başlıca ideolojik 

dayanaklardan biri olduğunu kanıtlıyor. Yukarıda 
Chartres katedralinin pencerelerini süsleyen 

vitraylardan biri.

zaten kraliyetin ilk günlerinden beri sürmekte olan soyluluk ile kral arasındaki mücadele 
yeniden hız kazandı. Geçici bir süre yine merkezî iktidarı kurmayı başaran bu son Merovenj 
kralının ardından yeniden bölünmeler ve parçalanmalar başgösterdi. Ancak bu mücadeleden 
kazançlı çıkan kral ya da soylular değil, cılız kraliyet bürokrasinin tepe noktasını oluşturan 
“mâbeyincilik”i (m ajor-dom o), kendi ayrıcalıkları olan . kalıtsal bir göreve dönüştürmüş olan 
Karolenjler oldu. Bu süreç içersinde, Karolenj Gharles Martel’i Karolenj imparatorluğunun, yani 
“karanlık çağlar”m sonunu müjdeleyen gelişmenin mimarı yapmıştı. Gharles Martel’in Araplar 
karşısındaki bu zaferi sırasında Bizans’ta patlak veren ikonoklazm tartışması ve imparatorlann 
Kilise’lerde kutsal ikonalann kullanımını yasaklaması, Konstantinopolis ile hem Roma 
Kilise’sinin hem de Batı’daki Germen kavimlerin arasını açmıştı. 727’de Ravenna halkı 
imparatorluk buyruklarına karş. ayaklanmış ve Lombard kralı Liutprand’ın şehri istila etmesine 
zemin hazırlamıştı. Böylelikle İtalya’da Bizans’ın siyasal varlığı sona ermiş oluyordu. Bu 
koşullarda Roma Kilisesi’nin artık Bizans’ın temsil ettiği Doğu Roma’nın gücüne güvenmesi 
olanaksızlaştı. Kendisine yeni bir C aesar  arayan Kilise Frank tahtı çevresinde dönen siyasal 
mücadelenin içine atıldı. 747’de Frank devlet kilisesi de Papa otoritesine boyun eğme karan 
aldı. Papalık, Merovenjlerin vassahndan başka birşey olmayan Karolenjlerin yükselişini bütün 
gücüyle destekliyordu. Gharles Martel’in varisi Pepin, Papa Zacharias’m onayıyla manastıra 
kapatılan son “gölge” Merovenj kralının ardından “tüm Frankların kralı” .olarak kutsal Roma 
tacını Papa’nm elinden giydi. 754’te papalık önemli bir adım daha attı: Papa II. Stefan, 
Longobardiler karşısında Pepin’den koruma istedi: Pepin ve oğullan Patricius Romanorum ilan 
edilerek Roma’nın koruyucuları haline geldiler. Pepin ordulannın Langobardilerin elinden aldığı 
Ravenna topraklan papalığa “Pepin’in bağışı” olarak teslim edildi, Araplann elindeki Narbonne 
ve çevresi ele geçirildi; böyelikle, İslamiyet’in Avrupa' içlerine kadar uzanabilen baskınlar için 
kullanabileceği bir kalkış noktası yitirilmiş oluyordu.

Siyasal tarih açısında kritik olacak adım Pepin’in oğlu, Gharlemagne zamanında atıldı. 
Lombardlar, Saksonlar ve Ren ötesi Almanya topraklarındaki Germen vassal krallık ve 
kontlukların yanısıra Tuna ötesindeki Avarlar’a da boyun eğdiren Gharlemagne, 800 yılının 
Noel’inde şaşaalı bir törenle imparatorluk tacını Papa’nm elinden kabul etti. Aix la Ghapelle 
antlaşmasıyla Gharlemagne’ın imparatorluğu Bizans imparatoru 1. Mihail tarafından da tanındı. 
Görünüşte Batı Roma İmparatorluğu yeniden kurulmuştu.

Carolinge Rönesansı

Papalığın ve Gharlemagne sarayın toplanan din adamlarının bu yoldaki bütün 
propagandalarına karşın Frankların krallığı Roma’nın varisi olamadı. Gerçi Gharlemagne’ın para 
reformu, ticaret üzerindeki kısıdayıcı baskıların, Arap tehdidinin belli bir ölçüde engellenmesi, 
yolların güvenliğinin sağlanması ticari hayata belli bir canlanma getirmişti ama Gharlemagne’ın 
para birimi, Akdeniz ticaretinde ve piyasasında dolaşıma çıkanidığı zaman Avarlar karşısında
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Ortaçağ'da imanı çileciliğe bağlayan Kilise'nin etkisiyle cezalandırma pratikleri çoğu zaman bedeninden başka 
elinden alınacak, yaptırıma uğrayacak hiçbir şeyi bulunmayan suçluların, genellikle toplumsal statülerine uygun 
bir şekilde fiziksel olarak cezalandırılmasına, işkence ve çeşitlendirilmiş ölüm cezalarına dayanıyordu. Ancak 
Fransa'da genel olarak Jacquerrie adıyla anılan köylü ayaklanmalan, Froissart gibi resmi görüşü yansıtması 
beklenecek vakanüvislere tarafından bile vahşice ve aşın zalim bulunan uygulamalarla cezalandırılırdı. Yukarıdaki 
resimde ayaklanan köylülerin idamını tasvir ediyor.

gücünü kanıtlayan kılıcı kadar şanslı olamadı. Diğer yandan Avrupa içine yönelen Müslüman 
tehdidinin ortadan kaldıniması limanlar açısından çok fazla bir anlam ifade etmemişti; Frank 
Krallığının ve İtalya’nın denize açılan limanları hiçbir ticaret gemisinin rahatlıkla yanaşabileceği 
huzur ve güven ortamına sahip değildi; Sardunya, Korsika ve Sicilya adaları Müslümanlann 
elindeydi ve korsanlar göz açtırmıyordu. Nice çevresindeki limanlar bile zaman zaman 
Sarrazen talancılarm eline geçiyordu. Nehir ağızlarından içeri giren Kuzeyli denizciler de Loire, 
Garonne ve Rhone bölgelerinin içlerine kadar ilerleyerek yağma ve talan akınlarını en az 
Arapiar kadar büyük bir serbesti içinde gerçekleştirebiliyor, oralarda yıllarca dayanabilen 
karargahlar kurabiliyorlardı. Ticari etkinliğin can düşmanı olan bu tür bir kargaşalık ortamı 
yine de belli bir ölçüde Yahudilerin elinde bulunan -Merovenjler döneminde artık önemlerini 
kaybeden Suriye’li tüccarların yerini onlar almıştı- nehir boyu ticaretine olanak vermekteydi. 
Merovingeler döneminde Doğuyla yapılan oldukça kısıtlı ticaretin bu dönemden kalan hiçbir 
izi yoktur. Yahudilerin sürekli olarak kovulması, ve göçetmek zorunda bırakılmaları yavaş 
yavaş Dorstaad bölgesinde ayakta kalan ticari etkinliği de öldürdü ve salt Frisialı nehir 
gemicilerin sahip olduğu kısıtlı bir iş alanı olarak bıraktı. Denizaşırı tek ticari ilişki İngiltere 
ve Skandinavya’ylaydı.

Kıta Avrupası içinde kurulan pazarlar ise, piskoposların egemenliği altındaki şehir nüfusunun 
gıda ihtiyacını karşılamak üzere çok yakın kırsal çevreden, malikâne arazilerinden elde edilen 
sınırlı artığı iletebilmek amacıyla hükümetin idari güvencesi altında kurulmuş, birisi laik diğeri 
dinsel iki soyludan oluşan müfettiş birimi denetimi altında bulunan çarşılardan ibaretti.

Klasik Roma İmparatorluğu ile Frankların Roma-Cermen İmparatorluğu arasındaki bu ölçek 
farkı devletin yapılanmasında da görülüyordu. Yönetim ve hükümet aygıtı. Kralın çevresinde 
sarayda muhkim bir feodal prensler topluluğundan oluşan bir danışmanlar topluluğundan 
ibaretti. Bürokratik otorite ise chancerie adı verilen ve başında iyi kötü eğitim görmüş bir 
hesap uzmanına dayanan basit bir maliyeciler birimine devredilmişti. “Manevi işlerden”
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O tta  Çağada B ail 
A v ru p a 'd a  Lonta  
Ö rgütlenm esi ve Kentsel 
Emekçinin Durum u

Akdeniz dünyasının tümü erken tarihlerden itibaren, 
endüstri ve ticaret alanında yeralan mesleki örgütlerin 
varlığına tanık olmuştur. Roma’da collegium (çoğ. colle
gia) adını alan bu örgütler, ekonomik alanda yer tutmak
tan çok, esas olarak dinsel yanları ağır basan yardımlaş
ma kurumlan olarak iş görmüşlerdir. Ancak, Roma siya
sal sisteminin imparatorluk haline dönüştüğü Augustus 
çağından itibaren bu kuruluşlar, yalnızca belirli alanlar
da olmak üzere ve devlet denetimi ve izniyle varlıklannı 
sürdürebilir hale gelmişlerdir. Roma’nın özellikle M.S.
II. yüzyıldan itibaren içine girdiği ve yıkılıncaya kadar 
kurtulamadığı ekonomik ve siyasal bunalım döneminde 
bu kuruluşlar tamamen merkezî devletin istekleri doğ
rultusunda düzenlenmişlerdir. Örnek olarak söylemek 
gerekirse, collegium üyeliği zorunlu ve irsi hale getiril
miş, devlet ihtiyaçlan için bedelsiz ürün ve hizmet sun
ma mükellefiyeti konulmuş, fiyatlar (hammadde ve ma
mul) devlet tarafından belirlenmiş, colleglum'un faaliyet 
alanı tam olarak devlet denetimine girmiştir. Müdahaleci 
bir merkezî devletin gölgesinde, üyelerinin ortaklığına 
dayalı birer meslek örgütü olmanın uzağında kalan Ro
de Orta Çağ Avrupası'nın kendine özgü renklerinden 
haline gelmişlerdir.

Batı Roma'nın 476’da siyaseten ortadan kalkıp, yerine 
barbar krallıklarının kurulması sırasında, hem feodalite 
bir üretim tarzı olarak mesafe kazanmaya başlamış, hem 
de Orta Çağ Avrupa'sının kendine özgü renklerinden 
birini oluşturacak olan yeni tipten mesleki örgütler (gu
ild), feodaliteye bir alternatif oluşturmanın yanı sıra, 
barbar kandaşlığının çözülmesi esnasında, kan bağın
dan toplumsal bağa geçişin önemli odaklanndan birini 
oluşturmuşlardır. Feodaliteyi belirleyen en temel özellik 
kişisel tabiyet bağlarıdır. Bu kişisel tabiyet ilişkisi senyör- 
vassal düzeyinde özgürlerarası ve senyör-serf düzeyin
de özgür-özgür olmayan bağlantısı olarak ortaya çık
makta ve her durumda, kişisel bir yemin ve bir sözleşme 
ile vücut bulmaktadır. Daha açık olmak gerekirse, feo
dal bağ sözleşmeye dayalı ve tamamen kişiseldir. Bura
da çok önemli bir ayırım ortaya çıkmakta ve guiid üyeleri 
de, ilk bakışta feodal ilişkiler manzumesi içinde olarak 
yorumlanabilecek bir şekilde, birbirlerine yeminle bağ
lanmaktadırlar, ama ilerideki gelişmeleri etkileyecek çok 
önemli bir fark olarak, bu yemin tek bir öndere veya 
senyöre karşı değil de, üyelerin birbirlerine karşı giriş
tikleri bir taahhüt olmaktadır. Bu bağ kardeşlik adını 
almakta ve örgütler contratriae olarak adiandınlmakta- 
dır. Bu bile tek başına anti-feodal bir tanımdır, çünkü 
feodal sözleşme, her zaman bir ast İle bir üstü birbirine 
bağlamakta ve biri tabi olurken, diğeri efendi olmakta
dır. Oysa Orta Çağ'ın başında ortaya çıkmaya başlayan 
yeni tipten mesleki örgütlerin üyeleri birbirlerine eşitlik 
temeli üzerinde bağlanmaktadırlar. İkinci çok önemli 
nokta da, guild üyeleri arasındaki anlaşmazlıklann, biza
tihi örgüt içinde, bir cins yargı hakkıyla çözüme ulaştırıl
masıdır. Bu nokta gerçekten çok önemlidir, çünkü feo
dal örgütlenmede yargı hakkı tamamen yemin edilen 
kişiye, yani senyöre aittir. Ancak, feodalitenin henüz 
oluşma aşamasında olduğu ve merkezî devletin de varlı
ğını İyi kötü sürdürdüğü 9. yüzyıla kadar, bu devlet 
gu//dlerin eşitlikçi, özerk ve özgürlükçü konumlanndan 
ve yargı hakkını kendi hesapianna kullanmalarından ra
hatsızlık duyarak, onları fesat (coniuratio) çıkartmakla 
suçlayarak dağıtmak istemiştir. Ancak 9. yüzyılda mer
kezî devletin tam anlamıyla yok olması ve feodal siyasal 
atomizasyon ortamının kemikleşmesi, gu//cflerin yurttaş 
hakiannın temellerini yaratabilecekleri bir ortamın orta
ya çıkmasına yolaçmıştır.

XI. yüzyıldan Itbaren meslek kuruluşları ikili bir değişi
min içine girmişlerdir. Batı Orta Çağı'nda loncalann eko-



nomi üzerine tekel kurmaları, onların ekonomik küreyi 
büyütmeleri anlamına gelmektedir. Öte yandan ekono
mik boyutun ön plana çıkması, antik dinsel dayanışma 
öğesini İkinci plana itmekte, böylece meslek örgütleri 
her şeyden önce laik karakterleriyle belirginleşmekte
dirler. Ama Orta Çağ meslek örgütleri feodal örgütlen
menin dışında kaldıkları kadar, 13. yüzyıldan itibaren 
hızlı bir şekilde belirginleşmeye başlayan kapitalist iliş
kilerin de dışında kalmışlardır. Esas itibariyle kentsel 
örgütlenmeler olan loncaların sınai ve ticari alana el 
koymuş oimalan nedeniyle, kapitalizm çoğu zaman sa
nılanın aksine, kentlerden değil de, kırlardan yola çık
mıştır. Kapitalizmin özünü oluşturan belirsiz bir pazar 
ve tüketici kitlesi için üretim yapılması, yani arz cephe
sinin önceliği, sipariş üzerine üretim yapan lonca siste
miyle, yani talep cephesinin önceliğiyle çatışmaktadır. 
Ama kentler loncalann denetiminde olduğu için, müte
şebbis kapitalist tüccar, kapitalist sistemin ortaya çıkı
şında son derece önemli bir role sahip olan putting-out 
(avans üzere üretim yaptırtma) sistemini kırsal dünyada 
uygulamış ve kapitalizm bu sistemin yerleşmesiyle za
fer kazanmış, sonradan kentleri ve kentsel üretimleri 
de ele geçirmiştir. Demek ki loncalar 13.-16. yüzyıllar 
arasında kentlere egemendirler ve kapitalizme karşıdır
lar. Loncalann kapitalizme karşı olmalarının önemli bir 
yansıması, müteşebbis kapitalist tüccarlann egemenli
ğine girmektense, küçük ama özerk işletme yapılannı 
sürdürmekteki ısrarlannda ortaya çıkmaktadır. Bu tavnn 
sonucu olarak, loncalar kentlere, işletme sahibi ustalar 
da loncalara egemen olma durumlannı sürdürmüşlerdir. 
Rekabet ve kapitalist tipten genişlemeyi reddeden bu 
ekonomik ve toplumsal konum, işletme sayısındaki ar- 
tışlan kıskançlıkla denetlemektedir. Bunun sonucu ola
rak, usta mertebesine yükselerek, kendi İşletmelerini 
kurma olanakları daha da kısıtlı hale gelen kalfalar, 14. 
yüzyılın başlarından itibaren, ustalara karşı olmak üze
re, kendi örgütlerini oluşturmaya başlamışlardır.

Compagnonnage adını alan bu kalfa veya gündelikçi 
işçi örgütleri aynen loncalar gibi örgütlenmenin yanı 
sıra, tamamen Batı'ya özgü kurumlardır. Çünkü bu kalfa 
örgütleri lonca-kapitalizm zıtlaşmasının ürünü olarak or
taya çıkmakta, loncalann genişlemeye karşı direnç gös
termelerinin ürünü olarak ortaya çıkmaktadırlar, ama 
aynı zamanda, kapitalizmin bir ekonomik tarz olarak 
kendini kanıtlamaya başlaması, lonca örgütlenmesinin 
hiç tanımadığı bir emek piyasasının oluşmasına yolaç- 
maktadır. Bu durumda, lonca örgütlenmesi İçinde gide
rek daha kötü bir konuma düşen kalfalar, aynı zamanda 
kapitalizmin sonradan oluşturacağı cinsten metalaşmış 
emek-gücünden başka bir şeye sahip olmayan, üretim 
araçları mülkiyetinden uzaklaştınimış işçiler haline de 
gelemediklerinden ötürü, lonca örgütlenmesinin parale
linde, dayanışma örgütleri kurmaktan başka bir şey ya
pamamaktadırlar. Kuruluş amaçlan itibariyle toplumsal 
dayanışmaya yönelik olan bu kalfa örgütleri, bir süre 
sonra sınıfsal bir zıtlaşmanın somut göstergeleri haline 
gelmişlerdir. Loncalar işçi çalıştıran sermaye sahibi us
taların örgütleri olarak belirginleşirlerken, kalfa örgütle
ri emeklerinden başka bir şeyleri olmayanların dayanış
ma odakları olarak renk kazanmaya başlamışlardır. Bu 
netleşme siyasal mücadelelere de yansımış, özellikle 
İtalya’da olmak üzere, 14. yüzyılın sonundan itibaren 
bu örgütler, refahın daha adil dağılımı konusundaki kent
sel ayaklanmalarda başı çeker olmuşlardır. Orta Çağ 
tarihinin en fazla yankı uyandıran emekçi ayaklanması, 
Ciompi isyanıdır.

14. yüzyıl Avrupa için olduğu kadar, İtalya için de 
önemli ekonomik gerilemelere sahne olan bir dönemdir. 
Veba salgınının nüfusun yansından fazlasını yokettiği 
kentlerde, reel ücretlerin yükselmesine karşılık, nüfus 
azalmasının tüm Batı Avrupa’yı geniş çapta etkilemiş 
olmasından ötürü, özellikle Kuzey İtalyan endüstrileri 
büyük bir mahreç bunalımıyla karşılaşmışlardır. Bu du
rumda, emeğin nisbi kıtlığına rağmen, reel ücretleri dü
şürerek, gelirlerini korumak istemişler ve öncelikle de.

herhangi bir lonca içinde yeralmayan emekçilere yönel
mişlerdir. Floransa’da hiçbir loncaya mensup olmayan 
gündelikçiye clompo adı verilmektedir (çoğ. ciompi). 
Bunlar lonca mensubu olmadıkları halde, çalıştıkları iş
kolunun loncasının yargısına tabi olmakta ve bu da 
onların aleyhine bir durum yaratmaktadır, çünkü onları 
tamamen işletme sahibi ve lonca üyesi ustaların insafı
na terketmektedir. Floransa’nın 14. yüzyıldaki en büyük 
endüstrisi olan yünlü dokuma, kentin en güçlü loncası
nın arte dİ lana (yünlü imalatçıları loncası) olmasına 
yoiaçmıştır. Bu alanda çalışan ciompinin, yani yünlü 
kalfa ve gündelikçilerinin dayanışma örgütleri kurarak, 
çıkarlannı savunmalan, arte di lana tarafından yasaklan
mıştır. Böylece örgütsüz kalan lana ciompi'a\, Floran- 
sa’nın en düşük ücretli kesimini oluşturmaktadır. Bu 
durumda. Floransa siyasetinin en radikal karşıtını bu 
grubun oluşturacağı açıktır. Ciompi 1378'de ayaklanmış 
ve sonradan çapı büyüyecek olan hareketin başını çek
meye başlamıştır. Küçük dükkân ve atelye sahipleri olan 
sottoposti de ayaklanmaya katılmış, hatta küçük çaplı 
loncalara mensup bazı zenaatkSrlar da hareketin içinde 
yeralmışlardır. isyancıların amacı, kent yönetimindeki 
büyük lonca tekelini kırmak olduğu için, alt sınıfa men
sup İnsanlar isyana katılmaya davet edilmiş. Floransa 
icra meclisine bir dizi dilekçe verilerek, daha adli bir 
vergi politikası uygulanması ve böylesine bir örgüte 
sahip olmayanlann lonca kurmaianna izin verilmesi is
tenmiştir. isyancılar 1378 yazında içlerinden birini, yün 
tarama kalfası Michele di Lando’yu adalet gonfaionie- 
re'si seçtirerek, yönetimde önemli bir köprü başını tut
muşladır. Yeni hükümet artık küçük loncalann deneti- 
mindedir ve Floransa tarihinde ilk kez, tüm sınıfları tem
sil etmektedir. Bu arada ciompi de lonca statüsüne 
kavuşmuştur.

Ama işverenlerin işyerlerini açmamaları üzerine, is
yancıların ekonomik durumlan çok bozulmuş, bu arada 
alt sınıflar da ekonomik daralmadan onları sorumlu tut
muşlardır. Bu durumda, Floransa’nın irili ufaklı tüm lon
calan güçlerini birleştirerek ciompi'ye saldırınca, hem 
isyan bastınimış, hem de ciompi loncası kaidınimıştır. 
Öte yandan, başta yünlü loncası olmak üzere, başlıca 
loncalann kent yönetimi üzerindeki tekelci egemenlikle
ri yeniden kurulmuştur. Ciompi ayaklanması, kalfa ör
gütlerinin 16. yüzyıla kadar olan sürede defalarca baş- 
vuracaklan bir yöntemin ilk örneklerinden biri olarak 
tarihe geçmiştir. Bu hareketin başarısızlığının temel ne
deni, ciompi örneğinin de gösterdiği üzere, proleterleş
mekte ve emek gücü metalaşmakta olan bir kitlenin, 
bu büyük toplumsal ve ekonomik dönüşümün yön ve 
kapsamını kestiremeyerek, eski lonca gelenekleri içinde 
mücadele etmeye çalışmasıdır, işçi mücadelesi, ancak 
İşçilerin kendi konumlarının gerçek bilincini üretmele
riyle boyut kazancaktır ki, bunun için de 19. yüzyılı 
beklemek gerekecektir.

Aslında, Orta Çağ Avrupası’nda, modern anlamdaki 
bir emek piyasasından söz etmek de güçtür, çünkü 
emek gücünün istihdamı loncanın içinde ve lonca kurai- 
lanna göre olmaktadır. Lonca her şeyden önce, kendi 
üretim alanında bir tekel meydana getirmekte ve bu 
ayncalık titizlikle korunmaktadır. Bu durumda, lonca 
yönetimini ellerinde tutan, işletme, yani dükkân ve atel
ye sahibi ustalar, emek talebini de tekelci bir şekilde 
belirlemektedirler. Öte yandan, lonca kural ve gelenek
lerinin patron ile işçi farklılaşmasına izin vermediklerini 
de belirtmek gerekmektedir. Görünüşte sürmekte olan 
lonca geleneğine göre, bir zenaat dalına çırak olarak 
katılan bir kimse, belli aşamalardan geçtikten sonra 
kalfa olmakta, yani ustanın denetiminde kendi başına 
parça üretebilir hale gelmekte ve nihayet, bu kalfanın 
bir gün bir "şaheser” üretmesi ve loncanın Ihtiyarian- 
nın onaylaması halinde, usta sıfatını kazanarak, kendi 
hesabına dükkân açabilmektedir. Ama bu görünüşteki 
durumdur. Gerçekte ise, loncaların tekelci karakteri ve 
üretim alanının darlığı, kalfaların usta haline gelmelerini 
son derece katı bir şekilde kısıtlamaktadır. Bunun yanı

sıra, mevcut ustalann rekabeti önlemek ve kazançları
nın düşmesine engel olmak için yeni dükkânların oluş
masına izin vermek istememelerinin yanı sıra, servetle
rin aynı aile veya sülale içinde intikalini sağlamak üzere, 
bir ustanın ölümü halinde, aynı iş kolundan bir başka 
kalfanın onun dükkânını devralmasına da izin verilme
mekte, genelde ustanın oğlu veya damadı işletmeyi dev
ralmaktadır. Kalfalann usta olma şanslarının hemen he
men hiç bulunmamasına rağmen, oluşmuş zihniyetler 
oniann kendilerini işçi olarak hissetmelerine de engel 
olmaktadır. Bu durumda, ücretin oluşacağı bir emek 
piyasasından söz etmek son derece güçtür. Lonca emek
çilerinin en alt kademesini oluşturan çıraklar boğaz tok
luğuna çalıştırıiıriarken, kalfalar ve gündelikçiler ise, 
parça başı ücret almaktadırlar. Bu parça başı ücret onla- 
n son derece akışkan bir tabaka haline getirmekte, iş 
olanaklannın dar olduğu alanlardan, bol olanlarına doğ
ru, sürekli hareket halinde olmaktadıriar. Bu durum, 
kalfa kitlesinin bir sınıf bilincine ulaşmasını engelediği 
gibi, iş için girişilen mücadele, kitlenin içinde zıtlaşma 
ve çatlaklara yolaçarak, lonca ustalarının son tahlilde 
duruma egemen olmalarına neden olmaktadır. Ve tabii 
Orta Çağ endüstriyel örgütlenmesinin İşbölümüne dü
şük bir yer bırakan nitelikte olması, her kalfanın yalnızca 
tek bir zenaat dalında çalışabilmesine yolaçarak, mo
dern endüstri işçisinin sahip olduğu iş değiştirme ola- 

, nakiannı, onun için son derece kısıtlı hale getirmekte
dir. Ciompi isyanı (1378-1382) bu nedenlerden ötürü, 
başansızlığa uğramaya önceden mahkûm olmakla bir
likte, 14. ve 15. yüzyıllarda aynı türden kalfa ve günde
likçi isyanian, birçok Renanya, Flandre, İngiltere ve Fran
sa kentini sarsaiadıktan sonra, egemen loncalar tarafın
dan şiddetle bastınimışlardır. Ama, meydana gelen kor
ku büyük olmuş ve isyanlara sahne olan tüm kentler 
emekçilere yönelik hukuki düzenlemelere gitmek zorun
da kalmışlardır.

Orta Çağ kentsel toplumunun ikili özelliğini vurgula
madan, emekçi hareketlerinin yerini beliriemek olanak
sızdır. Orta Çağ kentleri özellikle XI. yüzyıldan itibaren, 
feodal senyöriere karşı bir özerklik mücadelesine giriş
mişler, yurttaşlık kavramını oluşturmuşlar ve bazen de, 
demokratik denilebilecek yönetimlere ulaşmışlardır. An
cak bu gelişmeler, kentin ekonomik hayatına egemen 
olan büyük tüccar ve lonca ustaiannm tekelinin kırılma
sı sonucunu doğuramamıştır. Buradan da, Orta Çağ 
kentsel toplumunun ikinci özelliği olan, alt sınıfiann 
kurulu düzenin bağımlısı olarak muhafaza edilmesi du
rumu ortaya çıkmaktadır. Eğer bu sınıflar biraz fazla 
kıpırdariarsa, kent yönetimlerinin onlan içinde tuttukları 
ağ daraltılmakta ve güçiendirilmektedir. örneğin yüz 
kadar Alman kentini kapsayan ve 1301-1550 arasına 
ait olan bir dökümde, çoğu kanlı bir şekilde cereyan 
eden iki yüz kadar kalkışma kaydedilmektedir. Ancak 
bunlann ortak niteliği, hepsinin de sonunda yenilgiyle 
kapanmasıdır.

Bu kadar geniş çaplı ve asla yatışmayan toplumsal 
hareketliliğin, Orta Çağ boyunca hep yenilgiye uğramas  ̂
kurulu düzenin değişmeye tahammülünün olmamasının 
göstergesidir. Orta Çağ denildiği gibi, ayaklanmak "göğe 
tükürmektir” . Ama yenilginin asıl nedeni, emek piyasa
sının sabit olmaması ve “endüstriyel” faaliyetlerin sürek
li bir çöküş ve yeniden kuruluş durumunda olmalarıdır. 
Bu durumda, Orta Çağ emekçileri belli bir alanda ne 
kök salabilmekte, ne de yoğunlaşabilmektedlrier. Böylece, 
Orta Çağ emekçilerinin toplumsal mücadele tarihinin, 
birbirieriyie bağlantısı olmayan kısa ve sonuçsuz olay
lardan ibaret olarak ortaya çıkması doğaldır. Ama bu 
durumu, Orta Çağ emekçilerinde sınıf bilincinin olma
masına bağlamak yanlış bir tavırdır. Çünkü, düşük ücret 
ile çaresi olmayan bir işsizlik tehlikesi arasına sıkışmış 
olan Orta Çağ Batı Avrupa işçilerinin, modem mücadele 
yöntemlerini bilmeleri ve uygulamalan beklenemez. Böy
lece onlar da önlerindeki tek yol olan, saman alevi boyu
tundaki şiddet yöntemlerine başvurmuşlardır.
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sorumlu chapellain  de maliyeciler arasından, kısa yoldan tayin edilmekteydi. Eskiden kalma 
major domo kurumu, feodal prenslere artık iktidar üzerinde yetki vermemek amacıyla ortadan 
kaldmimıştı. Krallık gerçekte, bazı durumlarda arkaik kabile gruplanndan oluşan konduklara 
bölünmüş; bunlann bir araya gelmeleri, kralın çağnsıyla yılda üç kezle smırlandınimıştı.

Bu koşullarda yapılan bütün reformlara karşın, devleti bir arada tutan krahn karizmatik 
kişiliği ve kraliyetin Kilise ve Papa tarafından kutsanmış olmasıydı. Yani Karolenj dönemini 
İmparatorluk otoritesi Caesarian geleneğinden çok, dinsel bir otoriteden kaynaklanıyordu. Bu 
yüzden Karolenj rönesansı, Charlemagne’m Kilise ve Devleti birbiri içinde eritme eğitimine 
rağmen, daha çok Kilise’nin rönesansı olmuştu.

Feodal Mülkiyetin Evrimi

Ban Avrupa’da köylülüğün Roma împaratorluğu’nun çözülüşünden sonra toprağa bağlanması 
süreci, hukuksal ve siyasal alandaki yaptmmlann yanısıra, ekilebilir toprak kıtlığı tarafından 
da desteklenmişti. Bu dönemde yalnızca köylülük değil, aklın alabildiği her şey toprağa 
bağlanmıştı: “Öteki dünya”daki kurtuluşu vaadeden manasürlar ve kiliseler, Hıristiyan kardeşlik 
örgütleri, ticaretin daralması yüzünden dışa kapanan aristokrasi, hemen hepsi, tanmsal 
faaliyetin çevresinde kendilerini yeniden örgütlemeye, güç kazanmaya çalışıyorlardı. Şehirlerin 
çöküşü feodal uygarlığı tümüyle tanma, toprağa bağlamıştı.

9. yüzyılda, gelecekteki tanm devriminin öncülerini oluşturacak önemli bir kolonileştirme 
dalgası daha başgösterdi. Bununla Aşağı Languedoc bölgesi İspanya, Katalonya ve 10. yüzyıl 
sonrasında da Galya’dan getirilen göçmenlerle ekime elverişli arazilere dönüştürülmekteydi. 
Karolenj imparatorluğu smırlannın askerî kolonileştirilmesi ile birlikte, sınır boylanna, hatta 
ötelerine de yerleştirilen genellikle Cermen kökenli göçmenler, askeriyenin de hizmet 
aracılığıyla verilen yardımıyla oldukça etkili bir toprak açma girişimine daldılar. Krallığın 
desteklediği diğer bir kolonileştirme dalgası da, elbette kilise ve manastırlannkiydi. Papazlar, 
çileciliğin yanısıra tanmla da uğraşıyorlardı. Parisli Aziz Germain şarapçılığa sarmıştı, Lisieuxlü 
Eleuthurus ise, bizzat kilise topraklannda çalışan köylülerle birlikte toprak açma 
çalışmalanna katılıyordu. Rheims kilisesi 7. yüzyılda kendi geniş topraklannı göçmenlere çağn 
yaparak çalıştırmaya başlamıştı. Keşiş kolonileri, Arap işgali altındaki Ispanya’nın dışında 
Avrupa’nın tüm bakir topraklanna, İtalya’ya, İllirya’ya, Kuzey Fransa’ya, İngiltere ve İrlanda’ya 
yayılmışlar, geniş arazilerin tanma açılmasında çok önemli bir rol oynamışlardı. Kilise ve 
manastırlann kolonileştirme hareketine, krallann buna yönelik desteğine, Karolenj döneminde

Charlemagne döneminden başlayarak Avrupa'da sınırlı 
ölçekte de olsa bir entelektüel canlanma yaşanmaya 
başladı. Bu canlanmanın merkezi manastırlardı. 
Charlemagne'nın sarayı ise, kendilerini manastırlarda 
yetiştiren bilgin-keşişler için bir çekim merkezi 
oluşturuyordu. Buraya doluşan Ingiliz, İrlandalI,
Ispanyol, Lombardiyalı ve İtalyan keşişler “saray 
skolastikleri'' diye anılan bir grup oluşturdu. Bu 
grubun kurduğu ve York'lu keşiş Alcuin tarafından 
yönetilen schola palatina (Saray Okulu), krallık 
topraklarına ve piskoposluk şehirlerine yayılmış kilise 
okulları için bir model oluşturuyordu. Bu okullarda, 
antik çağın Hıristiyanlık tarafından yorumlanmış bilgileri 
yeniden gözden geçirilmeye başlandı. Bu bilgiler iki 
büyük öbek halinde inceleniyordu: Trivium (gramer, 
retorik ve diyalektik) diye de anılan artes liberates
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entellektüel, özgür kişiye layık bilgiler olarak 
değerlendiriliyor, quadrivium diye kısaltılan artes 
mechanicae (aritmetik, geometri, astronomi ve müzik) 
ise zanaatkârlara özgü bilgileri oluşturuyordu. Ancak 
her iki grup disiplinin de, önce manastırlarda ve kilise 
okullarında, daha sonra ise, 13. yüzyıldan başlayarak 
yaygınlaşan Ûniversiteier’de öğretilmesi ve 
incelenmesi, aralarındaki mesafeyi azalttı. Örneğin 14. 
yüzyıldan kalan ve bilimleri temsil eden figürlerin ayrı 
ayn sınıflandırılmaktansa, ortak bir düzlem üzerinde 
yeraldığı aşağıdaki resimde olduğu gibi... Teorik 
düşüncenin zanaatleri konu edinmesini teşvik eden bu 
gelişme, kafa emeği ile kol emeği arasındaki 
mesafenin, hiç değilse bazı alanlarda, azalacağı, 
tekniklerin teknolojiye dönüşeceği ve bugün hâlâ 
sürmekte olan bir sürecin ilk evresini oluşturuyordu.

mmmt t p u m  iti

doruklarına erişen bir kolonileştirme talebi daha eklendi: Artık toprak ve malikâne sahipleri 
de şatolanrim, f l e f  arazilerinin çevresini saran ormanlık ya da ekilmemiş araziyi ekime açmak 
sevdasındaydılar. Serbest mülk sahiplerinin ve köylülerin oluşturduklan tanm kolonilerinin bu 
kolonileştirme hareketinde ne ölçüde rol oynadıklan konusunda ise yeterli kanıt yoktur.
Ancak Roma özel mülkiyet hukukunun ortaçağdaki kalıntılan uyannca, bu serbest, ama 
maceracı köylülere, ekime açarak temizledikleri “ormandan kazanılmış” topraklarda mülk sahibi 
olma hakkı tanınıyor hatta çoğu zaman askerler, manastırlar ve prensler bu köylülere yardım 
ediyorlardı. “Ormandan toprak kazanma”, genelde yangın çıkarmak, ağaç gövdelerini keserek 
inşaat çalışmalannda kullanmak biçiminde gerçekleştiriliyordu.

Tanm üretimindeki kolonileştirmeye ve feodalleşmeye paralel olarak kaydedilen gelişme, 
herşeyden önce üst sınıflann ihtiyaçlannı karşılamaya yönelikti. Yine 7. ve 11. yüzyıllar 
arasında, kolonileştirmenin başlangıcında feodal malikâne sahiplerine ve manastırlara kendi 
çaplannda katılan küçük toprak sahibi köy komünleri ve kolonileri yavaş yavaş önemlerinden 
kaybetmeye, feodalleşme sürecinin tuzağına düşerek serfleşmeye başladılar. Bu tür kolektif 
mülkiyetin 10. yüzyılda bulunabildiği tek yer İrlanda ve İngiltere kırlanydı. “Karanlık Çağlar” 
için karakteristik olan çok sayıda mülkiyet biçiminin zaman ve mekan içinde birarada 
bulunması koşullan yavaş yavaş ortadan kalkar, feodal mülkiyet biçimi Karolenjler döneminde 
Kıta Avrupası’nda başathk kazanırken, varlığını koruyan, hatta güçlendiren tek mülkiyet biçimi 
aile mülkiyeti olmuştu. Bu süreç içinde, Roma Hukuku’nun da restore edilmesiyle önemli bir 
nitelik değişimine de uğramıştı. Roma hukukunun, ve kolonileştirme, arazileri ekime açma 
girişimlerinin bir sonucu olarak “bireysel” mülkiyet unsurunun güçlendiriltnesi yönünde genel 
bir eğilim ortaya çıkınca, klasik, arkaik “aile mülkiyeti” biçim değiştirmeye, bir “özel 
mülkiyet” niteliği kazanmaya başladı. Kabile ve köy cemaatine ait topraklar zamanla aileler 
arasında bölünerek, onlann kişisel kullanımına açıldı; üzerlerindeki miras hakkı, dönüşümlü 
olarak toprağı işleme yükümünün gevşetilmesiyle kuruldu. Böylece Kekler, eski Germenler ve 
Anglo-Saksonlar arasında oldukça yaygın olan ve yalnızca ailenin kullanımına açık olan, 
devredilemez, ailenin topluluk içindeki yerinin sağlamlaşmasını sağlayan, miras sürekliliğine 
dayah araziler. Roma Hukuku’nun özel mülkiyet kurallannın, ve bireyciliğinin sert darbelerini 
yiye yiye çözülmeye, ’biçim değiştirmeye ve özel mülkiyet haline dönüşmeye başladı. 7. ve 9. 
yüzyıllar arasında ailenin reisi konumundaki baba, kendisine bir mirasçı seçerek toprağı bölme 
ve bağışta bulunma hakkına sahip oldu. Kadın ve kızlar da belli bir oranda miras hakkından 
faydalanmaya başladılar. Belli bir oranda aile topraklannın sanlabilmesi ve devredilebilmesi de 
olanak dahilinde oldu. Böylece, Karolenj imparatorluğunu izleyen yıllarda, özel mülkiyet ilkesi 
kır topluluklannda merkezî bir rol oynamaya başladı. Özel mülkiyetin feodal biçiminin 
doğuşunu hızlandırarak, kabile, aile ya da komün mülkiyeti altındaki topraklann, ya da 
“kraliyet” arazilerinden verilen “bağışlar”ın kişisel mülkiyet altına geçmesini koşullandıran bu 
sürecin en büyük yaran, toplumdaki soylu sınıflara dokunmaktaydı. Elbette ki bunun ön 
koşulu, bu kesimin siyasi ve toplumsal iktidara sahip olmalanydı. Komünal mülkiyetin ve 
Ortak mülkiyet altındaki arazilerin bölünmesi ve özel kişilerin eline geçmesinden yararlanan, 
küçük mülk sahipleri kesiminden çok büyük “estate” sahipleriydi. Hukuksal ve siyasal güç 
sahibi kral ve kralcıklar, malikâne sahipleri, bu koşullardan, kendilerine geniş alanlan 
ayırmakta ve oralan mülkleştirmekte yararlandılar. Kelt dünyasında, ve özellikle İngiltere’de, 
“toprağın üçüncü kısmı” olarak anılan ve miras yoluyla devredilemeyen topraklar, toprak 
soyluluğunun eline ilk geçen birimlerdi- Kabilenin “bireyler” ve “aileler” yaranyla dağılması. 
Ortak topraklar üzerindeki “dayanışma”nın yokolması, çok geçmeden kabilenin ortak 
topraklannın da bu sınıflann eline geçmesine uygun bir ortam hazırladı, permania’da ise, 
fetihler, krala sunulan askerî hizmet karşılığı alman bağışlar, ya da iktidann parçalanması 
yoluyla ellerindeki silahlı gücün etkisinin artması sayesinde soylu sınıflar geniş toprak ve 
arazilere sahip çıktılar. Roma Hukuku’nun Ortaçağ versiyonu, tümüyle onlar yaranna 
çalışmakta. Roma hazine arazilerine el koyacak yargılarda ve kararlarda bulunmakta büyük bir 
maharet gösterriıekteydiler. Diğer bir deyişle, büyük mülkiyete ve iktidara sahip kesimler, 
küçük mülkleri er veya geç yutabilecek siyasal güce sahiptiler.

Toprağın sahipliğini elde eden topraklı aristokrasi, zamanla toprağın üzerinde yaşayan ve 
gidecek, çalışacak başka yeri olmayan insanlann da “sahibi”ne dönüşüvermişti. Dolayısıyla 
“malikâne” sadece bir mülk değil, toprak aracılığıyla işleyen, ve emeğin ürünlerine sahip 
çıkabilen bir iktidann merkezi oldu. Malikâne yerleşimlerinin biçimi de bu iktidann 
uygulanmasını sağlama bağlayacak bir biçimde örgütlenmişti. Merkezdeki senyörün hanesi bir 
sur ya da duvarla çevriliydi. Tabii değişmez bir şekilde malikânenin kendisi ve çevresi 
efendinin, ya da derebeyinin çıkarlan, zevki ve refahı için öıgüdenmişri, Tanm ve çiftlik 
binalan, depolar, ahırlar, atölyeler, hücre ve ambarlar, tümüyle lordun adamlanmn elinin 
altmda ve denetiminde olacak bir şekilde çildik şatosunu çevreliyordu. Proto-komünizan bir 
ortak mülkiyet idealinin hâlâ yaşaoldığı manastırlar bile, toprağın ve binalann örgütlenmesi ve 
mimarî tarzları açısından malikânelere ve zengin kraliyet saraylanna benzemeye başlamıştı. 
Bireyselliğin ve kişisel mülkiyetin yadsıdığı manasnr hücrelerine egemen olan işbölümü 
anlayışı, son derecede hiyerarşik bir üretim sürecinin örgütlenmesi ile sonuçlanıyordu,

Serfliğin doğuşunda, köylülüğün boyun fiş in d e  sınıf mücadelesinin temel eksenlerinden biri, 
büyük ölçüde “silah taşımayı” özgürlüğün önkoşulu haUne getiren, zırhh birliklere sahip, 
yaşantısı güç gösterileri üzerinde devinen topraklı aristokrasinin tanmsal emeğe karşı 
davranışıydL Serfleştirilmiş köylülük, malikâne ile o  dönemde henüz Avrupa topraklannın 
büyük bir bölümünü kaplayan geçit vermez ormanlar arasında sıkışıp kalmışn. Buna karşm,
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“serbest köylülük” adını verebileceğimiz, serfleştirilmeye karşı direnen, ve lordlann, prenslerin, 
hatta kralın bile hesaba katması gereken siyasal ve toplumsal bir güç oluşturan belli bir sınıf, 
Batı Avrupa’da hiç bir zaman tümüyle ortadan kalkmadı. Bunların toprakları genellikle 50 
dönümü geçmiyordu. Yani hayadan, sadece kendi geçimlik üretimlerini bu topraklardan elde 
edebilmelerine bağlıydı. Yine de kendi “toprakları” üzerinde lordlannkıne benzer, ancak 
minyatür bir egemenlik haklan ve dokunulmazlıkları vardı. Ürettikleri kendilerine ve ailelerine 
yettiği, dayanışma amacıyla oluşturdukları ortak köy ve kasaba konseyleri direnme gücünü 
elinde bulundurabildiği sürece serfleşmeye, topraklarını kaybetmeye karşı direniyorlar, büyük 
toprak sahipleri ile sürekli bir düello ve savaş halini koruyorlardı. Bu mücadele çoğu zaman 
ölümüne, silahlı olarak, serbest köylülüğün isyanları biçiminde gerçekleşiyordu. Karolenj 
hanedanı döneminde bu serbest köylüler ve toprak sahipleri, salt dayanışma güçleri sayesinde 
hatın sayılır bir sayıya ve güce erişmişlerdi. Gerçi aristokratik kesimlerin gücünden ürken 
krallık otoritesinde serbest köylülük zaman zaman bir müttefik buluyordu ama bu dönemde 
kraliyetin henüz aristokrasiden anlamlı bir ölçüde bağımsızlaşacak kadar özgül gücü yoktu.

Charlemagne’m ardından gelen Karolenj krallarının iktidarının güçsüzlüğü, derebeylerinin ve 
kontlann güçlerini hatırı sayılır ölçüde arttırmalarım takiben 847 ’de yayınlanan Mersen 
Kararnamesiyle “serbest” küçük toprak sahiplerinin toprakbeylerine boyun eğme zorunluluğu 
bizzat kraljyet makamı tarahndan mecburi kılındı. Doğu’dan gelen Cermen kavimlerinin son 
işgalleri altında korunmaya muhtaç serbest toprak sahipleri kesimi topraklı aristokrasiye boyun 
eğmek ve savaşı, kaybetmeyi kabul etmek zorunda kalıyordu. Bir süre, ilk köylü isyanlarını 
harekete geçiren bu serbest ve toprak sahibi köylü kesimi direncini sürdürdü; ancak elli, yüz 
yıl içinde kendi egemenliklerini ve topraklarını toprakbeylerinin koruması altına vererek teslim 
olmak zorunda kaldı. Mersen K aram am esi'n den ' yüz yıl kadar sonra, artık küçük toprak sahibi 
köylülük, yine eski dayanışma örgütlenmesi içinde, ancak Aşağı Saksonya’da, Frisia’da, 
Germania’nm dağlık kesimlerinde, Flandre’da Alp ve Pirene’lerde, İngiltere’nin Kuzey ve Doğu 
bölgelerinde kalmıştı. Bunlar boyunduruk (“joug” ya da “iugum”) altındaki milyonlarca insanın 
ortasında, “özgürlük” adaları oluşturmaya devam ettiler; ancak siyasal ve toplumsal güçleri, 
direniş olanaklannının ortadan kalkmasıyla birlikte en asgari düzeye inmişti. Kırsal 
coğrafyadaki bu değişikliklerden dolayı Batı dünyasında nüfusun büyük bir kitlesi sahip 
olmadığı toprağı ekip biçmeye başlamıştı. Köylününün toprakla ilişkisi, aidiyet ilişkisini dışta 
bırakan bir “bağhlık”tı. Toprağa bağlı, yerlerinden edilemeyen köylüler de kendi içlerinde 
bölünmüş durumdaydılar. Aristokrasiye bağımlı topraksız köylülüğün bazı şanslı üst kesimleri 
kendi ürettiklerini sahiplenmekte özel bir şans sahibi olabiliyordu. Bu sayede, özgür 
çiftçilerden oluşan, ancak aristokrasiye bağımlı bir kesim, özellikle Galya’da hatırı sayılır bir 
güç olarak ortaya çıkmıştı.

Köylü Özgürlüğünün Koşulları

10. yüzyılda İngiltere’de de hatırı sayılır bir kiracı serbest çiftçi nüfusu bulunuyordu. Gerçi 
bunlar da bölgenin derebeyine hukuksal olarak bağlıydılar ama görevleri yalnızca vergi 
vermekle sınırlıydı. En önemlisi, bir derebeyinin arazisini terkederek başka bir yere gitme 
hakları vardı. Bu bakımdan bağımlıhklan sınırlıydı ve paradoksal bir biçimde, toprak sahibi 
olmamalarına dayanan bir özgürlükleri vardı. Genel olarak, 11. yüzyıl sonrası bu kesim, belli 
bir ölçüde tüm Avrupa’da yer etmiş, “villani” ya da “villain” adım almıştı: İtalya’da, Galya’da, 
Lombardia’da ve Germania’da bu' terim homojen bir biçimde, serbest kiracı çiftçilere 
uygulanmaktaydı. Artık krallık kanunlan da bunları tanımaya başlamış, beş (precaria) ya da 
yirmi (livellarii) yıllık kira sözleşmeleri hukuken güvenceye alınmıştı. Bunların kendi 
meclislerini kurma, ya da yerel meclislerde temsil edilme hakları da vardı. Kendilerinin ve 
ailelerinin güvenliğine süreklilik kazandırmak uğruna belli bir yerde ömürboyu kalma istekleri 
karşısında, yeni tarım alanları açma ihtiyacı bunların hareketini, ve senyör topraklarım 
terkederek yeni bölgelere yerleşmelerini belli bir ölçüde gerekli kılıyordu. Bu ihtiyaç bizzat 
merkezî otorite ve senyörler tarahndan da hissedildiğinden, onlara belli bir serbesti 
bahşetmelerini sağlıyordu.
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Hıristiyanlık genel olarak bebeğin doğuştan günahkar 
olduğunu savunan bir doktrin sayesinde özellikle 
Ortaçağlarda son derece yüksek olan "bebek 
ölümleri"nin yarattığı bir ortama uyum göstermekteydi. 
Çopuk, "yaşam süresinin kullanımı"na dayalı zorunlu 
bir ekonominin ayırdığı "yaşam devirleri”nin ilk 
safhası olarak -bu yaşamın kısalığının dayattığı bir 
zorunluluktu- belirmekteydi: Ancak Ortaçağ insanının 
toplumsal imgeleminde çocuk başlı başına bir varlık 
olarak tanınmıyordu: 1265'de Philippe de Novarre 
"insan ömrünün dört safhası"ndan söz ederken herbir 
safhayı yirmi yıl olarak hesaplamakta -son iki safhayı 
yaşamak pek az kimseye nasip oluyordu-, yani 
çocukluğu yirmi yaşa kadar olan sürenin içine 
katmaktaydı. Çocukluğa demografik basınçların 
dayattığı bu "önemli olmama hali"ne paralel olarak - 
bebek önemli olamazdı, çünkü yaşayacağının hiçbir 
garantisi yoktu- inançlı yetişkinlere kendi günahlarını 
keşfetme yöntemlerini öğretmeye çalışan rahip Gerson 
çocuğun "hiç bir utanç duymama" halini örnek  ̂
göstererek bunu yetişkin insanın yaşamında ortadan 
kaldırılması gereken bir "ex corruptione naturae"ye 
(doğal bir yozlaşmışlık) yoruyordu. Çocuk kişisel 
olarak soyun sürmesini garantileyen unsur olduğundan 
özellikle soylu sınıflar açısından önem taşımaktaydı: 
Saray doktoru Heroard’m XIII. Louis’nin 1,5 yaşından
15 yaşlarına kadar tüm "cinsel" ve gündelik 
yaşamını, oyunlarını, gelişmesini ayrıntılarıyla ele alan 
uzun günlükleri vardır. Soylu olmayan bağımlı sınıflar, 
köylüler, hastalıklar tarafından kırılıp geçirilen kentli 
orta ve alt sınıflar için "çocukluğun" önemi, ancak 
işgücü ihtiyacının, ve toplumdaki sapkınlıktan 
normalleştirme ihtiyacının doğacağı 18. yüzyılın 
gelişiyle birlikte ortaya çıkacaktır^ Çocukluğun ayn bir 
doğasının bulunmadığı anlayışı ise tüm ortaçağlar 
boyunca tüm sınıflarda yaygındı: bu elbette çocukların 
ihmal edildiği, sevilmediği ve arkalanndan ağlanmadığı 
anlamına gelmiyordu. Çocuk ailenin devamının 
garantisiydi: Kilise ise, eskiden beri, özellikle 
ekonomik bunalım ortasında oldukça yaygınlaşan 
"çocuk öldürmeleri", hatta bu meyanda kürtajı bile 
şiddetle yasaklamıştı. Ortaçağ’m kolektif bilincinin 
çocuk konusundaki bilgeliği, Kilise’ninkine ve okullu 
toplumlarınkine oranla çok daha ustacaydı; çocuğu 
yetişkin yaşamından ayırmamak, eğitimini doğrudan, 
doğası farklılaştınimamış olağan, gündelik yaşantı 
içinde sağlamak, eli ayağı tutar hale geldiği andan 
itibaren onu gündelik işleri kendi çapında 
paylaşabileceği bir konuma getirmek, ailevi ve cinsel 
yaşamı, zihniyet yapılarını ondan saklamamak... Eğitim 
ve çocukluğun kendine özgü, üzerine titrenecek 
apayn bir doğaya sahip olduğu anlayışı Ortaçağlarda 
geçerli değildi. Çocukluğu Hıristiyanlığın "günahkarlık” 
duygusundan çekip çıkarıp "melek resimlerinde” ve 
ikonlarda tasvir edildiği "masumiyet" kılığına sokan 
Rönesans sonrası. Ortaçağ’m yetişkin yaşamından da 
koparan Aydınlanma çağı modern burjuva ailesinin 
doğuşuna, her şeyden önce aile bakımı, sütannelik ve 
okul kurumlarının doğuşuna ortam hazırlıyordu. 
Yukarıdaki resimler Ortaçağ’da giderek değişmeye 
başlayan çocuk bakımı anlayışını gösteriyor
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Toprak sahibi ve silahlı bir sınıf olarak parlayan 
şövalye sınıfı, dinsel ideolojinin genel olarak aşağı 
gördüğü "mesleği”ni çeşitli biçimlerde süslemişti: 

Galler bölgesinde yaşayan Keltler'in halk 
masallarından kaynaklanan, ancak feodalizmin 

"aydınlan" tarafından geliştirilen Yuvarlak Masa 
Şövalyeleri anlatılarının kahramanlan Lancelot ve 
Tristan'daki "aşk" ve ya da yarı-tarihsel destan 

kahramanı Roland'daki inanç ve sadakat duygulan bu 
değerleri dışa vuruyordu. Şövalye edebiyatı. 

Ortaçağlarda yaygın olduğu biçimiyle, yaşamını 
kötülüklerle ve inançsızlıkla savaşarak geçiren, ve 

bunu iffetli ve soylu bir sevgilinin aşkını kazanmak 
için gerçekleştiren kahramanlarla doluydu. Gezgin 
şarkıcıların, "troubadours" ve "trouvfes" denilen 
Ortaçağ şairlerinin, hatta Haçlı Seferleriyle büyük 

önem kazanan vakanüvis anlatılarının merkezi 
temalan, şövalyece aşkı, sadakati, Tann’ya duyulan 

bağlılığı, görevine bağlılığı öven kahramanlık 
destanlarıydı. "Fief sahibi", kaba zevklere sahip bir 

topraklı aristokrasiden ibaret olarak dünya sahnesine 
çıkan şövalyeler, zamanla "inceldiler", sonuçta 

Templar ya da Saint John şövalyelerinde olduğu gibi 
çileci bir yaşam arayışı ile ömürlerini noktaladılar.
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Köylü Direnişi

Geçimlik ekonomi şartlan, köylünün gündelik yaşammı çok dar bir ufukla smırlandırmıştı. 
Anlatıya dayalı bir kültür, kilise eğitiminin köylü cehaletiyle içiçe yoğrulmuş yetersizliği, gezip 
görme olanaklannın bulunmayışı, bu yaşantıyı aile ortamının içine kapatmıştı. Doğum 
sırasındaki ve sonraki çocuk ölümleri, tifüs, veba, ateşli hastalık salgınlan, sürekli olarak 
nüfusu vuran deri hastalıklan, sağlık bilgisi konusunda köylülerin son derece geri bir 
durumda olduğunu gösteriyordu. Tanm teknikleri konusundaki bilgisizlik, çoğu zaman ölümcül 
sonuçlara yol açıyor, büyük kulıklar, geçimUk tanmm o hassas dengesi nüfusu çok sert 
biçimlerde vurabiliyordu. Sert şartlar altındaki bu alt sınıf yaşantısı, vahşet ve zorbalık 
kurallanna (ya da kuralsızlığına) bağlanmakta hiç de üst sınıflann yaşam âdetlerinden geri 
kalmıyordu. Hırsızlık, cinayet, kan gütme, ırza tecavüz, çocuklara ve kadınlara saldın bütün 
sınıflar için ortak olarak bolca rastlanan suçlardı. Kilise’nin, köy kiliseleri ve seminerleri 
aracılığıyla yaymaya çalıştığı Hıristiyanca ahlak, bu halkın ve soylulann “çobanlığını” hiç bir 
zaman elde edemedi. Kilise’nin öğretileri, yayıldıkça eski pagan inançlanyla, ya da popüler 
kültür öğeleriyle kanşarak acaip bir batıl itikatlar zihniyetine dönüşmekte pek geç kalmıyordu. 
Kilise’nin ve manastırlann Hıristiyan eğitimini biraz olsun yaygınlaştırabilmek için kilise ve 
manastır okullannı serflere açtıklan konusunda belgeler bulunmaktadır. Ancak, bu mücadele, 
feodal toplumun ve ekonominin şartlannda, son derece sınırlı bir başanyla iktifa etmeye 
mahkumdu. Yine de köylünün kendine özgü bir eğitim sistemi, ve ahlaki iletişim ortamı 
yarattığını unutmamak gerekir. Bu ne Hıristiyanlığın, ne de toprak köleliğinin dayattığı yan 
disiplinh yaşamın ahlakıydı. Daha çok, aile içindeki kişisel dayanışmaya, yoğunlaşma 
yerlerinde ise, köy topluluklannm içinde yer eden direnme ve biraraya gelme duygusunun 
harekete geçirdiği bir kültürdü. Açlık ve hastalık zamanlannda karşılıklı yardımlaşma ve 
dayanışma, bölünen ailelerin birleştirilmesi, kaçaklann saklanması yoluyla gösterilen destekler, 
tanmsal emeği ve bilgiyi yücelten, yeni kuşaklann eğitimini aile büyüklerinin bilgilerinden 
oluşturmaya eğilimi olan bir zihniyet yapısıydı bu. Bu zihniyet yapılan üzerinde, zamanla 
daha somut birlikler ve bağdaşmalar da inşa edilmekteydi: consorteria, vicinia, ya da condoma 
adı verilen aile ve köy yardımlaşma birUkleri eğitimin, dayanışmanın ve iletişimin odaklannı 
oluşturuyorlardı.

Köylülüğün gündelik dayanışma ihtiyaçlannın oluşturduğu bu birlikler, eğitsellik ve bilinçlenme 
bakımından, Ortaçağlann koşullannda özgürlük vaadetmekten oldukça uzaktılar. Yaşam 
koşullan zorlaştıkça, soylu sınıflar köylü üzerindeki baskıyı armrmaktaydılar. Buna karşı 
geliştirilen cevap, geleneksel bir memnuniyetsizliği belli etme biçimi olan “pasif direniş” ve 
pravus excessus adı verilen “kötü niyediHk”ti. Serfler bazen ürünlerini saklayarak, hatta yok



ederek “efendi”lerinin karşılarına çıkmaktaydılar. Malikâne arazilerinden kaçma girişimlerine 
bolca rastlanmaktaydı bu dönemlerde. Malikâne kayıtlarının hiçbirinde servi absarii (toprağını 
terketmiş köleler) ibaresi altındaki kısımlar boş değildir. Kaçaklar genellikle soygunculuk 
çeteleri, ya da dilenci, serseri gruplan oluşturmakta, manastırlara sığınamadıklannda yakalanıp 
zincire vurulmuş, geri getiriliyor, köle olarak satılıyor, cezalandınlıyor, damgalanıyorlardı. Son 
derecede ağır fiziksel cezalara karşın kaçakçılığın önlenebilmesi mümkün değildi. Köylü 
hayduduğu, kaçaklann belli bir dönem için tek yaşam ideali olarak kaldı; bir taraftan 
köylüler arasında hikâyeler yoluyla ün salan haydut çete liderleri, diğer taraftan kardeşlik 
öıgütleri sürekli olarak oluşmaktaydılar. Bunlar yol kesiyor, kötü davranan soylu ailelerin 
üyelerinden ve vergi toplayıcılardan öç alıyorlardı. Ev suçlan kategorisi de oldukça kabanktı: 
hizmetçiler tarahndan zehirlenen, soyulan aristokratlar ve yanaşmalan gittikçe artıyordu. 
Feçdalite’nin en büyük suç kategorilerinden birini teşkil eden “ev suçlan” efendinin kişiliğine 
ve mülküne yapılan her türlü suçu kapsamakta ve son derecede ağır biçimlerde 
cezalandınimaktaydı. Toprakbeyinin aynı zamanda bölgenin yargıcı olduğu düşünülürse adaletin 
“kötüye kullanımının” özellikle bu tür suçlarda ne derecede artabileceğini ve keyfileşebileceğini 
anlamak zor değildir. Son olarak, otoriteler tarahndan sıkı bir şekilde yasaklanmasına rağmen 
gizh birlikler, loncalar, dayanışma birlikleri ve gizli kardeşlik örgütleri toprağa bağlılıktan 
kurtulma girişimindeki köylülerin çabalannın ürünleri olarak ortaya çıkıyorlardı. Bazen bu 
örgütlerin çevresinde, bazen baskı altındaki köylülüğün kendi .sıçrayışıyla başgösteren çok 
sayıda köylü ayaklanması sekizinci ve dokuzuncu yüzyıldan başlayarak İtalya’nın, Galya’nın, 
Frisia’nm, Flandre’m, Saksonya’nın kırsal bölgelerini sardı. Bu isyanlarda, kadın erkek serf 
çeteleri senyör topraklanna ve şatolanna saldınp, ekinleri ve araçlan ateşe veriyor, şatolara 
saldırmaktaydılar. Bu başkaldınlar, düzenli bir şekilde karşıdan gelen bir öç harekatıyla, 
köylülerin katledilmesi, sıra sıra sallandınimasıyla sonuçlanıyordu.

Ortaçağlarda Avrapa haritası

Karolenj imparatorluğunun Orta ve Baö Avrupa üzerindeki birleştirici etkisi hanedanın 
çöküşüyle birlikte etkisini kaybetmişti. Ancak, sonuçta, geride güçlü bir Kilise-Devlet geleneği, 
raonatşik geleneklere bağlanmaya eğilim gösteren bir zırhlı şövalye sını&ndan oluşan bir ordu, 
ve Hıristiyanlaşmış kitleler bırakmışa. Avrupa haritası ise, hâlâ beşeri coğrafya bakımından

Dante Alighieri, 13. yüzyılda. Haçlı seferierinin 
yarattığı ufuk genişlemesinin ve kentlerdeki ticari, 
kültürel hayatın yeşermesinin en şanslı tmlgelerinden 
biri olan Floransa'da doğdu. Floransa, bir yandan 
lüks ipek üretiminin ve ticaretinin, cam ve süs eşyası 
yapımının merkezlerinden biri, öte yandan, yoğun bir 
siyasal mücadelenin merkeziydi. Dante soylular 
arasında bu siyasal mücadelenin yoğun bir şekilde 
sürdüğü bir dönemde Guelph ailesinin bir üyesi 
olarak doğdu. Gençliği daha sonra tüm hayatı 
tx>yunca sürecek ve bir tür ilahi bir aşka dönüşecek 
olan 8 yaşındaki Beatrice'ye aşkıyla ve eski 
geleneklerin edebiyat, felsefe çalışmalarını elden 
geçirilmesiyle geçti. Bu arada yazdığı Vita Nuova 
(Yeni Hayat) adlı eseri. Ortaçağ Toscana edebiyatında 
destan formunda önemli yenilikler getirmekteydi.
Guelph ve Ghitjelliniler arasındaki mücadele, daha 
Dante'nin çocukluğunda bu İkincilerin Floransa'dan 
kovulmasıyla etkisini kaybetmiş, ama bu kez Guelf 
soylularının arasındaki bölünme -Aklar ve Karalar- 
şiddetlenmişti. Aklardan olan Dante, Karalar’ın 
Papa’nm desteğiyle kazandıklan zaferle birlikte birçok 
“Ak" taraftarıyla biriikte sürgüne gönderildi. Aşağıda 
sağdaki resimde Dante'nin Floransa'da sürgüne 
gönderilmesine neden olan mahkeme sahnesi 
canlandırılmış. Dante bir daha dönmemek üzere 
kentini, o dönemde gelenekler nedeniyle evlendiği 
karısını ve çocuklarını terketmek zorunda bırakılmıştı. 
Tüm malı ve mülkü elinden alındı. Kilise tarafından 
beslenmek zorunda kaldı. Dante 1310'dan sonra yeni 
İmparator VII. Heinrich’in egemenliğine sığınarak 
Milano'ya yerleşti. İmparatorun ölümüyle 1315'te 
korunmasız kalan Dante La Divina Commedia’y/ (İlahi 
Komedya) yazdığı sıralarda idama mahkûm edildi.
1321'de Rovenna'da öldü. Dante’nin İmparator 
Heinrich’le ilişkisi De Monardhia (Monarşi Üstüne) adlı 
yapıtında dile geliyordu. Kentteki ve kırdaki yıkıcı 
karışıklığın, düzensizliğin ve siyasal kamplaşmaların 
üstesinden gelebilecek yeni bir düzenin, İmparator'un 
siyasal denetimi eline geçirmesiyle kurulacağına büyük 
bir inanç duymaktaydı. Gelecekte Kilise Oratörleri, 
Machiavelli ve Botero gibi İtalyan siyasi yazarlarının 
kafasını meşgul edecek “biriik sorunu", Dante’nin üç 
bölümlük, Latince kaleme alınmış, yazıldığı tarih ve 
koşullar konusunda bilgi sahibi olmadığımız bu 
eserinde enine boyuna tartışılmaktaydı. Kitabın temel 
dayanak noktası, yetkisini Papa'dan değil doğrudan 
doğruya Tanrı'dan alan bir imparatorun siyasal 
davranışının nasıl olacağıydı. Herşeyden önce, her 
türlü otoritenin kaynağı “Tanrısal yasa”nm (jus divina) 
temsilcisi “Papa"ya “saygı duymak” zorunda olan 
İmparator'un görevi, bu yasanın bu dünyadaki 
yansıması olan "Jus gentium” ve "Jus civile"yi, yani 
pozitif, t)eşeri yasatan “Tanrısal ömek” temelinde 
geçerli kılmaktaydı. Thomas Aquinas tarafından da 
dile getirilen bu "yansımalı siyaset” kuramı, De 
Monarchia’de İmparator Heinrich'e sunulacak öğütler 
ve kanıtlar biçimindeydi. Dante’nin hayatı tüm 
yönleriyle “siyasal” bir karakterdeydi. La Divina 
Commedia’da bile “Cehennem ve Araf tart geçerek” 
Cennet’e intikal ediş, onun siyasal hayatının bir türlü 
erişemediği “son” amacını dile getirmeye çalışmaktı. 
Aşağıda şokla. La Divina Commedia’da anlatılan 
"Cehennemde A a Çekenler” tasvirinde Dante'nin bu 
insanlara karşı duyduğu acıma dile getirilmiş.
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Feodal dönem kırında yaşananları tasvir eden iki 
görüntü. Yukarıda Pieter Brueghel'in ünlü “Hasad" 
tablosu: aşağıda Jan Huss’un yakılması. "Sıradan" 
köylü ayaklanmalarıyla kıyaslandığında, dinî reform 

taleplerine eşlik eden ayaklanmalar çok daha geniş 
bölgelere yayılıyor ve çok daha uzun sürüyordu. Jan 
Huss'un adıyla anılan ayaklanma. Kiliseyi "Başından 

Üyelerine Kadar Yenilemek" amacıyla Fransız 
teologlan D’Ailly ve Gerson tarafından 1409'da yapılan 

çağrıyla başlamıştı. Bu yeni “heretiklere" göre, 
Tann'nm İradesini Papalık ya da Kilise değil, inanan 

Hıristiyanların tümü temsil ediyordu. Jan Huss ile 
Prag’lı Hieronimus, Papalık ile "ulusal" kiliseler 

arasında bu eksen üstünde gelişen mücadelenin 
sonucu olarak yakılmıştı. Ayaklanma ancak 1434'te 

köylülerden ve radikallerden oluşan Taboritler, 
UtraquisUer tarafından yenilgiye uğratılınca bastınlabildi

büyük bir çeşitlilik gösteriyordu. Charlemagne’m sarayında büyümüş Wessex’li Ingiliz krah 
Egbert, monarşik geleneği yaymak üzere Anglo sakson bölgelerini egemenliği ainna aldı (839). 
937 yılında İngiltere’de Ethelstan, “Viking Akınlan” döneminde İngiltere’nin çeşitli bölgelerine 
yerleşen Danlan yenilgiye uğratarak. Frank sarayında iktidann feodal parçalanması yönünde 
oldukça etkili olmuş bir kurumunu, “major domo” kanm kaldırarak, oldukça sağlam bir idari 
aygıta sahip bir devlet sistemi kurmuştu. Ancak pagan DanimarkalIlar çok geçmeden tüm 
İngiltere’yi boyunduruk altına alarak çok geçmeden Hıristiyanlığı kabul ettiler (1035). 
Dolayısıyla, feodal bağlann geliştiği 10. ve 11. yüzyıl, İngiltere’de soylular ve ulusal gruplar 
arasındaki sonu gelmez bir mücadele içinde geçti. Normanlar, DanimarkalIlar, Anglosaksonlar, 
monarşik iktidan ele geçirmek uğruna sürekli olarak savaştılar. Bu savaşlar farklı zihniyet ve 
öıgüdenme yapılanna sahip halklar ve sınıflar arasında geçiyordu. Devletin birliğinin 
korunması bu şartlar ainnda imkansızdı; böylece değişik ulusal gruplar kendi düklüklerini, 
malikanelerini ve şatolannı kurarak, kendi serflerini işe koşarak yaşamaya ve birbirleriyle 
savaşmaya daldılar. Bu dönemde Anglo sakson kabileleri, iktidann belli bir ölçüde 
merkezileşmesiyle birlikte hâlâ kaynağını eski kabile sisteminde bulan eşitsizliklerle bölünmüş 
bir toplumsal düzen içersinde yaşıyorlardı.

Yeni Devletler

9. ve 12. yü2:yıllar arası, tüm Avrupa ve İngiltere’de yeni monarşik devletlerin oluştuğu çağ 
olarak kabul edilebilir. Bu süreç içinde, Anglo Sakson kabileleri, denizci ve talancı Vikingler, 
DanimarkalIlar az veya çok geleneksel merkezlere (Frank ya da İngiliz Sarayına, Papalığa) 
bagımk vassal krallıklar oluşturdular. 896’da talan amaçh bir sefer sırasında Seine ağzma 
yerleşen Danimarka Vikingleri, çekilip gitmediler ve orada yerleşik hayata geçerek J>Jormari 
adım aldılar. 911 yılmda Frank krah Charles ile Viking şefi Rollo arasmda akdedUen bir 
anlaşmayla, bölgenin savunmasını üstlenmesine karşıhk vassal bir krallık oluşturuldu. 
Vikinglerin bir başka kolu (Varangue ya da VariagTar), Prens Rurik komutasmda yerleştikleri 
Rusya içlerinde Hıristiyanhgı kabul ederek Rus devletlerinden ilkini kurdular. Karolenj 
hanedanının Frank kralhgında gerçekleştirdiğini, bu hanedanın çöküşünden sonra Otto 
hanedam Germania’da gerçekleştirmeye çalı^nuşti. iktidann en bölük pörçük, nüftısun sonsuz 
bir çeşitlilikte, iç mücadelelerin neredeyse sonsuz bir yoğunlukta olduğu bir bölgede, Otto
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1 4 .-1 6 . Y üzyılla rda  
Köylü A y a k la n m a la n

Köylü isyanları tarım tarihi kadar eskidir. Ancak, Orta 
Çağ'ın sonunda Avrupa’da yoğunlaşan köylü ayaklan- 
malannın genel karakterini feodal ekonominin çözülme 
süreci bağlamında ele almak gerekmektedir. Bu açıdan 
bakıldığında, 14.-16. yüzyıllardaki Batı Avrupa köylü ha
reketlerinin kendilerine özgü bir kimliğe sahip oldukları 
görülecektir.

Feodal ekonomide, çok kaim çizgileri içinde bakıldı
ğında, doğrudan üreticinin statüsünü belirleyen temel 
ekonomik öğe, toprak/emek gücü oranıdır. Emek gücü
nün toprağa nazaran kıt olduğu dönem, feodal ekonomi
nin kemikleşme aşamasını belirlemektedir. Bu durum
da, doğrudan üreticinin statüsü sertlik olmakta ve kişi
sel bağımlılık ilişkileri içinde, senyöre doğrudan tabi 
hale gelmektedir. Bu tabiyet onun toplumsal statüsünü 
belirlediği kadar, sömürü oranını da tayin etmektedir. 
Serfin toprağa veya işletmeye değil de, doğrudan sen- 
yörün kendine tabi olması, onun çalışma zamanının ne 
kadarının gerekli ürün, ne kadarının da artık ürün üreti
mine tahsis edileceğinin senyör tarafından belirlenme
sine yol açmaktadır.

Bu ekonomik ilişkilerde anahtar terim angaryadır. Fe
odalitenin en temel özelliklerinden biri olan, gerekli emek 
ile artık emeğin birbirlerinden zaman ve mekân olarak 
aynimaları, angarya sayesinde mümkün olmaktadır. An
cak, bu ilişkinin sürebilmesi ve feodal sömürünün ge
rekli ürün üretiminden zaman ve mekân olarak farklılaş
mış yapısını devam ettirebilmesi için, toplam emek gü
cünün, toplam toprak arzından düşük kalması gerekir. 
Emek gücü miktarının toprak arzını aştığı yerlerde, feo
dal ekonomi bunalıma girer. Nitekim, 12.-14. yüzyıllar 
arasında. Batı Avrupa’da nüfus iki katına çıkmıştır. Bu
nun sonucunda, bazı önemli ekonomik ve toplumsal 
değişmeler meydana gelmiştir ki, köylü isyanları da bun
lann arasında yer almaktadır.

Nüfus artışı, feodal ekonominin ana dengeleri üzerine 
etki yapmakta ve öncelikle de, toprağın nisbi olarak 
kıtlaşmasına yol açmaktadır. Bu nisbi kıtlaşma, feodal 
sistemin zirve halindekinin tersine, toprağın değerli bir 
faktör haline gelmesine yol açmıştır. Başka bir ifadeyle, 
daha önceleri çıplak toprağın herhangi bir değeri yok 
iken, artık nüfus artışı sonucu, feodal sistemin kendi 
olanaklarıyla ve kendi yapılanışı içinde istihdam edeme
diği bir emek gücü fazlasının ortaya çıkmasıyla, toprak 
kıt ve dolayısıyla değerli bir faktör haline gelmiştir. Bu 
durumda. Batı Avrupa’da 12. yüzyıldan itibaren büyük 
çaplı bir toprak kazanımı hareketi (essartisme) başla
mıştır. O zamana kadar tarımsal alanın dışında kalan 
ormanlık, bataklık vb. araziler ıslah edilerek, tarım top
rağı haline getirilmektedir. Buna Avrupa’nın kendi için
de genişlemesi adını veriyoruz. Bu genişlemenin Doğu 
Avrupa’daki boyutu da, tarıma zaten uygun olan alanla
rın göçmenler tarafından iskânı biçiminde ortaya çıka
caktır.

İşte, Avrupa’nın kendi içindeki bu genişlemesi serflik 
statüsünde radikal dönüşümlere yol açacaktır. Bir kere, 
yeni kazanılan toprakları İşler hale getirmek için bu 
artık emek gücünden yararlanılacaktır, ama serflerin 
kök saldıklan toprakları terkedebilmeleri için onlara bazı 
tavizler vermek gerekmektedir. İkincisi de, feodal kişi
sel bağımlılık ilişkilerinin sürüyor olması, artık emeğin 
dahi, bağımlısı olduğu senyörünü terketmesini çok güç
leştirmektedir. Bu durumda, serflerin senyörlerinin hış
mını çekme pahasına, onlardan kaçmalarını sağlamanın 
bedeli, bu tavizlerin artırılması olacaktır. Böylece 12. 
yüzyıldan İtibaren oluşan yeni tarım alanlarında, feodal 
haklar başlığı altında toplanan, feodal sömürü sistemi 
veya serflik sistemi büyük gevşemeler göstermiştir.

Avrupa’nın Orta Çağ’ın sonunda tanık olacağı köylü 
isyanlarının ilk nedeni, yukarıda kısaca gördüğümüz bu 
dönüşümün içinde yer almaktadır. Topraklarında kalan 
ve eski feodal örfe tabi olmayı sürdüren serfler, yeni 
topraklardaki kuralların kendilerine de uygulanması ta
lepleriyle defalarca ayaklanacaklardır. Köylü ayaklan
malarının ikinci büyük nedeni, Avrupa’da 14. yüzyılda 
meydana gelen büyük nüfus azalması ve bunun izinde, 
ekonominin gerileme sürecine girmesidir. Özellikle 12. 
ve 13. yüzyıllarda pazar için üretimin genişlemesi ve 
kentlerin yeniden canlanmaya başlaması sürecinde, Av
rupa’nın önemlice bir bölümünde, serflik statüsünde 
gevşemeler meydana gelmiş, emek-rant ve ayni-ranttan 
nakdi-ranta geçişler hızlanmış, senyörler üretimin doğ
rudan ajanı olmaktan çıkarak, rantiye haline dönüşmeye 
başlamışlardır. Başka terimlerle İfade edersek, feodal 
ekonomik sistemin kemikleştiği dönemde artık ürün ve 
gerekli ürünün üretilmesinin zaman ve mekân farklılığı
nı ortadan kaldıran kiracı çiftçilik yaygınlaşmaya başla
mış sömürü piyasa koşullan içinde belirlenmenin ilk 
işaretlerini vermiştir. Tanmda kapitalizm doğmaktadır. 
Ancak, 14. yüzyıldaki büyük veba salgınının Avrupa 
nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ını telef etmesi ve kentsel 
alanlardaki kaybın daha yüksek oranlarda olması, tanm
sal ürünlerin piyasa talebinde çok büyük düşüşlere yol 
açarak, pazar için üretimi neredeyse olanaksız hale ge
tirmiştir. Piyasanın bu ani daralmasının yanı sıra, nakit 
akımlarının kıtlaşması, kentsel ürünlere olan kırsal tale
bin kısılmasına da yol açarak, kentlerin de, eskiden 
olduğu gibi, kendi içlerine kapanma eğilimine girmeleri
ne yol açmıştır. Kentsel mekândaki tarımsal alanların 
artma eğilimi bu olgunun tanıdığıdır. Bunun yanı sıra, 
emek gücünün kıtlaşarak, sabit miktarda kalan toprağa 
nazaran daha değerli faktör haline gelmesi, senyörlerin 
yeniden angarya sistemine ve kapalı ekonomiye dönme 
eğilimine girmelerine yol açmıştır. Böylece, köylü Isyan- 
lannın ikinci büyük nedeni de, feodalitenin bozulma 
aşamasında, feodal sömürü kalıplannın tekrar egemen 
kılınmaya çalışılmasıdır.

Orta Çağ sonunun temel karakteristiklerinden biri olan 
köylü isyanlarının üçüncü ana nedeni, kentsel canlan
mayla birlikte, bir yandan yeni kentlerin kurulması, di
ğer yandan da eskilerinin boyut kazanması süreci esna
sında, bunlann feodal hukuktan koparak, kentsel özerk
lik hareketini başlatmalarıdır. Commune hareketi adı 
verilen bu süreç esnasında, kentler ya savaşla, ya banş- 
la, bağımlısı oldukları senyörden özerkliklerini almakta, 
böylece özgürlük odakları haline gelmektedirler. Kente 
ulaşabilen serf özgür olmaktadır. Ama asıl önemlisi, 
kentsel endüstriler veya daha doğrusu, müteşebbis tüc
carlar kırsal emek gücünü değerlendirmek üzere, çapla
rını buralara kadar genişlettiklerinde ortaya çıkan yeni 
toplumsal ilişkilerdir. Özellikle Kuzey İtalya ve Flandre’
da olmak üzere. Batı Avrupa’nın bazı bölgelerinde 14. 
yüzyılda, esas olarak dokuma endüstrisi alanında olmak 
üzere, bir kır-kent işbirliği meydana gelmiştir. Bu oluşu
ma senyör cevabı, bir yandan tahıl tarımından koyun 
üretimine geçerek, yani sertlerini kovarak (Thomas Mo
re Utopia’smĞa “ insan yiyen koyunlar’’dan söz etmek
tedir), diğer yandan da, kendi topraklannda meydana 
gelen bu yeni endüstriyel faaliyetten, daha doğrusu 
piyasa için üretim yapan tüccar denetimindeki eve iş 
verme sisteminden, feodal haklarına dayanarak pay al
mak yönünde olmuştur. Bu karşılıklı etkileşim, köylüle
rin defalarca ayaklanmalanna yol açacaktır. Bu ekono
mik değişimler bağlamında ortaya çıkan bir isyan nede
ni de, senyörlerin topraklardan serfleri kovmalan ve 
açık tarla sisteminden, çitli tarla sistemine geçmeleri 
esnasında, Orta Çağ’ın sonunun ilginç zihniyet yapılann- 
dan birinin tanığı olarak, serflerin, feodal örfe dayalı 
haklarını ileri sürerek ayaklanmalarıdır. Bu cins isyanla
rın başlıca harekete geçiricisi, Orta Çağ Latincesiyle 
communia denilen, aslında senyörün mülkiyetinde ol
makla birlikte, yüzyıllardan beri köylülerin de kullanımı
na açık olan tanmsal ve diğer ekonomik alanların, yal

nızca senyör kullanımına tahsis edilmesidir. Bu tahsis, 
çapı dar, küçük köylü isyanlannın başlıca tahrik edicisi 
olmuştur. Nihayet, köylü isyanlannın sonuncu büyük 
nedeni, Avrupa’nıh kendi doğusuna doğru genişlemesi 
esnasında oluşan yerleşim yerlerinin, ikinci sertleştirme 
adını verdiğimiz süreç boyunca, yeniden katı serflik 
statüsüne sokulma çabalarından kaynaklanmaktadır.

Köylü ayaklanmaları, feodalitenin bir toplumsal for
masyon olarak işlerliğini kaybettiği 14.-16. yüzyıllarda, 
feodal Avrupa’nın hemen heryerinde ortaya çıkmıştır, 
ancak tarihsel açıdan en kapsamlı olanları Fransa’daki 
]acquerie’\er, İngiltere’deki Köylülerin isyanı (Peasants'- 
Revolt) ve Almanya’daki Köylüler Savaşı’dır. Jacquerie 
adı verilen Fransız köylü İsyanlannın kökü Yüz Yıl Sa- 
vaşlan’na dayanmaktadır. Fransız senyörlerinin Poitiers 
Savaşı'nda yenilmeleri (Eylül 1356) ve bunun arkasın
dan ülkenin İngiliz paralı askerleri tarafından yağmalan
ması üzerine, köylüler hem ürünlerini yitirmişler, hem 
de parasız kalan senyörlerinin daha ağır ödentiler talep 
etmeleri üzerine ayaklanmışlardır. Üstelik, İngilizlere esir 
düşen bazı senyörlerin kurtarmalık paralarının onun ba- 
ğımlılan arasından toplanmasının feodal örfün önemli 
kurumlanndan biri olması, zaten kritik durumda olan 
birçok köy halkını içinden çıkılmaz bir duruma sokmuş
tur. Bu nedenle isyan birçok yerde bir ölüm kalım sava
şına dönüşecektir. 1358’de Compi^gne’de patlak veren 
ayaklanma, kısa sürede ülkeye yayılmış, kentli zenaat- 
kârlarda bu isyanı desteklemişlerdir. Çünkü senyörlerin 
acımasızlığı onların da ekonomik durumunu bozmakta
dır. Köylülerin önderi Guillaume Cale ile Parisli isyancı- 
lann önderi Etienne Marcel'in güçlerini birleştirmeleriy
le, isyan tam bir sınıf savaşı haline dönüşmüştür.

Fransız Jacquerie’\eri, Kara Veba salgınından sonra, 
aşın miktarda azalan nüfus ve buna bağlı olarak emek 
faktörünün kıtlaşması karşısında, senyörlerin angarya 
miktarını artırma çabalarının çok açık bir sonucudur. 
Çünkü, Kara Veba öncesinde, emek-rantın nakdi ranta 
dönüşümünün neredeyse tamamlanmış olduğu bir ülke
de, tekrar feodal kemikleşme dönemine geri dönülmek 
istenilmesi, Avrupa'nın en kapsamlı köylü hareketine 
yol açmıştır. Öte yandan, senyörlerin köylüleri yenilgiye 
uğratmalan, yola çıkan oluşumu durduramamış ve 15. 
yüzyılda Fransa’da serf statüsünde hiçkimse kalmamıştır.

Köylü isyanian içinde, İngiltere’nin konumu Fransa’- 
nınkinden önemli ölçüde farklıdır, çünkü İngiltere 1066’da 
kuzey Fransalı Normanlar tarafından işgal edilince, Fran
sız feodalitesini de o tarihte aynen ithal etmiştir. Bu 
durumda, feodalitenin oluşum aşamasını yaşamadan, 
doğrudan olgun haline geçen bu ülke, bir de artık İngil
tere kralı haline gelen Normandiya düklerinin, fetih hak
kından kaynaklanan, kıtadakinden daha katı otoriteleri
ne tabi hale gelmiştir. Bu farklı çizginin İngiliz oluşumu
na yansıması, tabandaki feodal ilişkilere rağmen, tepe
de, erken tarihten itibaren, modern bir merkezî devletin 
kendini oluşturmakta olmasıdır. Modern merkezî devlet 
ise, her şeyden önce vergi demektir. Vergi ise, nihai 
çözümlemede kişisel tabiyetlerin reddi ve herkesi kendi 
uyruğu haline getirme uğraşı demektir. Ancak, İngiltere 
krallığının Normandiya dükleri tarafından feodal esasla
ra göre kurulmuş olması, köylüyü hem serflik statüsü 
içinde senyöre bağlamakta, yani onu feodal sömürüye 
av etmekte; hem de aynı köylüyü vergi mükellefi olarak, 
devletin İlgi alanına sokmaktadır. İngiliz köylülüğünün 
bu İkili statüsü, onun ayaklanmalarında başlıca neden 
olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim, 1381’de meydana 
gelen ve Köylülerin İsyanı adını taşıyan İki büyük İngiliz 
köylü hareketi, aynı yıl devletin bir kafa vergisi koymuş 
olmasından İtibaren yola çıkmıştır. Ancak, Fransa'daki- 
nln tersine, İngiliz köylü İsyanları senyörlerden çok, 
devlete yöneliktir. Fakat sonuçta ulaşılan nokta Fransa’- 
nınkiyle aynıdır, yani 15. yüzyılda İngiltere'de de serf 
statüsünde hiçbir köylü kalmayacaktır.

Alman köylü isyanları ise, Fransa ve İngiltere’dekile-
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rin tersine, dinsel bir görünüme bürünmüştür. Avrupa’- 
dal(i kapsamlı reformasyon hareketinden sonra, 1524’te 
büyük bir yaygınlığa ulaşan Alman Köylüler Savaşı, dln- 
 ̂sel sloganlarla ortaya çıkmıştır. Ama bu yanıltıcı görün- 
! tünün altında, köylülerin gerçek taleplerinin ekonomik 
ve toplumsal düzlemde olduğu anlaşılmaktadır. Aslın
da, modern demokrasilerin kurulmasından önceki he
men tüm toplumsal İsyanlar, dinsel talep kisvesine bü
rünmektedirler, çünkü hareketlerini İfade edebilecek baş
ka bir siyasal programa veya ideolojik çerçeveye sahip 
değillerdir. Alman köylü liderleri, “ Hıristiyan insanın 
|özgürlüğü" gibi görünüşte dinsel olan bir sloganın ar
kasında, aslında ikinci serflik oluşumuna karşı çıkmak
tadırlar. Bu noktada, Fransız ve İngiliz isyanlarının ağır
lık merkezinin 14. yüzyılda yer almasına karşılık. Alman 
îisyanlannın 16. yüzyılda yoğunlaşmalarına dikkat etmek 
gerekir. Fransa ve İngiltere’de serflik statüsünün bu 
zaman aralığında ortadan silinmesi, kentlerin canlanma
sı, kır-kent işbölümünün belirginleşmesi, merkantilizm,
I coğrafi keşifler gibi süreçler Batı Avrupa’yı daha çok 
[endüstriyel bir alan haline getirirken, hammadde ve
I yiyecek konusunda Doğu Avrupa’ya bağımlı kılmıştır.
! Bu durumda, başta Alman senyörleri olmak üzere, tüm
I Doğu Avrupa egemen sınıfları, o zamana kadar serfliği
i  ya çok az tanımış, ya da hiç tanımamış köylüleri, Batı’da 
110. yüzyılda egemen olan bağımlılık statüsüne çekmeye
i başlamışlardır. Alman köylü isyanlarının asıl nedeni bu
dur, nitekim Lutherci sloganlarla ayaklanan köylüler, 

, aslında örfi haklarının kendilerine geri verilmesini iste- 
 ̂mekte ve senyör şatolarıyla, manastırları, yani feodal
i sömürü odaklarını tahrip etmektedirler. Alman köylü
i isyanının sınıfsal karakteri o kadar belirgindir ki, köylü
leri önce destekleyen Luther, hareketin derin boyutları
nı farkedince ve feodal düzene yönelik olduğunu kavra
yınca, Wider die rauberischen und mörderischen Rot
ten der andern Bauern (1525) (Açgözlü ve katil köylü 
sürülerine karşı) adını taşıyan bir kitapçık yazmıştır.

16.-17. yüzyıllarda Anadolu ve Rumeli topraklarında 
yoğunlaşan OsmanlI Devleti’nin kırsal toplumsal hare
ketleri ise. Batı Avrupa’da meydana gelen köylü hare
ketlerinden tamamen başka bir nitelik taşımaktadırlar. 
OsmanlI kırsal hareketlerinin kaynağı ikilidir. Celali İs
yanları denilen bu hareketlerin, adının da belirttiği üze
re, birinci nedeni egemen tabakalar arasındaki bir çekiş
meden ve yeniden paylaşım savaşından kaynaklanmak
tadır. İkinci neden ise, doğrudan üreticiyi kapsamına 
alan, derin ekonomik dönüşümlerin yansımasıdır. 16. 
yüzyıldan İtibaren OsmanlI Devleti Batı’dan kaynakla
nan değerli maden enflasyonunun etkisine girmeye baş
lamıştır. Bunun yanı sıra fetihlerin önce yavaşlaması, 
sonra da durması, merkezi devletin varlığını sürdürebil
mesi için, iç kaynaklara daha yoğun bir şekilde yönel
mesine yol açmıştır. Bu durumda, taşra ordusuna olan 
htiyacın azalması ve merkezin toprakların gelirini doğ
rudan kendine maletmeye yönelmesi, OsmanlI merkezi 
İle tımarlı sipahiler arasında, konusu tımar gelirlerinin 
paylaşımı oian bir savaşa yol açmıştır. Merkez bir yan
dan yeni tımar verilmesini ve tımar genişletmesini ya
vaşlatırken, diğer yandan da enflasyon karşısında satın 
alma güçleri düşen, sabit miktarlı tımar gelirlerini değiş
tirmeyerek, tımarlı sipahiyi tasfiye sürecine girmiştir. 
Bu tavrın sonucu, Anadolu ve Rumeli’de, tımarlı sipahi
ler tarafından harekete geçirilen bir dizi Celali isyanı 
biçiminde etki etmiştir. Celali İsyanları’nın doğrudan üre
tici saflarına yansıması ise, geleneksel OsmanlI sistemi 
içindeki sömürü oranının ağırlaşması olmuştur. Klasik 
tımar dokusu içinde, reayanın artık ürününün tamamına 
el koyamayan tımarlı sipahiler, Celali İsyanları dönemin
de köylünün artığına zorbaca el koymaya başlamışlar
dır. Bu durumda köylüler bulundukları yerleri geniş öl
çüde terkederek, ne devletin, ne de Celalilerin ulaşama- 
yacakian yerlere çekilmeyi tercih etmişlerdir. Sonuçta 
köylünün Celali İsyanları içindeki yeri, türev bir konum
da olmuş, bir sınıf savaşı görünümü kazanmamıştır.

MEHMET ALİ KILIÇBAY

hanedanı, 10. yüzyıl sonlarında “bölünemez krallık” sözcüğünü slogan edinmişti. Ancak 
Otto’nun önünde çok sayıda feodal nitelikli engel bulunmaktaydı. Her şeyden önce töreye 
göre, kralın soylular meclisi tarafından seçilmesi gerekiyordu; dolayısıyla kraliyet otoritesi 
soylular tarafından sürekli bir denetim ve yaptınm altında tutuluyordu. Karolenj 
imparatorluğunda olduğu gibi kralın siyasal ve askerî gücü kraliyet arazilerinden ve 
malikânelerinden geliyordu. Kralın iktidarının dayanakları ise “ulusal kilise” üzerindeki 
otoritesi, piyasa, maden, “tuz kaynaklan”, ormanlardan yapılan avcılık, güvenliği sağlanmış 
(aslında güvenli yollar pek azdı) yollar. Yahudi tüccarlanna sağlanan ticari kolaylıklar, para 
basma hakkı ve kutsal bir kişilikten ibaretti. Diğer bir deyişle, monarşik otorite her şeyden 
önce, feodal toplumun birbirinden uzak, iletişimsiz birimleri arasında iletişimi, bağlantılan 
oluşturabilecek oldukça cılız bağlar ve örgütlenmeler üzerinde duruyordu. Sadece Yahudilerin 
ve Levantenlerin elinde bulunan ticaret pek verimli bir kaynak değildi. Madenler büyük 
ölçüde terkedilmiş, şehir zanaatları çökmüştü. Kendine yeterli kır ekonomisi, yaşamak için 
Kralın yardımına pek bir gereksinme duymuyordu. I. Otto, sonuçsuz çabalarının ardından, 
önceli Charlemagne gibi başka bir otorite kaynağını kullanmaya yöneldi: Kilise. İlk iş olarak 
Kilise arazilerinin çoğaltılması ve zenginleştirilmesi yönünde bağış politikaları yürürlüğe 
konuldu. Monarşinin başlıca dayanaklan haline gelen piskoposlara ve hatta papazlara, 
malikâne sahiplerininkini fersah fersah aşan hukuksal yargı yetkileri kazandınidı. Kilise, buna 
karşılık kraliyeti askeri ve mali bakımdan destekleme yükümüyle donatılmıştı; kraliyet 
ordusunun ve harcamalarının üçte ikisi ulusal kilise tarafından karşılanıyordu. Özellikle 
Ruhbanlann “bekârlığı” ilkesi, kraliyet otoritesine gölge düşürecek yeni hanedanlann doğma 
tehlikesini bertaraf ediyordu.

Daha zengin bir bölge olan Kuzey İtalya Otto’nun hedefiydi. Frank krallığı üzerinde hak talep 
etmesine rağmen egemenliğini kuramamış, bunun üzerine İtalya’ya yönelmişti, 997’de Otto III 
döneminde Roma İmparatorluğu’na öykünen krallık yeniden tesis edildi. Böylece güç dengesi 
yavaş yavaş kuzey aleyhine yeniden kuruldu. Artık yeni başkent Roma’ydı. Otto hanedanının 
derlediği büyük askerî, ekonomik ve siyasal güç meyvelerini vermekte gecikmedi: Bunun en 
önemli sonucu önceleri oldukça tehdit edici bir göçebe uygarlığa sahip olan Polonya ve 
Macaristan köylülerinin serfleştirilmeleri, ve Hıristiyaniaştmimalan oldu, “Res Publica 
Christiana” davasının Doğu’da amaçladığı, bir papazlar, manastırlar, şövalyeler ordusuyla 
“barbarlan” ehlileştirmek, Hıristiyanlaştırmak ve toprağa bağlamaktı. Bu yönde en büyük 
çabayı, Cluny ve Cistercia manastırlannın yanında 1120 yılında Norbert Xanten tarafından 
kurulan Premonstratensia Kardeşliği üstlenmişti. Üyeleri keşiş değildiler, manastırlara 
kapanmaktan çok Elbe’nin doğusunda gezgin vaazlık ve misyonerlik etkinliklerini yürütmekle 
görevliydiler. “Canons regular” adı verilen üye rahipler, vakıf örgütlerini oluşturmakla 
uğraşıyor, ve “regula” adı verilen bir kurallar yığını uyannca yaşamlannı ve çalışmalanm 
sürdürüyorlardı.

Ortaçağların en çileii sınıfı /cöy/ü/üfc, en bûyüi( ayaidanmasını ancaii i<apitaiizmin doğuşu döneminde, belli bir 
üretim artığını üretebildiği, ticari ilişikler aracılığıyla "kentlerin özgürlük kokan havasını" farkedebildiği bir anda 
gerçekleştirdi. 1525'de Reformasyonu takiben Almanya'yı sarsan büyük Köylü Savaştan, Güney ve Orta Almanya 
köylülerinin kendilerine dayatılmaya çalışılan vergi sistemine ve eski feodal yükümlülüklere karşı geliştirdikleri en 
büyük hareketti. Eski toprakbeylerinin fakirleşmesi Roma Hukukunun canlandırılması yoluyla bütün külfeti belli bir 
ölçüde zenginleşen köylülerin üzerine yıkmaya yol açmış, bu büyük çatışma ortamında gizli örgütler, "kurtarılmış 
bölgeler", köylü cumhuriyetleri kuruluyordu. 1476’daki Franconia ayaklanmasından beri, kah Reform hareketinden 
ilham alarak, kah soyluluğun eski rejime geri dönüş isteklerini hedef alarak Almanya'yı sarsan köylü 
ayaklanmalan 1524-25 yıllarında büyük bir iç savaşa dönüştü: tüm Almanya, ve Avusturya'yı sarıverdi. Thomas 
Münzer'in yorumu "Tann Krailığı"nın gelişini müjdelerken Luther "Katil ve Hırsız Köylü Sürülerine Karşı” yazısını 
kaleme alıyordu. Köylüler güçlü Swab Birliği ordulan tarafından acımasızca katledildiler: isyan sona erdiğinde 
ortaya çıkan “köylü sorunu”, yani kırsal alandaki "kemikleşme” 19. yüzyıla kadar değişmeden kaldı; köylüler 
toprakbeyinin mülkü haline getirilerek siyasal haklarından yoksun bırakıldılar; Reformasyon hareketi ise köylülerin 
isteklerinden koparak hükümdarların ideolojisi haline geldi.

2619



KÖYLÜ AYAKLANMALARI
599

Theodora
MİKHAİL PSELLUS

Mikhail Psellus geç dönem Bizans'ın en ünlü 
tarihçilerinden biridir.

Bu haberler Mlchael’e de ulaştı. Asilerin vahşi elleri
nin saraya kadar uzanmasından korkan Michael, amca
sını da yanına alarak, İmparatorluk gemilerinden biri 
lie, kutsal Studite manastırına geldi: İmparatorluk elbi
selerini üstünden atarak, manastırda yaşayan mültecile
rin kılığına girdi. Kaçış haberleri kente varır varmaz, 
şimdiye dek yürekleri korku dolu olan kent halkı, du
rumdan endişelenmeye başladı. Kimileri kurtuldukları 
için Tanrıya şükürler yağdırır, kimileri yeni imparatori- 
çeyi alkışa tutarken, sokaktaki İnsanla pazardaki aylak 
takımı dans ediyordu. Devrimi oyunlaştırıp, gözlerinin 
önünde olup bitenden esinlenen şarkılar yazdılar. Zalim 
hükümdarın (tiran) üzerine çullanıp, onu tahtından indir
mek, boğazını kesmek isteyenler sayılmayacak kadar 
çoktu.

Onlan bir kenara tnrakalım. Bu arada Theodora'nın 
çevresindekiler Michael’e gözcülük etmesi için yanına 
bir muhafız gönderdiler. Muhafız, soylulardan bir komu
tandı, ve ona bizzat ben eştik ettim. (Kişisel bir yakınlığı
mız da vardı.) Aslında beni, kendisine öğütler vermem 
ve emirierinin yerine getirilmesini sağlamam İçin çağır
mıştı. kilisenin kapısına vardığımızda gönüllülerden ku
rulu bir muhafız alayı daha gördük. Yurttaşlardan olu
şan alay, kutsal binayı tastamam çevirmişti.

Binayı yıkmak dışında, her şeyi yapmaya hazırdılar. 
Yani kiliseye girmemiz hiç de kolay olmadı. Bizimle 
birlikte, halktan bir kalabalık da İçeri akın etmiş, lanetti 
kişi, Michael’e küfürier yağdırmaktaydı. Akla gelebile
cek her türiü yakışıksız sıfatı savuruyorlardı.

O ana dek ben de, Michael’e karşı hiçbir sıcakhk 
besiemekslzin, kalabalıkla beraber gitmiştim. Onun impa- 
ratoriçeye olan tavırianna kayıtsız değildim ve beni ha
rekete geçiren kişiye karşı biraz güceniktim. Ama, onun 
bulunduğu kutsal attara vanp, iki mülteciyi; biri Kelamın 
dite geldiği Kutsal Masaya sıkı sıkı sanlmış imparator, 
öteki altann sağında duran Nobillssimus giysileri değiş
miş, ruhtan uçmuş, utanç İçinde görünce, ne diyeyim 
yüreğimde öfkeden eser kalmadı. Sanki kasırganın orta
sına düşmüş gibi şaşkın baka kaldım, nutkum tutuldu. 
Olayın garipliği değiştirmişti beni. Sonra, eski hatime 
dönerek, içinde sık sık benzer korkunç olaylann geçtiği 
yaşamlanmıza sövüp saymaya başladım ve sanki içim
de bir kaynak varmışçasına, gözlerim, elimde olmadan 
setler gibi boşandı. Bu patlama, sonunda yerini iniltilere 
bıraktı.

Kiliseye girmiş olan kalabalık şimdi de avım midesine 
indirmeye bakan aç kurtlar gibi iki adamın çevresini 
sarmıştı. Ben ise, atlann sağındaki parmaklıklı kapıda

Üstte: Bizans sayesinde Hıristiyanlık Çin'e kadar 
yayılmıştı. Bir Çinli gözüyle Hıristiyan ikonografisi. 
Altta: 15. yüzyıldan İstanbul resminde Ayasofya'nın 

büyük kubt>esi diğer bütün t>inalan gölgede bırakıyor.

durmuş ağlaşıyordum, iktst de çok üzgün olduğumu 
ve kendilerine büsbütün düşman olmadığımı gördü. Ba- 
kışlanyla bir merhamet belirtisi anyortardı. Bu yüzden 
ikisi de bana yaklaşmaya çalıştı. Bir şekilde tavnmı 
değiştirip, nazikçe Nobilissius’un sorgusuna başladım. 
Diğer hataianndan başka, Zoe’ya işkence eden impara
toru gönüttü olarak desteklemekle suçladım. Sonra, da
ha önce tüm güçü elinde toplamış olana döndüm, ona 
üvey annesinin ve metresinin elinde ne gibi zarariara 
meydan vermiş olabileceğini sordum; böylece onun tra
jik öyküsünü yeni günahlar tartıiabitirdi; ikisi de yanıtla
dı beni. Nobillssimus, Zoe’ya karşı yapılanlarda yeğeni
ne suç ortaklığı ettiğini yalanladı. Başka hiçbir tertipte 
de onun arkasında yeralmamıştı. "Eğer onu tutmaya 
tetnesyedim, ödülüm felaketim oturdu. Çok dikkatti idi” 
-tam bu anda imparatora dönerek "tüm İsteklerinde 
ve tutkularında tıumunu dikine giderdi hep. İsteklerine 
dizginteyebittr miydim; bütün ailem sakat kalıp, ateş 
ve kılıcına yem olmaz mıydı o zaman?”

Bir süre için tarihi bir kenara bırakıp, bu "sakat kat- 
mak”tan ne kastetti, onu açıklayaayım: İmparator, Orp- 
hanotrophus’u sürgüne gönderdiğinde, ailenin direğini 
baltalayarak, geri kalanın yıkımını kolaylaştıracağını dü
şündü. Tüm akart>alan, boylannın sınınna dayanmış, 
sakallı, aile babası olmuş hepsi de Devlette saygın gö
revlere getirilmiş kimselerdi. Onlan hadım edilmeye zor
layarak, yaşamlannı cehenneme çevirmişti. Doğrusu on- 
tan açık-seçik ökiürmekten utanmış; güya daha az şid
detti olan sakat bırakma yoluyla yıkmıştı onlan.

Amcanın yanıtı işte buydu. Halbuki tiran, başını ya
vaşça sattayıp, gözlerinden yaş akıtmak için kendini 
zorlayarak (epeyi zoriandı) “ Doğruya doğru, Tann 
değildir” dedi: Söyledikleri tamtamına bunlardı.- “Ve 
şimdi yaptıklarımın cezasını çekiyorum” . Buntan söy
lerken yeniden sıkı sıkı Kutsal Masaya santdı. Sonra, 
elbise değiştirmesinin yasat cezalara çarptıntması için 
dua etti. Ve Kiliseye kabul edilirken yapılan törenin 
her ikisine de ait olduğunu söyledi; yine de ikisi de 
son derece kederii, endişe içinde ve kalabalığın kendile
rine saldıracağı korkusuyla doluydu. Kendi adıma, bun
dan daha fazla sarsılacaklarını düşünemezdim. HâM da 
otan bitenin verdiği şaşkınlığı üzerimden atamamıştım. 
İşlenen suçlann itiraf, edilmesi hayrete düşürmüştü be
ni. Oysa ki bu yalnızca kısa l>ir açılıştı, ve trajedinin 
devamı çok daha korkunçtu.

Gün bitmek üzereydi ki, mültecilerin daha uzak bir 
yere götürütmeleri için emir aldığını söyleyen, yeni atan
mış bir görevdi çıkageldi: Emri veren Theodora idi. Yurt- 
taşiardan ve askerterden otuşan büyük bir kaiaiaaiık 
eşlik ediyordu görevliye. Bir mabet olarak gördükleri 
attara doğru yaklaştı, otoriter t>ir ses tonuyla kiliseden 
aynlmatan İçin çağında bulundu. Buna rağmen, kalaba
lığın arasından ipe çekme gürültüleri gelmeye başlayıp, 
kendi gözleri İle, liderierinin beklenen anın geldiğini 
gösteren İşaretini görüp ve görevlide de bir değişiktik 
farkedince -her zamankinden daha arsızdı- ileri çıkmayı 
reddettiler, hatta attan tutan sütunlara daha bir sıkı 
santdıiar. Bunun üzerine diğeri gururunu bir yana İMra- 
ktp, daha saygılı sestendi onlara. Başkatarma hiçbir şey 
gelmeyeceğine ve koşullann gerektirdiğitMten daha faz
la sert davranmayacağına. Kutsal Emanet üzerine ye
min etti ve t>ildiği bütün ikna yoHannı denedi. Oysa 
elçinin tüm çabalanna tıkalıydı oniann kulaktan, dehşet 
içindeydiler, kendilerini büyük bir felaketin beklediğini
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düşünüyorlardı. Dışarıda eziyet görmektense, mat>ette 
kalıp kılıçtan geçirilmeyi tercih ederlerdi.

Bütün akılcı ikna yollan sonuçsuz kalmış olan görevdi 
böylelikle şiddete başvurdu. Emriyle beralıer kalabalık, 
eskisinden daha fazla gürültü patırtı çıkarmaksızın yasa
tan çiğneyerek ikisini vahşi hayvanlar gibi kilisenin dışı
na çıkardı. Kurbanlar acı dolu çığlıklar atıyordu. Gözleri
ni İsa’ya (Holy Lamb) çevirip, umutlannın boşa çıkma
ması, sığındıktan tann evinden zalimce çıkanimamatan 
için dua ettiter. Ve gerçekten de o gün orada bulunanla
rın çoğu, bu ikisinin katladıklanndan ötürü utanç duy
malıydı. Büsbütün direnmeye cesaret edemediler -işler 
şimdi daha da hızlanarak tırmanıyordu doruk noktasına- 
ama yine de kalabalıkla pazarlık edip, önderlerinin ver
diği söze de güvendiler. Böylece kalabalık ikisini, bir 
anlaşma imzaiamışr adam edasıyla elçiye teslim etti ve 
kilisenin çıkışına kadar, tahminen yardım etmek amacıy
la ona eşlik etti. Aslında artık hiçbir şey onlan kurtara
mazdı; koşullar çok elverişsizdi ve insanların nefreti 
çok büyüktü.

Theodora’ya bağlı olanlar Zoe’nun'kıskançlığının far
kındaydı. imparatorluk tahtını kardeşiyle paylaşmaktan- 
sa azimli, toy bir delikanlıya vermeyi tercih edeceğini 
biiiyoriardı. Tabii tüm bunlardan yola çıkarak, doğal 
olarak her fırsatta Thedora'yı küçük görüp, el altından 
Michael'i tahta geçirmeye çalışacağı sonucuna vanyor- 
iardı. Ortak kararlan, kaçak imparatoru uzaklarda tut
mak oMu. Yine de, ölüm hükmüne karar verilmedi; Mic
hael ve amcasının tutkulan başka bir araçla söndürüi- 
meliydi; dikkatlice düşündükten sonra kendi bildiklerini 
yapmaya karar verdiler. Hızla gözüpek, yiğit adamlar 
gönderildi. Talimat, kutsal binadan çıkar çıkmaz kaçak- 
iann gözünü yakmaktı.

Bu çabalara rağmen, içinde bulunduğu durumdan ve 
şanssızlığından fazlasıyla bunalmış olan imparator, şim
diye dek benzer durumlarda takındığı aynı zayıf tavn 
takındı. İnledi, çığlıklar attı; yama biri yaklaşacak olsa 
yardım dilenmek için diz çöktü. Ellerini göğe kaldınp 
Tann'ya, Kiliseye, aklına gelebilecek her şeye yakan- 
yordu. Diğer taraftan, önce imparator gibi davranmış 
oian amcası, hiçbir umudun kalmadığını görünce, kara
ra t>oyun eğdi ve korkunç bir felaketi cesurca göğüsle
yen biri gibi silahlannı kuşandı. Şurası kesin ki yeğenin
den daha yiğit, daha onurluydu, ve zorluklann karşısın
da başını kolay kolay eğmeyecek türden bir adamdı.

Cellatların, işlerini yapmaya hazır beklediğini görünce, 
ilk kurbanın kendisi olmasını istedi, sakince yanlanna 
yanaştı. Kana susamış elleriyle beklediler. Kendisi ile 
kalabalık arasında belirgin t>ir ara olmadığından -herkes, 
infazın ilk tanığı olmaya can atıyordu- Nobliissimus, 
kendisine bu korkunç görevin yüklendiği adamı gözle
riyle aramak zorunda kaldı. “Sen, oradaki! Lütfen insan
lara söyie de geri çekilsinler. Çekilsinler ki, başıma gele
cek olana nasıl yiğitçe katlandığımı görebilesiniz!”

Cellat, dağlama sırasında kıpırdanmaması için kurba
nını bağlamaya yeltenince Nabilissimus; “ Bana bak! 
Eğer kıpırdanacak olursam, bütün vücudumu çivilersin” 
dedi. Bu sözleri söyledikten sonra sırt üstü yere uzandı. 
Yüzünde İılçbir değişiklik yoktu; ne bir çığlık, ne bir 
inilti. Hâlâ yaşıyor olduğuna inanası gelmiyordu insa
nın. Sonra gözleri oyuldu, önce biri, ardından öteki. 
Bu arada, sıranm kendisine yaklaşmakta olduğunu gö
ren imparator, Constantine’nin duyması gereken sıkıntı
yı yaşadı; ellerini birbirine vuruyor, yüzünü tokaiyıor, 
acıyla böğürüyordu.

Üstte: İmparatoriçe Theodora. Ortada: 13. yüzyıldan 
"Konstantin'in Armağam"nı gösteren bir fresltte 

imparator, Papa I. Syivester’e Roma'nın egemenliğini 
bağışlıyor, sonra da onu şehre götürüyor. Altta; Ata 

binmiş Papa Roma'nın imparatorluk geleneğinden 
alınma bir egemenlik motifiydi.

Gözleri oyulmuş olan Nobilissimus, yavaşça doğrul
du, tutunmdk için yakın arkadaşlanndan birine uzandı. 
Cesaretle yanına gelenlere seslendi -amansız cezalara 
üstün gelen kişi için ölüm nedir ki- Michaei’de her şey 
farklıydı. Gerileyip, aman dilemek üzere diz çöktüğünü 
gören cellat, güvenlik açısından sıkı sıkı bağladı Micha- 
el’i: Onu yatıştırmak için epeyi zorlandığı belliydi. Ceza
yı infaz ederken, iplerinden sıyrılıp kaçmasını önlemeye 
çalışıyordu. Onun da gözleri dağlanınca kalabalığın, bi
raz önce hat safhada olan arsızlığı susmuş yerini öfkeye 
bırakmıştı. İki kurbanı orada bırakarak, alelacele Theo- 
dora’nın yanına gittiler. Aslında imparatoriçelerden bi
ri sarayda, diğeri büyük St. Sophia katedralindeydi.

Senato ikisi arasında bir seçim yapmakta zorlanıyor
du. Sarayda bulunan Zoe'ya, daha yaşlı olduğu için 
saygı duyarken; kilisedeki Theodora'ya, ayaklanma onun 
sayesinde bastınidığı ve yerlerini onun sayesinde koru
dukları için çok şey borçluydular. Bu yüzden her biri 
imparatorluk üzerinde hak iddia ediyordu. Sorunu çö
zen Zoe oldu. İlk kez karşıiaştıklannda kerdişini selam
lamış ve onu sevgiyle kucaklamıştı. Daha da ötesi onla
ra miras kalan imparatorluğu kardeşi ile bölüştü. Hükü
met, ikisi arasında bir uzlaşma sağlayarak sorunu çöz
müş oluyordu.

Zoe, görkemli bir törenle kardeşini yanına alarak, onu 
imparatorluğun diğer yöneticisi olarak atadı. Theodo
ra’ya gelince, o ne kardeşine olan saygısını yitirdi, ne 
de onun haklanna el uzattı. Aksine, Zoe’nun önce gel
mesine izin verdi ve her ikisi de imparatoriçe oimalanna 
rağmen, Theodora, yaşlı kadının arkasında yeraldı. •

B asili I I
MİKHAİL PSELLUS

"Bulgar öldüren”  (Bulgaroctonus) diye anılan II.
Basil İkona savaşları sonrası tarihinin en ünlü 

kralıdır. ^

İmparator John Tzimisces’in yaşamını kaybettiği olay
lar daha önce, (Leo Diaconus’un tarihinde) anlatılmıştı. 
Romanus'un oğulları Basil ve Constantine, kendilerin
den öncekilerin zaferden zafere taşıdığı güçlenmiş bir 
imparatorluğun yasal varisleriydi.

Çocukluk dönemlerini birlikte geçirmiş oimalanna rağ
men iki kardeşin ilgileri birbirinden tamamen farklıydı. 
İki kardeşten, daha yaşlı olanı Basil her zaman uyanık, 
zeki, düşünceli bir görüntü çizerken; Constantine dışa 
karşı kayıtsız, tembel, lükse düşkün biri olmuştu. Birlik
te yönetme fikrini bir kenara bırakmaları çok doğaldı. 
Her iki tarafın da onayı ile gerçek yetki Basil’e devredi
lirken, Constantine’in ortaklığı yalnızca taşıdığı impara
tor sıfatından ibaretti. İmparatorluğun çıkariannın, daha 
yaşlı ve deneyimli oian kardeşin yükselmesine bağlı 
olduğunu görmüşlerdi.

Sahip olduğu pek çok ayrıcalıktan feragat etmiş olan 
Constantine’in tutumu belki gerçekten övgüye değerdi 
çünkü yasal olarak, baba Romanus’un iki kardeşe bırak
tığı mirasta eşit haklara sahipti. (Miras derken impara
torluğu kastediyorum). Aslında, İktidar hevesi ile yanıp 
tutuşacağı genç bir yaşta Constantine’in böyle bir tu
tum sergilemesi, fedakarlığın önemini daha da arttırı
yor. Şu da akıldan çıkanlmamaiıdır ki, Basii de bu sırada 
yaşını başını almış yetişkin bir adam değil, bıyıklan 
henüz terlemiş genç bir adamdı. Yine de Constantine 
önceliği ona İMrakmıştı. Yani bu tarihin yazılmasında 
asıl övgü payını küçük kardeşe bıraksam, hiç de haksız- 
hk etmiş sayılmam. •
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Cermenlerde D evletin  
Oluşması

FRİEDRİCH ENGELS

Aşağıdaki bölüm Ailenin Devletin ve Özel 
Mülkiyetin Kökeni'nöen alınmıştır.

Tacltus’a göre, Cermenler çok kalabalık bir halktı. 
Caesar ayrı ayrı Cermen halkının sayılan üzerinde yakla
şık bir fikir edinmemizi sağlar; Ren ’in sol kıyısında görü
nen Üzipet ve Tenkterler için, kadın ve çocuklar dahil,
180.000 kişi rakamını verir! Böyle ayrı bir halk için
100.000 dolaylarında da olsa, bu, örneğin en parlak 
çağlannda 20.000 kişi bite olmadıktan halde, büyük göl
lerden Ohio ve Potomac’a kadar bütün ülkeyi korkutan 
bütün Irokuatann sayısından çok daha yüksek bir ra
kamdır. Böyle bir halk, eğer Ren kıyılannda yerleşmiş 
ve en iyi bilinenlerini elimizdeki verilere göre biraraya 
toplamak istersek, harita üzerinde ortalama olarak, bir 
Prusya ili kadar, yani 10.000 kilometrekare, ya da 182 
coğrafî milkare kadar yer tutar. Romalıların Germania 
Magna'sı, Vistül'e kadar, yuvarlak hesap 500.000 kilo
metrekareyi kapsar. Her ayn halk için ortalama 100.000 
kişiyle, Germania Magna için toplam rakam, beş milyon 
insanı bulur; bu rakam, bir barbar halklar topluluğu 
için çok yüksek, bizim bugünkü koşullanmız için çok 
düşüktür: kilometrekareye 10 kişi, ya da coğrafî milkare 
başma 550 kişi. Ama bu rakam, o çağda yaşayan bütün 
Cermenleri kapsamaktan uzaktır. Karpatlar boyunca. Tu
na ağzına kadar. Gotik asıllı Cermen halkların, Bastarn, 
Pösin ve daha başkalannın bulunduğunu biliyoruz; bun
lar o kadar kalabalıktılar ki, Plinius, Germenlerin başlıca 
gruplarından beşincisini bu halklardan meydana getirir, 
ve bu halklar, MÖ 180 yılından itibaren Makedonya Kralı 
Kserses’in hizmetine girerek, daha Augustus’un ilk hü
kümdarlık yıllannda, Edirne lıöigesine kadar dayandılar. 
Eğer bunian yalnızca bir milyon kabul edersek, bu, doğ
ruya yakın bir rakam olarak, milâdî çağımızın başlann- 
da, en azından altı milyon Cermen verir.

Cermanya’da yerleştikten sonra, nüfus, artan bir hızla 
çoğalmış olmalıdır; daha önce sözü edilen sınaî ilerle
me, tek başına, bunu tanıtlayabilir. Burada bulunmuş 
dan Roma paralanna göre, Slesvig bataklıManndaki 
arkeolojik buluntular 3. yüzyıla aittir. Demek ki, daha 
bu çağda. Saltık kıyılannda, gelişmiş bir metalürji sana
yii iie gelişmiş bir dokuma sanayii. Roma İmparatorlu
ğu’yla etkin bir ticaret ve en zengin kişiler arasında 
belirli bir lüks hüküm sürüyordu -bütün bunlar, hayli 
yoğun bir nüfusun göstergeleridir. Ama gene bu çağda, 
bütün Ren, tahkim edilmiş Roma sınırı ve Tuna hattı 
üzerinde. Kuzey Denizinden Karadenize kadar. Germen
lerin genel saldınsı da başlar-bu, nüfustaki sürekli artış 
ve yayılma gücünün dolaysız bir kanıtıdır. Savaşım üç- 
yüz yıl sürdü; bu süre boyunca, gotik halkların başlıca 
kümesi (İskandinav Gotlanyla Burgondlar hariç), büyük 
saklın hattının sol kanadını meydana getirerek, Güney- 
Doğu yönünde ilerledi: Yukan-Tuna boyunca ilerleyen 
Yukan-Aimanlar (Herminonlar), merkezde bulunuyorlar
dı; ve Ren boyunca ilerleyen sağ kanat, şimdi Franklar 
denen istovenler tarafından meydana*getirilmişti; Brö- 
tanya’nın fethi Enjevonlara düştü. 5. yüzyılın sonunda, 
zayıflamış, kansız ve güçsüz düşmüş Roma İmparator
luğu’nun kapılan. Germen istilâcılara ardına kadar açıktı.

Daha önce, eski Yunan ve Roma uygarlığının beşiği 
başındaydık. Şimdi tabutu başında bulunuyoruz. Akde
niz havzasındaki bütün ülkeler, yüzyıllarca Roma dünya 
hegemonyasının eşitleştirici rendesi altında kalmıştı. Yu- 
nancanrn hiçbir direnç gösteremediği her yerde, bütün 
ulusal diller, yerlerini, l>ozulmuş bir Latinceye bırakmış
lardı; artık hiçbir ulusal aynm kalmamıştı. Gollüler, İber- 
yalılar, Ligüryalılar, Norikler yoktu; hepsi Romalı olmuş
lardı. Roma yönetimi ve Roma hukuku, her yerde eski 
kandaş bağlan, ve aynı zamanda, özerk yerel ve ulusal 
etkinliğin son, kalıntılannı da yoketmişti. Yeni bir nitelik 
olan Roma dünyasına ilişkinlik, hiçbir ödünleme sağla
mıyordu: bu bir milliyeti değil, yalnızca milliyet yokluğu
nu dile getiriyordu. Her yandan, yeni uluslaria ilgili öğe-

Üstte: Yaklaşık 192 çeşit Roma sokak satıcılarının 
tasviri. Altta: Erken 16. yüzyıla ait tarla ekimi resmi.

ler vardı; çeşitli illerdeki i.atince lehçeler, gitgide birbir
lerinden ayrılıyoriardı; eskiden İtalya'yı, Gol'ü, Ispan
ya'yı ve Afrika’yı bağımsız ülkeler haline getiren doğal 
sınıriar gene vardı ve kendilerini her zaman duyuruyor
lardı. Ama hiçbir yerde, t>u öğelerle yeni uluslar meyda
na getirmeye yetenekli bir güç yoktu. Hiçbir yerde, bir 
gelişme yeteneğinden, bir direnme gücünden, hele hele 
yaratıcı bir güçten bir iz kalmamıştı. Geniş toprakiann 
büyük insan yığınını birieştiren yalnızca bir tek bağ 
vardı: Roma devleti, ve bu, zamanla onun en kötü düş
manı, en kötü baskıcısı olmuştu. Taşra illeri Roma’yı 
yıkmışlardı; Roma da, artık evrensel imparatortuğun, 
hatta İstanbul, Trev, Milano'da oturan imparator ve impa- 
ratorcuklann bile merkezi olmayan, öbürieri gibi bir taş
ra kenti olmuştu - ayncaiıkiı, ama artık egemen değil. 
Roma devleti, dev gibi, karmaşık, yalnızca ve yalnızca 
uyrukları ezerek para sızdırmaya özgü bir makine duru
muna gelmişti. Vergiler, angaryalar, her türlü yükümlü
lük, nüfus kitlesini durmadan daha derinleşen bir sefa
let içine gömüyoriardı; baskı, valilerin, vergi toplayıcıla- 
nn, askerierin yiyicilikleriyle dayanılmaz bir duruma ge
lecek kadar ileri götürülmüştü. İşte Roma devletiyle 
onun dünya hegemonyasının vardığı yer: Roma devleti, 
varolma hakkını, içerde düzenin korunması, dışarda da 
Barbarlara karşı [yurttaşları] koruma üzerine dayandın- 
yordu. Ama, onun düzeni, en kötü düzensizlikten de 
daha kötüydü, ve kendilerine karşı yurttaştan korumak 
iddiasında bulunduğu Barbariar, yurttaşlar tarafından 
kurtarıcı olarak bekleniyorlardı.

Toplumsal durum, daha az umutsuz değildi. Cumhuri
yetin son zamantanndan itibaren, Romalılar egemenliği
nin ereği, fethedilmiş bulunan illerin iliğine kadar sömü- 
rülmesiydi; imparatortuk, bu sömürüyü ortadan kaldır
mamış, tersine, onu düzen altına almıştı. İmparatoriuk 
çaptan düştükçe, vergi ve yükümlülükler daha da artı
yor, memuriar daha da utanmazca soyup soğana çeviri
yorlardı. Ticaret ve sanayi hiçbir zaman halklar egemeni 
Romalıların işi olmamıştı; onlar yalnızca tefecilikte, ken
dilerinden önce ve sonra otan her şeyi geçmişlerdi. 
Gerçekte ticaretten kalmış bulunan şey de memuriarın 
yiyicilikleriyle yokoldu; her şeye karşın artakalan şey, 
Doğuda, imparatoriuğun Yunanlılara ait kısmında bulu
nuyordu ki, bu konumuzun dışmdadır. Genel yoksullaş
ma, ticarette, küçük sanayide, sanatta gerileme, nüfu
sun azalması, kentlerin gerilemesi, tarımm daha aşağı 
bir düzeye düşüşü - Roma dünya hegemonyasının var
dığı sonuç bu oldu.

Bütün eski dünyada başlıca üretim dalı olan tarım, 
yeniden, ve her zamandan daha çok, eski durumuna 
gelmişti. İtalya'da, cumhuriyetin sonundan beri, hemen 
hemen bütün ülkeyi kaplayan uçsuz bucaksız yurtluklar 
(latifundla), iki şekilde işletilmişti: ya nüfusun yerini, 
bakımı az sayıda köleden başka bir şey gerektirmeyen 
koyunların ve sığıriann almış bulunduğu otlaklar biçi
minde; ya da, bir sürü kölenin, mülk sahibinin lüksü 
için olduğu kadar, kent pazariarına satmak üzere de 
geniş ölçüde bahçıvanlık yaptığı villa'iar biçiminde. Bü
yük otlaklar korunmuş, hatta genişletilmişlerdi; W/fs alan
ları ve onların bahçıvanlık ürünleri, mülk sahiplerinin 
yoksullaşması ve kentlerin çökmesi yüzünden, bozul
muşlardı. Kölelerin emeği üzerine kurulu latifundla'\ar 
işletmesi, artık kârlı (rentable) olmuyordu; ama, o çağ
da. bu, büyük ölçüde tanmın olanaklı tek biçimiydi. 
Küçük tanm, yeniden tek kârlı biçim durumuna gelmişti. 
Vllla’lat, birbiri ardına, küçük parçalara bölündüler ve 
[her parça] belirli bir para ödeyen, soydan geçme kiracı
lara, ya da kiracıdan çok toprak sahibinin işine bakan 
vekilleri olan, ve çalışmalan karşılığı yıllık ürünün altıda, 
hatta yalnızca dokuzda-birini alan partiarinere verildi. 
Ama, çoğu durumda, bu küçük toprak parçaları karşılı
ğında her yıl değişmez bir para ödeyen İro/oniara bırakıl
dılar; bu kolonlar, üzerinde çatıştıktan toprağa bağlıydı
lar ve onunla biriikte satılabilirlerdi; doğrusunu söyle
mek gerekirse, köle değildiler, ama özgür de değil; öz
gür kadınlarla evtenemezlerdi; ve bunlann kendi arala
rında kurduktan biriikier, tamamen geçerli eviitikier gibi 
değil, kölelerinki gibi, basit bir nikâhsız kan-kocalık (con- 
tubemium) olarak kabul ediliyordu. Bunlar, ortaçağ sert
lerinin habercileri oldular.
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Antik kölecilik, ömrünü tamamlamıştı. Artık, kırda, 
büyük tarımda otsun, kent yapımevlerinde olsun köleci
lik, zahmete değer bir ilişki olmaktan çıkmıştı - bunun 
ürünleri için pazar kalmamıştı. Çünkü, imparatorluğun 
parlak çağlarındaki dev gibi üretimin indirgenmiş bulun
duğu küçük tarım ve küçük el zanaatlarında, çok sayıda 
köle için yer yoktu. Toplumda, artık yalnızca ev hizmet
lerinde ve zenginlerin lüksü için çalışan kölelere yer 
kalmıştı. Ama cançekişen kölecilik, henüz bütün üretici 
çalışmayı, özgür Romalılara yaraşmaz bir köle çalışması 
olarak göstermeye yeterliydi - ve şimdi, herkes özgür
dü. Bunun sonucu, bir yandan, artık bir yük durumuna 
gehlikteri için azat edilmiş bulunan kölelerin sayısında 
bir artış, bir yandan da, kopuk takımı (verlumpt) içine 
düşmüş kolonlarla özgür kişilerin sayısında bir artış 
oldu (yukarda sözü geçen köleci Amerika devletlerinde
ki poor whites’lar gibi). Hıristiyanlık, antik köleciliğin 
giderek ortadan kalkmasında, tamamen masumdur. Ro
ma imparatofluğu’nda, Hıristiyanlık, yüzyıllarca köleci
likle içli-dışlı yaşadı, ve daha sonra, Hıristiyanların ken
dilerini vermiş bulundukları köle ticaretini asta engelle
medi; ne Kuzeydeki Almanların, ne Akdenizdeki Vene
diklilerin köle ticaretini, ne de daha sonraki zenci köle 
alışverişini. Kölecilik kârlı olmaktan çıkmıştı, onun için 
ortadan kalktı. Ama cançekişen kölecilik, ağutu iğnesini 
bıraktı: özgür insanların üretici çalışmayı horgörmesi. 
Roma dünyasının içine girmiş bulunduğu çıkmaz, işte 
buydu. Kölecilik, iktisadi bakımdan olanaksızdı; özgür 
insanların çalışması, ahlâk bakımından yasaklanmıştı. 
Biri [kölecilik -ç.], artık toplumsal üretimin temeli olmak
tan çıkmıştı; öbürü [özgür insanların çalışması] henüz 
toplumsal üretimin temeli otamıyordu. Bu durumu dü
zeltebilmek için, tam bir devrimden başka hiçbir çıkar 
yol yoktu.

Durum, taşra illerinde daha iyi değildi. Üzerinde en 
çok bilgiye sahip bulunduğumuz yer, Gol’dür. Orada, 
kotonlann yanısıra, henüz özgür köylüler de vardı. Bun
lar, kendilerini, memurların, yargıçların ve tefecilerin 
yotsuztuklarına karşı korumak için, çoğunlukla güçlü 
bir adamın koruması altına giriyorlardı; ve bunu yalnızca 
tek tek kişiler değil, bütün halinde topluluklar da (ko
münler) yapıyorlardı; öyle ki, 4. yüzyılda, imparatorlar, 
bu konuda ardarda birçok yasaklama yasaları yayınladı
lar. Ama, koruma arayanlara, bu korumanın ne yararı 
olabilirdi? Patron (koruyucu, hami), koruma isteyenlere, 
topraklarının mülkiyetini kendine devretmeleri koşulu
nu dayatıyor, bu koşulla, onlara, yaşamları boyunca 
topraktan yararlanma hakkını sağlıyordu - kutsal kilise
nin unutmadığı, 9 ve 10. yüzyıllarda, Allahın melekûtu- 
nu ve kendi öz yurtluklarını büyütmek için sık sık öykün
düğü dümen. Ama bu çağda, 475 yılına doğru, Marsilya 
piskoposu Salvlen, böytesine bir hırsızlığa karşı, öfke 
ve tiksintiyle, gürler; ve Romalı memurlarla büyük top
rak sahiplerinin yaptıkları baskı yüzünden, birçok "Ro- 
mair’nın. Barbarlar tarafından işgal edilen bölgelere 
sığındıklarını ve oralarda yerleşmiş bulunan Roma yurt- 
taşlannın, tekrar Roma egemenliğine düşmekten kork
tuktan kadar hiçbir şeyden korkmadıklannı anlatır. Bu 
çağda ana-babalar, sefalet yüzünden, çoğunlukla kendi 
çocuklarını köle olarak satıyorlardı; bu töreye karşı ya
yınlanmış bulunan bir yasa, bunu tanıtlar.

Romalılan kendi öz devletlerinden kurtarmış olmak 
için, Cermen Bartıartan, onların bütün topraklannın üçte- 
ikisini aldılar ve bu toprakları kendi aralannda paylaştı
lar. Paylaşma, gentilice örgütlenmeye göre yapıldı; fa
tihlerin sayısı görece az olduğundan, geniş atanlar, ya 
bütün halkın, ya da tek tek aşiret ve genslerin mülkü 
olarak, bölümsüz (indivls) kaldı. Her gens İçinde, eşit 
parçalar halinde bölünmüş tarla ve çayırlar, çeşitli ev 
ekonomileri arasında kura ite dağıtıldılar; bu sıralarda 
devirti-yeniden-dağıtımtarın yapılıp yapılmadığını bilmi
yoruz; herhalde, Roma itlerinde bu töre çabucak orta
dan kalktı ve çeşitli paylar, başkasına satılablten özel 
mülk, atteu (tımar) haline geldiler. Ormanlar ve otlaklar, 
herkesin kullanımı için bölümsüz kaldılar; bu kullanım 
ve paylaşılmış topraklann İşlenme biçimi, eski töreye 
göre ve topluluğun karanyla düzenlendi. Gens köyünde 
ne kadar uzun bir zamandan beri yerleşmişse, Cermen-

Üstte: Hasat zamanı. Erken 16. yüzyıl. Altta: 
Frenginin yakma yoluyla tedavisinin tasvir edildiği, 15. 

yüzyıla ait bir tahta baskı.

lerle Romalılar giderek o kadar kaynaşıyorlar ve gentili
ce bağın akrabalık niteliği, yerel (terrltoriale) nitelik kar
şısında o kadar siliniyordu; gens kökeninin çoğunlukla 
görülebilir bir durumda bulunan İzleri, yani birlik üyeleri 
arasındaki akrabalık, mark btriiği içinde eridi. Öyleyse, 
burada, gentilice örgütlenme, hiç değilse mark ortaklı
ğının tutunduğu ülkelerde -Fransa'nın kuzeyinde, Ingil
tere’de, Almanya ve İskandinavya'da-, yavaş yavaş ye
rel bir örgütlenme biçimine dönüştü ve bundan ötürü, 
devletin kuruluşuna uygun olma yeteneğini kazandı. 
Ama gene de, bütün gentilice örgütlenmeye özgü ilkel 
demokratik niteliğini korudu, ve böylece, daha sonra 
kendisine zorla kabul ettirilen yozlaşmış biçim içinde 
bile, kendinden bir şeyler sakladı; ve en yakın çağa 
kadar, ezilen Insanlann elinde etkili bir silah olarak kaldı.

Eğer gens içindeki kan bağı çabucak kaybolduysa.

bu, aşiret içinde olduğu kadar, bütün halk içinde de, 
yönetici organların fetih sonucu yozlaşmaları yüzünden 
oldu. Biliyoruz ki, astlar üzerinde egemenlik gentilice 
örgütlenmeyle bağdaşmaz bir şeydir. Bunu burada bü
yük bir ölçek üzerinde görüyoruz. Roma illerinin efendi
si bulunan Cermen halklan, fethettikleri yeri bir düzene 
koymak zorundaydılar. Ama, Romalı kitleler, ne gentili
ce gruplar içine edilebilirlerdi, ne de bu gruplar aracılı
ğıyla egemenlik altına alınabilirlerdi. Her şeyden önce 
çoğu yerlerde varlıklarını sürdüren yerel Roma yönetim 
organlarının başına Roma devleti yerine geçecek bir 
şey (substitut) koymak gerekiyordu, ve bu da ancak 
bir başka devlet olabilirdi; öyleyse, gentilice kuruluş 
organlarının, devlet organlan haline dönüşmeleri, ve 
bu işin de, koşulların baskısı altında, çok çabuk olması 
gerekiyordu. Ama fatih halkın en yakın temsilcisi askeri 
şefti. Fethedilen topraklann dış güvenliği olduğu kadar 
iç güvenliği de, onun İktidarının pekişmiş olmasını ge
rektiriyordu. Askeri komutanlığın krallığa dönüşmesi za
manı gelmişti: bu dönüşüm gerçekleşti.

Franklar Imparatoriuğunu alalım. Burada, utku kazan
mış Salienler halkının eline, yalnızca Roma devletinin 
uçsuz bucaksız yurtluktan değil, aynca, irili ufaklı ülke 
(Gau) ve mark biriikteri arasında paylaşılmamış bulunan 
bütün geniş topraklar, özellikte büyük orman atanları 
da geçmişti. Basit yüksek askerî şeflikten gerçek prens 
aşamasına geçmiş bulunan Frank kralının yaptığı ilk 
şey, bu halk mülkünü krallık yurtluğu biçimine dönüş
türmek, onu halktan çalmak, ve armağan ya da tımar 
(fief) olarak bileliğindeki adamlara vermek oldu. Başlan
gıçta onun kişisel askeri muhafız takımı (escorte) ve 
ordunun öbür ast şeflerinden meydana gelmiş bulunan 
bu bltetik, kısa zamanda, Romalılarla, yani kâtiplik yete
nekleri, kültürleri, Latinceden'türeyen halk dilleri, Latin 
yazı dili ve ülkenin hukuku üzerindeki bilgileriyle, çabu
cak vazgeçilmez bir durum kazanan Romalılaşmış Gol- 
lülerie büyüdü; ayrıca, bunlara, hükümdar blleliğini (la 
cour) meydana getiren; ve kralın, aralanndan gözdeleri
ni seçtiği, köleler, serfler ve azatlılar da katıldılar. Halka 
ait olan toprak parçaları, önce çoğunlukla armağan ola
rak, daha sonra da gedikler biçimi altında, başlangıçta, 
hemen hemen daima kralın yaşam süresince, bu insan
lara verildi; böylece, halk zaranna, yeni bir soylular 
sınıfının temeli atılmış oldu.

Ama hepsi bu kadar değ». Geniş imparatorluk alanı, 
eski gentilice örgütlenme araçlarıyla yönetilemiyordu; 
şefler konseyi, hatta çoktan beri yürürlükten kalkmadığı 
yerlerde bile toplanamıyordu, ve kısa zamanda yerini 
kralın sürekli çevresine bıraktı; eski halk meclisi, biçim
sel olarak varlığını sürdürdü, ama o da, gitgide, yalnızca 
ordunun ast şefleriyle doğmakta bulunan soyluluğun 
meclisi halinde geldi, İç savaşlaria fetih şavaşlan, ki 
bu sonunculan asıl Charlemagne zamanında yapılmış
lardı, bütün bu sürekli savaşlar, vaktiyle Cumhuriyetin 
son zamanlarında Roma köylülerini nasıl tüketip yıkmış
larsa, Frank kitlesini, toprak sattlbi özgür köylüleri de 
öylece tükettiler ve yıktılar. Başlangıçta ordunun bütü
nünü, ve Fransa’nın fethinden sonra da çekirdeğini oluş
turan bu özgür köylüler, 9. yüzyılın başlarında öylesine 
yoksul düşmüşlerdi ki, ancak beş erkekten l>iri, savaşa 
katılabiliyordu. Doğrudan doğruya kral tarafından top
lanmaya çağnian özgür köylülerden kurulu bir silahlı 
kuvvet yerine, aralannda serf köylülerin, yani vaktiyle 
kraldan başka efendi tanımayan, ve daha da önceleri, 
hiçbir efendi, hatta bir kral Wle tanımayan kimselerden 
gelen kuşakların da bulurtduğu, yeni beliren büyüklerin 
çavuşlanndan (Dienstleute) kurulu bir ordu meydana 
getirilmişti. Chariemagne’ın ardıllan zamamnda, iç sa
vaşlar, krallık iktidannın güçsüzlüğü ve bunun sonucu 
büyüklerin yaptığı yolsuzluklar, -Charlemagne tarafın
dan atanmış bulunan ve görevlerinin kalıtımla geçmesi 
özlerini taşıyan kontlar da buna ekleniyordu-, son olarak 
da Norman akınlan. Frank köylüsünün yıkılışı tamam
landı. Charlemagne'ın ölümünden elli yıl sonra. Frank 
İmparatortuğu, direnmeye yeteneksiz, tıpkı Roma İmpa- 
ratoriuğu’nun, dörtyüz yıl önce, Franklann ayaklan di
binde kalması gibi, Normanlann ayaklan altına seriliyor
du. •
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Is Sözleşm eleri

Aşağıdaki Ortaçağlar’dan kalma çeşitli iş 
sözleşmeleri. Türkçe’ye Cemal Süreya tarafından 
çevrilen Pierre Brizon’un Emeğin ve Emekçilerin 

Tarihi'nöen alınmıştır.

“Marangoz ustası Pierre Gribolly, burda hazır ve gö
nüllü bulunan oğlu Abraham GribolIy’yI baskıcı ustası 
Jean Joly’nin yanma, aralıksız yedi yıilık bir süreyle, 
adı geçen Joly'ye baskıcılık zanaatında hizmet etmek 
üzere, verir. ... Bu süre İçinde sözü geçen Joiy, ona 
zanaatı gerektiği gibi öğretmeye, ayrıca yaraşır bir bi
çimde onu yedirip içirmeye, yatırmaya ve ısıtmaya söz- 
verir. Çırak da en büyük bir bağlılık ve iyi niyet içinde 
hizmet edeceğine söz verir. P. Gribolly, oğlunun elbise 
ve çamaşırını sağlamayı aynca sözü edilen Joiy’nin ka- 
nsına her Paskalya bayramında yünlü bir fistan vermeyi 
üstlenir.” (...)

“Bütün çıraklar, zanaata girdikleri zaman, dükkânı 
ve kapının önünü temizleyecek ve süpüreceklerdir; kal
falann bütün aletlerini ve tezgâhın üstünde sürünen 
her şeyi derleyip toplayacaklardır; kalfalara da ustaya 
gösterdikleri saygıyı göstereceklerdir; kalfalara hizmet 
edecek, onlar kendi yiyeceklerini kendileri sağlıyorlarsa 
gidip yiyecek içeceklerini getirecek, işleri için gerekli 
aletleri alıp ellerine vereceklerdir. İstedikleri şeyi hemen 
yerine getirecek ve kendilerini onlara sevdireceklerdir; 
çünkü, çoğunca, zanaatı ustadan çok onlardan kapmak
tadırlar; onların dostluklarını kazanıriarsa, kendilerin 
den hiçbir inceliği saklamayacaklarından, daha kısa bir 
süre içinde aşama yapariar. Ayrıca çırakların sabahları 
en erken kalkmaları, akşamları en geç yatmaları da ge
reklidir; çünkü dükkânı onlar açacak, onlar kapayacak
lardır; çıraklar kalfaların yataklarını yapacaklar, en kü
çük bir tembellik ve dikbaşlılık belirtisi göstermeyecek
lerdir, aksi takdirde zamanlannın çarçabuk bittiğini ve 
zanaat konusunda henüz cahil olduklarını görürler. ... 
Çıraklar, zanaata girerken para ödüyorlarsa, kapkacak 
yıkamak, çocukları gezdirmek, ya da efendilerinin ken
dilerine yaptıracakları başka işleri görmek gibi zanaatla- 
nyla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan işlerden ötürü 
üzülmeyeceklerdir. Bu işler, ne çıraklık sözleşmelerin
de, ne de öğrenmek istedikleri meslek ya da zanaatın 
tüzüklerinde belirtilmiş olmasa da. Hiç para ödememiş 
çıraklara gelince, onların çıraklık dönemi daha uzun 
sürecektir.” (...)

“ İşsiz güçsüz kimseler, serseriler, ve yaşamlarını ka
zanmak için en, ufak bir çaba göstermeyip de iyi giyin
mek, bütün günlerini içkievlerinde yiyip içmek, oyna
makla geçirmek isteyen başkaları; geceleri kötü yaşam- 
lannı sürdürmek için, önlerine çıkanları yağmalamak, 
kaldırmak, soymak amacıyla kırlara ya da kehte giden
ler. ... Bütün serseri takımı, şüpheli kişiler ve kendilerini 
besleyecek kimseleri olmayıp, bir zanaatta ya da tarlada 
çalışmayan -hırsızlık ve haraçla yaşadıkları ve giyindik
leri belli olan- kimselerin üç gün içinde yargı işlemleri, 
bitirilir, kırbaç, ve sürgün cezasına çarptınlırlar, malları
na el konulur.” •

İlk e l B irikim in S§m
KARL MARX

Aşağıdaki alıntılar Kapital'in "ilkel Birikim” başlıklı 
sekizinci kısmındandır.

Kapitalist toplumun ekonomik yapısı, feodal toplu
mun ekonomik yapısından doğup gelişmiştir. Bu ikinci 
toplumun da çözülmesiyle birincinin öğeleri serbest kal
mıştır.
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Üstte: 1420’ye ait bu illüstrasyon bir cam atölyesinde 
günlük çalışmayı resmediyor. Ortada: Sain-Clobain 

cam atölyesine ait bir satış ilanı. Altta: Büyü 
yaptığına dair suçlama nedeniyle zincire vurulan 

William Burke.

Doğrudan üretici, emekçi, ancak, toprağa bağlı bulun
maktan, bir başkasına köle, serf ya da bağımlı olmakUn 
çıktıktan sonra, kendisi üzerinde tasarrufta bulunabilir. 
Metaını, satabileceği bir pazarın bulunduğu her yere 
götürebllen özgür bir emek-gücü satıcısı halini alabil
mesi için, ayrıca, lonca düzeninden, bunların çıraklar 
ve kalfalar için koyduğu kurallardan, çalışma yönetme
liklerinin kısıtlamalarından da kurtulması gerekiyordu. 
Demek oluyor ki, üreticiyi ücretli-işçi haline getiren ta
rihsel hareket, bir yandan bunların kölelikten ve lonca
ların koydukları bağlardan kurtulmalan olarak görünü
yor; ve işte, burjuva tarihçilerimiz için, işin yalnız bu 
yanı sözkonusudur. Ama öte yandan, bu yeni özgürieş- 
miş kimseler, sahip olduklan bütün üretim araçlan ile, 
eski feodal düzenlemelerin sağladığı her türiü güvence
ler ellerinden alındıktan sonra, ancak kendi kendilerinin 
satıcısı haline geliyoriar. Ve oniann mülksüzieştirilmesi- 
ni anlatan bu öykü, insanlık tarihine, kandan ve ateşten 
harflerle yazılmıştır.

Sanayi kapitalistleri, bu yeni kudret sahipleri, yalnız 
el zanaatının lonca ustalannı değil, servet kaynakiannı 
ellerinde bulunduran feodal beyleri de yerlerinden et
mek zorundaydılar. Bu bakımdan, toplumsal gücü ele 
geçirmeleri, hem feodal beylerin egemenliklerine ve is
yan ettirici ayrıcalıklanna ve hem de, üretimin serbestçe 
gelişmesi ve insanın insan tarafından serbestçe sömü
rülmesi konusunda lotKalann getirdiği kayıtlamalara kar
şı verilmiş başanlı bir savaşın meyveleri gibi gözükür. 
Bununla biriikte, chevaliers d’industrie, ancak, kendile
rinin de hiçbir şekilde haberdar olmadıkları olaylardan 
yararianarak, kılıç şövalyelerinin ayaklarını kaydırarak, 
başarıya ulaşabilmişlerdir. Bunlar, bir zamanlar, Roma’- 
da özgüriüğüne kavuşan kölelerin, kendi patronus'lan- 
nın efendileri olmak için kuilandıklan türden aşağılık 
yöntemleri kullanarak bu yeriere yükseldiler.

Hem ücretli-emekçiyi, hem kapitalisti doğuran geliş
menin çıkış noktası, emekçinin köleleşmesiydi. Bu iler
leme, kölelik biçiminde bir değişmedir, feodal sömürü
nün kapitalist sömürüye dönüşmesidir. Bu gidişi anla
mak için, çok gerilere dönmemiz gerekmez. Kapitalist 
üretimin iik başlangıcına, daha 14. ya da 15. yüzyıMa, 
dağınık olarak bazı Akdeniz kentlerinde raslamamıza 
karşın, kapitalist dönemin başlangıcı, 16. yüzyıldır. Bu 
üretim tarzının belirdiği yerierde, serflik çoktan ortadan 
kaldırıldığı gibi, ortaçağın en yüksek ilerlemesi olan 
bağımsız kentlerin variiğı da, çoktan yokoima yoluna 
girmişti.

İlkel birikimin tarihinde, bütün devrimler, kapitalist 
sınıfın oluşması yolunda kaldıraç görevi gören çağ açıcı 
devrimierdir; ama her şeyden çok, büyük insan yığınla- 
nnın birdenbire ye zorla geçim araçlanndan kopartıla
rak, özgür ve “bağlantısız” prdeterier olarak emek pa- 
zanna fırlatılıp atıldığı anlar önem taşır. Tanmsal üretici
lerin, köylülerin mülksüzleştirilmeleri, topraktan ayni- 
maları, bütün bu sürecin temelidir. Bu mülksüzleştirme- 
nin tarihi, farklı ülkelerde, farklı yönler alır ve farklı 
evrelerini farklı sıralar İzleyerek farklı dönemlerde ta- 
mamiariar. Yalnız örnek aldığımız Ingiltere’de klasik bi
çimde görülür.

TARIMSAL NÜFUSUN TOPRAKSIZLAŞTİRILMASI

Ingiltere’de serflik, 14. yüzyılın sonuna doğru hemen 
tamamen ortadan kalkmıştı. Nüfusun büyük bir çoğun
luğu o zaman, ve daha büyük ölçüde olmak üzere,
15. yüzyılda, mülkiyet haklan hangi feodal ad altında 
gizlenirse gizlensin, kendi topraklarını işleyen özgür köy
lülerden oluşuyordu. Büyük malikânelerde, kendisi de 
serf olan çiftlik kâhyalannın yerini, serbest çiftçiler al
mıştı. Ücretli tanm emekçileri kısmen boş zamanlarda 
büyük malikânelerde çalışan köylülerden, kısmen de 
meydana gelen nispi ve mutlak olarak az sayıdaki, özel 
bağımsız ücretii-emekçiler sınıfından oluşuyordu. Bu 
sınıf, aynı zamanda, ücretlerinin yanısıra, kendilerine, 
kulübeleri ile biriikte 4 ya da daha fazla acre ekilebilir 
toprak tahsis edilmiş köylü çiftçilerdi. Bunlar bir de, 
diğer köylüler ile biriikte, hayvaniannı otiattıkian, keres
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te, odun, turba vb. sağladıktan ortak topraktan da yarar
lanırlardı. Bütün Avrupa ülkelerinde feodal üretimin özel
liği, toprağın mümkün oMuğu kadar çok sayıda att- 
feodaller arasında bölünmeslydl. Feodal beyin kudreti, 
diğer bütün hükümdarlar gibi, mülklerinin çokluğuna 
değil, uyruklannın sayısına ve bu da kendi topraklan 
üzerinde çalışan köylülerin sayısına dayanıyordu. Bu 
nedenle, Ingiltere topraklan, Norman İstilâsından sonra, 
her biri çoğu zaman 900 kadar eski Anglo-Sakson beyli
ğini içine alan büyük baronluklara bölünmüş olmakla 
birlikte, ülke, küçük köylü topraklan ile kaplı bulunuyor, 
büyük senyör malikâneleri, ancak şurada burada dağı
nık haMe görülüyordu. Bu koşullar, kentlerdeki 15. yüz
yıla özgü gönençle birlikte, halkın. Şansölye Fortescu- 
e'nun Laudoa Legum Angllae adlı yapıtında pek güzel 
bir şekilde anlattığı bir zenginliğe ulaşmasını sağlamıştı; 
ama bu durum, kapitalist nitelikte servet olanağını da 
dıştalamıştı.

Kapitalist üretim tarzının temelini atan devrimin ilk 
perdesi, 15. yüzyılın son otuz yılı ile 16. yüzyılın ilk 
on yıhnda oynandı. Senyörierin, Sir James Stedart’ın 
pek güzel söylediği gibi, “evi ve şatoyu boş yere 
doMuran” hizmetliler ile uşaklar takımına yol vermesiy
le, emek pazanna serbest bir proletarya yığını sürülmüş 
oldu. Kendisi de burjuva gelişmesinin bir ürünü oian 
krallık iktidan, mutlak egemenlik peşindeki çabasıyla, 
bu hizmetliler takımının dağılmasını zorlayarak hızlan- 
dınnakla birilkte, bunun tek nedeni de değildi. Kral ve 
pariamento ile çetin bir çatışmaya giren büyük feodal 
beyler, köylüleri, tıpkı kendileri gibi feodal haklara sahip 
bulunduklan topraklardan zoria söküp atarak ve ortak 
topraklara elkoyarak, çok daha fazla proletarya yarattı
lar. Flaman yünlü manüfaktürünün hızla gelişmesi ve 
bu yüzden Ingiltere'de yün fiyatlannın yükselmesi, bu 
akını daha da hızlandırdı. Eski soylular, t>üyük feodal 
savaşlarda tükenmişlerdi. Yenileri, parayı her türiü ikti
dann kaynağı olarak gören zamane çocuklanydı. Bunun 
için, ekilebilir topraklann koyun otlağı haline getirilmesi 
bunlann sloganıydı. Harrison, Description of England, 
prefixed to Hollnshed’s Chronicles adli yapıtında, küçük 
köylülerin topraklannın ellerinden alınmasının ülkeyi nasıl 
harabettiğin anlatır. “Bizim azılı mütecavizlerin ne umu- 
nında?” Köylülerin evleri ve emekçilerin kulübeleri yer
le bir edildi ya da yıkılmaya bırakıldı. “ Eğer” diyor 
Hanlson, “büyük senyör konaklannın eski kayıtları ka- 
nştmlırsa... baa bölgelerde, onyedi, onsekiz ya da yirmi 
evin yıkıldığı görülür.... İngiltere’nin nüfus bakımından 
hiçbir zaman şimdiki kadar kısır olmadığı ortaya çıkar. 
... Büsbütün göçüp gitmiş, ya yarısı ya da dörtte-biri 
yokolmuş kentler ve kasabalar var; ancak şurada bura
da biraz büyüyen bir kasaba görülebilir; koyun otlağı 
olsun diye harap olmuş kasabalar ve içinde yalnız şato- 
lan kalmış yerier üzerine... çok şey söylenebilir.” Bu 
eski anılardaki yakınmalar daima abartılmış olabilir, ama 
üretim ilişkilerindeki devrimin çağdaş insanlar üzerin
deki izlenimleri bunlarda sadakatle yansıtılmıştır. Şan
sölye Fortescue İle Thomas More’un yazılan arasında 
yapılacak bir karşılaştırma, 15. yüzyıl ile 16. yüzyıl ara
sındaki uçurumu ortaya koyar. Thomton’un haklı olarak 
belirttiği gibi, Ingiliz işçi sınıfı, bir geçiş dönemi olmak
sızın, altın çağından demir çağına yuvarlandı.

Bu devrim, yasakoyucuyu şaşkına çevirdi. Yasakoyu- 
cu, henüz “ulusal zenginliğin” (“ wealth of the nation”), 
(yan! sermayenin oluşumunun ve halk kitlelerinin atabil
diğine sömürülmesi ve yoksullaştınimalannın) devlet 
yönetme sanatının ultima Thule (azami sınır) sayıldığı 
bu yüce uygariık düzeyine ulaşmamıştı. Bacon, Henry 
VII tarihinde şöyle diyor: “O sıralarda” (1849) "çevresi 
çitil topraklar dafıa sık görülmeye başlartdı; ancak aile
leriyle birilkte üzerinde oturan kimselerin işleyebileceği 
ekilebilir toprak, birkaç çobanın kolayca dolaşatılieceğl 
otlaklar haline geldi; küçük çiftçilerin yıllardan beri otur- 
duklan çiftlik evleri, malikâne haline getirildi. Bu yüz
den, tıalkta bir çöküntü ve dolayısıyla, kasabalarda, 
aşar gelirierinde ve benzeri şeylerde bir gerileme oldu. 
... Bu kötü duruma çare bulmak için o sıralarda kralın 
ve parlamentonun gösterdiği dirayet hayranlık vericiy
di... nüfusu seyrekleştirilen topraklar ile meralann yayıi-
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IJstte: Villcm’ın Ölüler Baladı adlı kitabının ön 
kapağındaki gravür. Altta: Jeanne D'arc yakılırken.

masına karşı önlemler alındı.” Henry VII Yasası, 1489, 
bölüm 19, ile en az 20 acre arazisi olan "köy evleri”nin 
yıkılması yasaklandı, bu yasa, 25 Henry VIII yasasıyla 
yenilenmiştir. Bu yasada diğer şeyler yanında, birçok 
çiftliklerin ve başta koyun olmak üzere büyük hayvan 
sürülerinin birkaç kişinin elinde toplandığı, toprak kira
lan yükseldiği halde, işlenen topraklann azaldığı, kilise
lerin, evlerin yıkıMığı, şimdiye kadar kendileriyle ailele
rini geçindirmek için kuiiandıklan araçlann bu insanla
nn ellerinden alındıklan sözkonusu edilmektedir. Yasa, 
bu nedenle, eski çiftlik evlerinin onanimasını öngör
mekte ve ekim alanlan ile otlaklar arasında bir oran

saptamaktadır. 1533 tarihli bir yasa, bazı kimselerin 
ellerinde 24.000 koyun bulunduğunu öne sürerek, bu 
sayıyı 2.000 olarak sınırlandırmaktadır. Halkın şikâyetle
ri ve Henry Vlll’den sonra, 150 yıl boyunca, küçük çiftçi
ler ile köylülerin mülksüzleştirilmesine karşı çıkartılan 
yasalar bir sonuç vermedi. Bacon, bunların etkisizliği
nin ve yetersizliğinin sımnı, bize pek de farkında olma
dan açıklamaktadır. “Kral Henry VlI’nIn çıkarttığı yasa” , 
diyor Bacon, Essays, Civil and Uoral adlı yapıtının 29. 
denemesinde, “çiftlikler ile çiftçilik evlerini beliril bir 
ölçüde tutmak, derin ve hayranlık vericidir; böylece, 
bunlara verilen l>elirti miktardaki toprak, uşak durumun
da değil bolluk içinde yaşayan bir uyruk yetişmesini 
sağlayacak ve saban, yanaşmalar elinde değil de, top
rak sahibinin elinde bulunacaktır.” Oysa kapitalist sis
temin istediği şey, halk kitlesinin, aşağılanıp neredeyse 
köle durumuna düşmesi ve bunlann ücretli işçiye, üre
tim araçlannın sermayeye dönüştürüimesiydi. Bu dönü
şüm döneminde, yasakoyucu, tanm ücretli emekçisinin 
kulübesinin çevresinde 4 acre büyüklüğünde bir toprak 
parçasının bulunmasını öngörmüş ve kulübesine kiracı 
almasını yasaklamıştır. James l’in saltanatı sırasında, 
1627’de, Front Mlll’de, Roger Crocker, Front Mill mali
kânesi üzerinde 4 acre toprağı olmayan bir kulübe yaptı
ğı için mahkûm edilmişti Charies I zamanında, 1638’e 
kadar, eski yasalann ve özellikle 4 acre’lık toprak bulun
masına ilişkin hükümlerin uygulanması için özel bir ko
misyon kurulmuştu. Hatla Cromwell zamanında bile, 
Londra'da 4 mil içersinde 4 acre toprağı olmayan ev 
yapılması yasaklanmıştı. 18. yüzyıhn ilk yarısına kadar, 
bir-lki acre toprağı inıiunmayan tanm emekçisi kulübesi 
ile İlgili şikâyetler görülmektedir. Bugünlerde ise, ufacık 
bir bahçesi bulunsa ya da kulübesinden uzaklarda biraz 
toprak kiralayabllse, şanslı sayılır. "Toprak sahipleri 
ile çiftçiler” diyor Dr. Hunter, “burada elete çalışıyoriar. 
Kulübeye eklenecek birkaç acre, emekçiyi, oldukça ba
ğımsız yapar.”

Halkın zorla mülksüzleştirilmesi süreci, 16. yüzyılda, 
Reformasyon ve kilise mallannın yağmalanması ile yeni 
ve korkunç bir hız kazandı. Katolik kilisesi, Reformas
yon hareketi sırasında, Ingiliz topraklarının büyük bir 
kısmının feodal sahibiydi. Manastırlar İle benzeri kuru- 
luşlann kapatılması, buralarda bannanian, proletarya 
haline getirdi. Kilise topraklan, büyük ölçüde, açgözlü 
saray gözdelerine bağışlandı ya da spekülatör çiftlikler
le yurttaşlara yok pahasına satıldı; bunlar da, kuşaklar 
boyu burada oturan küçük kiracılan, en masse (yığın 
halinde) sürüp çıkartarak, topraklan birleştirdiler. Yok
sul halkın kilise aşannın bir kısmı üzerinde yasa ile 
sağlanmış mülkiyet haklanna, sessiz sedasız elkondu. 
Kraliçe Elizabeth ülkede yaptığı .bir geziden sonra, "pa
uper ublque Jacet” (her yer dilenciyle dolu) diye bağır
mıştı. Saltanatının 43. yılında, ulus, yoksul vergisini 
yürüriüğe koyarak dilenciliği resmen kabul etmek zo
runda kaldı. “ Bu yasayı kaleme alanlann tnına |]ir neden 
göstermekten utandıklan anlaşılıyor; çünkü (geleneksel 
uygulamanın tersine) herhangi bir gerekçe gösterilme
miş.” Charies i'in 16. yılında bu yasanın devamlı olduğu 
ilân edildi ve 1834 yılında yasaya yeni ve daha sert 
bir biçim verildi. Reformasyon hareketinin bu yakın so
nuçlan, çok uzun süreli olanlar değildi. Kilisenin mülk 
sahibi oluşu, toprak mülkiyetinin geleneksel düzenine 
bir nevi kutsal dayanak sağlıyordu. Bunun yıkılmasıyla, 
bu düzenin savunulması ve ayakta tutulması da artık 
olanaksız hale geliyordu.

17. yüzyılın son on yılında bite, küçük toprak sahibi 
bağımsız köylüler sınıfı, çiftçiler sınıfından daha kalaba
lıktı. Cromwell’in kuvvetinin belkemiğini bunlar oluş
turuyordu ve hatta Macaulay’ın İtiraflarına göre, bunlar, 
sarhoş taşra l>eyleri ile bunlann uşaklarına ve efendileri
nin başlanndan savdıklan metreslerle evlenmek duru
munda olan köy papazlanna oranla, çok daha dürüst 
bir tutum İçindeydiler. 1750'lerde bu küçük toprak sahi
bi köylüler, ortadan kalktılar ve gene 18. yüzyılın son 
on yılında, tanm emekçilerinin ortak topraklarla olan 
ilişkileri de sona erdi. Tanmsal devrimin salt ekonomik 
nedenlerini burada bir yana bırakıyoruz. Biz, yalnızca 
kullanılan zor ve şiddet yöntemlerini ele alıyoruz. •
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Siyasal Yönetim in  
Zorunluluğu

A Q U iN O 'LU  AZİZ THOMAS

Aşağıdaki bölüm Ortaçağ'da Katolik teolojisine 
nihaî biçimini veren Aziz Thomas’ın De Regime

Principum (Prenslik Yönetim) kitabından alınmıştır.

İlk işimiz, kral deyiminin nasıl aniaşıimaşı gerektiğini 
açıklamak olmalıdır. Belirli bir amaca ulaşılması karar- 
iaştırıimış, fakat buna erişmenin yolları daha seçilme
mişse, oraya varmak için yön gösterecek biri gerekir. 
Örneğin, karşılaştığı rüzgârlara göre bir şu yöne bir 
öteki yöne giden bir gemi, dümencinin meharetiyie li
mana yöneltilmezse hiçbir zaman ereğine ulaşamaz. 
Bunun gibi, zekâsıyla hareket eden insanın da bütün 
yaşamı ve eylemleriyle yöneldiği bir amaç vardır; çünkü 
bir amaca göre hareket etmenin zeki varlıkların doğasın
da okluğu bellidir. Böyle olmakla birlikte, İnsanlık çıkar 
ve davranışlarının çeşitliliği de, istedikleri amacı izle
mekte birçok yolların İnsanlara açık olduğunu eşit ölçü
de belli eder. Öyleyse, amaçlarına ulaşması için insana 

' yol gösterilmesi gerekir. İşte, (bunun için) her insana 
doğadan akii verilmiştir ve eylemlerinin amacına yönet- 
tiimesl (bu) akim ışığıyla otur. Tek başına yaşamak baş
ka birçok hayvan gibi insana uysaydı, ona yol göstere
cek başka bir şey gerekmez, her insan kratiarın Krah 
oian Tann'dan sonra kendi kratı otur ve eytemterini 
Tann vergisi aktın ışığında tastamam düzenlerdi. Fakat 
insan yaşamı için gerekil olan her şeyi düşününce, insa
nın başka bütün hayvantardan daha çok toptutukta ya
şamak zorunda otan, doğadan toptumsat ve siyasat bir 
hayvan (animal sociate et potiticum) olduğu açıkça orta
ya çıkmaktadır. Doğa başka hayvanlara lyiyecek ve kıl
dan bir örtü sağtamıştır. Ontara dişter, boynuzlar, pen
çeler ya da en azından kaçmak için hız gibi savunma 
araçtan vermiştir. İnsan ise böyle hazırlanmamıştır, bü
tün bunların yerine usavurma erki olduğundan, kendisi 
için bu gibi şeyleri onunla yapmak zorundadır. Böyle 
olmasa bile, tek bir insan gerekli her şeyi kendisine 
sağlayamaz, çünkü hiç kimsenin yetenekleri insan yaşa
mının tamiığına yetmez. Bu nedenle, hem cinsterinin 
toptumunda bulunmak insan için doğal otarak zorunlu
dur.

Aynca: öteki hayvanlarda kendilerine yararlı ya da 
zararlı olan şeyleri ayırt etmek için doğat bir içgüdü 
vardır; örneğin, koyun kurdu iç güdüsüyle düşman ota
rak görür. Hatta bazı hayvanlar varoluştan için gereken 
bir takım ottann ve başka şeyterin şifa verme özetilkteri 
üstüne içgüdüset bir bitgi sahibiymiş gibi görünüyorlar. 
İnsanın ise yaşamın gerekleri üstüne doğat bilgisi pek 
geneldir. Ona akıt bağışlanmış oiduğu için, insan bu 
aklı İJöyte tümet tikelerden kendi genliğiyle ilgili İjelirli 
şeylerin bilgisine geçmekte kullanmak durumundadır. 
Ancak bu gibi savurmalarla hiç kimse gerekli bütün 
bilgiye ulaşamaz. Bunun için, doğa onun toptumda ya
şamasını istemiştir, böytece hemcinsleriyle iş t>ötümü 
yaparak, her biri kendini bilimlerden bir dala verebilir, 
biri tıbbı, bir ötekisi bir başka bilim vb. izleyebilir. Bu, 
aynca, düşündüktertnin hepsini biribirterine aktarmata- 
nnı sağlayan konuşma erkinin yatnız insanda olmasın
dan da tıetildir. Evet, öteki hayvantarın da duygularını 
gösterdikten doğrudur, ama bir köpeğin kızdığını havta- 
yarak betirtmesinde, öteki hayvantarın da başka türiü 
yaptıktan gibi, bu pek genet bir biçimde otur. Öyleyse, 
hemcinsiyle hat>erieşmesi bakımından, insan başka bü
tün hayvantardan, hatta turnalar, kanncatar ve arıiar 
gibi en toplu yaşayantardan bite daha çok yeteneklidir. 
Süteyman (Vâiz İV, 9’da), “ iki kişinin birarada yaşaması 
yalnız yaşamasından iyidir, çünkü karşılıklı 
yardımtaşıriar” derken bunu düşünmüştür. Bundan ötü
rü, toplumsal yaşayışı paylaşmak insan için doğal ve 
gerekti otunca, toptutukta btr yönetim ilkesinin butun- 
ması da eşit ölçüde gerekti olmalıdır. Çünkü birçok kim
se, herkes kendi çıkanna bakarak yaşasa, aralarından 
ortak yaran gözetecek biri çıkmadıkça, bu gibi bir toptu- 
tuk mutlaka çözülür; nasıl ki, bir insanın ya da herhangi 
başka bir hayvanın bedeni de, bütün üyelerinin genel

Üstte: 1688’e ait bu gravürde tüccar banilerin yabancı 
bir üll<edeki görüşmesi resmedilmiş. Ortada: 16. yüzyıl 
sonlarında, "vergi toplama" işlemlerini gösteren resim. 
Altta: Jakob Fugger ve muhasebecisi. 16. yüzyıla ait 

bir gravür.

canlılığını sağlayan tek t>ir denetleyici güç olmazsa çö
zülür. Süleyman’ın (Meseller IX, 14’te) dediği gibi, “Yö
netici olmayınca, halk dağılır.” Bu sonuç akta yakındır; 
çünkü özet çıkar genet yararın eşi değildir. Bizim özet 
çıkartarımız ayrıdır, topluluğu birarada tutan şey ise, 
ortak yarardır. Fakat böyle ayrılan şeyler farklı nedenle
rin sonuçlarıdır. Bunun için her bireye özgü çıkar dürtü
lerine ek olarak, çokluğun yararını ortaya koyacak bir 
iike de butunmaiıdır. Bu nedenle, nerede öğeterin çeşit- 
titiği içinde düzenli bir birlik görülürse, orada denetleyi
ci bir etki de vardır. Örneğin, maddi evrende bütün 
gök cisimlerinin itk ya da tanrıtık otan cismin (dünyanın) 
denetimi altında butundukiarı belirti bir tanrısal düzen 
vardır. Bunun gibi, bütün maddi cisimleri de akıttı yara
tıklar denetter. Her insanda bedeni denetleyen ruhtur, 
ruhun içinde tutku ve istek yetiterini akıt denetter. Niha
yet vücudun üyeteri arasında da ötekilerini yöneten biri 
önderdir; bazılan bunun yürek olduğunu söyterter, bazı
ları da baş. Bu duruma göre, her toplulukta denetleyici 
bir ilke butunmaiıdır.

İşier böylelikle bir amaca doğru yöneltilince, bazan 
bu yönetim doğru ya da yanlış olabilir. Bunun gibi, 
siyasal yönetim de bazan âditdir, bazan değildir. Ona 
uygun bir ereğe vardırılan her şey doğru yönettitmiştir, 
ama uygun otmayan bir ereğe vardıntmışsa da yantış. 
Örneğin, bir özgür kişiler topluluğunun amacı, bir köle
ler toptutuğununkinden başkadır. Çünkü özgür bir kim
se kendi eyiemierine egemendir, ama bir köteyse bütün 
varlığıyla bir başkasınındır. Bu durumda, yönetici bir 
özgür kişiler topluluğunu ortak yarara göre yönetiyorsa, 
bu yönetim âdil ve özgür kişilere uygundur. Yok, toplu
luk ortak yarara göre değil de yöneticinin özel çıkarı 
için yönetiiiyorsa, bu sapık bir yönetimdir ve âdil olmak
tan çıkmıştır. Tanrı, bu gibi yöneticiteri Hezekiet’in ara
cılığıyla (XXXtV, 2’de) “ Kendilerini semirten çobanların 
vay başına; çobanın ödevi koyunlarını otlatmak değil 
midir?” diye kınar. Çobanlar sürünün iyiliğini, yetkeyi 
ellerinde tutanlar da kendilerine bırakiimış otanlarm ya
rarını gözetmelidirler.

Bir kimse, yönetimi ona uyruk otantarın iyiliği yerine, 
görevine dayanarak kendi kişisel çıkarları için kötüye 
kutlanırsa, böyle bir yöneticiye tiran denir. Bu sözcük 
zorlama fikrinden gelmektedir, çünkü tiran adaletle yö
netmek yerine halka zorbalıkta baskı yapar. Eskiter bü
tün güçlü kabile başkantarına tiran derlerdi. Öte yan
dan, âdil olmayan yönetimi tek bir kişi değil de, bir 
çete içinde birleşmiş birkaç kişi yürütürse, bu duruma 
oligarşi ya da aztığın yönetimi denir. Birkaç zengin ser- 
vetterinin sağladığı olanağı halkın katanı üstünde baskı 
yapmak için kullanınca böyle olabilir ve bu gibi yönetim
lerin Uranlıktan tek farkı, ezenlerin birden çok oluşudur. 
Son olarak, âdil otmayan yönetimi çok sayıda kişl yürü
tebilir, o zaman da buna demokrasi denir: bayağı halk 
sayıca üstünlüğünü zenginieri ezmek için kullandığı za
man görülen ayak takımı egemenliği böyledir. Bu gibi 
bir durumda, bütün topluluk bir çeşit tiran olmaktadır.

Bunun gibi, âdil yönetim çeşitlerini de ayrımlamalıyız. 
Yönetimi topluluğun geniş bir kesimi yürütürse, buna 
genellikte siyasallık (politia) denir: örneğin bir bölgeyi 
yahut bir şehri ordu yönetirse böyle olur. Ama yönetim 
erdemli birkaç kişinin eline düşerse, buna aristokrasi 
denir: yani, en iyilerin yönetimi; bundan ötürü, o birkaç 
kişi de aristokrat diye adlandırılır. Nihayet, âdil yönetimi 
bir kişi tek tıaşına yürütürse, böyle bir kimseye haklı 
olarak kral denir. Tanrı, Hezekiel’in aracılığıyla (XXXVit, 
24'te) “ Kutum Davut onların üstünde kral olacak ve 
tek başına onların hepsine çobanlık edecek” demiştir. 
Böylelikle, bir kimsenin özel çıkarına bakmadan ortak 
ya'arı gözeterek yönetmesinin, krattığın doğası gereği 
olduğu apaçıktır.

Görmüştük ki, inzivada yaşasaydı yaşama gerekli bü
tün her şeyi kendi olanaktarıyta sağtayamayacağından 
ötürü, insan için uygun düşeni topluluk yaşamıdır. Bun
dan da, topluluk toplumunun yaşam gereklerini sağla
maya yeterli olduğu ölçüde daha mükemmel olduğu 
sonucu çıkar. Gerçekten bir ev halkının meydana getir



606

diği topluluğun, beslenme, üreme ve benzeri temel ge
rekler bakımmdan belli bir yeterliliği vardır. Bunun gibi, 
bir köy ya da mahallede de belirli bir sanat yahut uğraş 
İçin gerekli her şeyi bulabilirsiniz. Ama, mükemmel bir 
topluluk, ancak yaşamın tamlığı için gerekli her şeyi 
sağlayan bir şehirde olur; bir bölge (provlncla) İse daha 
da iyi bir örnektir, çünkü burada düşman saldınsına 
karşı dostiann biribirine yardım edebilmesi gibi fazladan 
bir yarar vardır, öyleyse, her kim ister şehir İster bölge 
olsun, mükemmel bir topluluğu yönetiyorsa ona haklı 
olarak kral denir. Oysa bir ev halkının başı kral diye 
değil baba diye adlandırılır. Bununla birlikte, iki durum 
arasında belli bir t>enzerlik vardır ve bazı krallara bazan 
halkiannın babası denir.

özetle, söylediklerimizden kralın bir şehir ya da bölge 
halkını ortak yararlan İçin yöneten bir kimse olduğu 
açıkça anlaşılmaktadır. Süleyman’ın dediği gibi (Vâlz 
V, 8), "Kral kendisine bağlı olan bütün topraklara hük
meder” . (...)

K alab a lık  Yönetıneye  
Y etenekli m idir?
PADOVA'LI MARSİLİO

Marsilio, aşağıdaki pasajın kaynağı olan Defenson 
Pacis'te (Barış Savunucusu) Kilise’ye karşı 
imparator’un tarafını tutmuş, ancak yine de 

imparator olan Bavyera Kralı Ludwing’in takdirini 
kazanamamıştı.

İlk itiraz kötülerin ve çoğu durumlarda aynm gözete- 
meyenlerin yasa yapmamalan gerektiğidir. Çünkü bu 
iki günah, kötülükle bilisizlik, yasamacının dışında kal
malıdır; uygar yargılarda yasanın zorunluluğunu tutma
mız da bunlardan kurtulmak İçindir. Fakat halkta ya 
da bütün yurttaşlar topluluğunda bu günahlar vardır; 
çünkü insanlar çoğu durumlarda kötü ve aptal görünür
ler: Valz’ln İlk bölümünde söylendiği gibi "Aptallann 
sayısı sonsuzdur.” Bir başka itiraz da, birçok kötü ve 
zekidan pay almamış kimsenin görüşleri arasında uyum 
sağlamanın pek güç ya da imkânsız oluşudur; ama az 
sayıda ve erdemli İnsanlar İçin durum böyle değildir. 
Bundan ötürü, yasanın bütün yurttaşlar topluluğu ya 
da onun üste çıkan çoğunluğundansa bir azınlık tarafın
dan yapılması daha faydalıdır. Yine, her uygar topluluk
ta bilgisizlerin kalabalığına oranla bilge ve bilgililer az
dır. Onun İçin, bilgisiz ve kültürsüzlerdense bilgeler 
ve bilgililer tarafından yasa daha İyi yapılacağına göre, 
yasa yapma yetkesi çoğunluğa ya da bütün herkese 
değil, azınlığa ait olmalıdır. Üstelik, daha az kişinin ya
pabileceği bir İşi daha çoğunun yapması gereksizdir. 
Onun için, söylendiği gibi yasa bilge olanlar tarafından 
yapılabileceğine göre, bütün kalabalık ya da onun bü
yük bölümü bununla boş yere oyalanmış olur. Bundan 
ötürü de, yasa yapma yetkesi bütün yurttaşlar toplulu
ğuna ya da onun ağır basan bölümüne alt değildir.

(...)

diği yasanın doğruluğunu yargılayabilir ve neyin eklen
mesi, çıkartılması ya da değiştirilmesi gerektiğini ayırt 
edebilir. Dolayısıyla, baş öncüldeki aynm gözetmemey
le ilgili sözler, çoğu bölümlerinde yasayı kendileri keşfe- 
demeyenlerin yasayı kurmamalan gerektiğini anlatmak 
istiyorsa, bu duyumlardan tümevanmla ve Aristotales’- 
In Politika’smaa (Kitap III, Bölüm 6) kanıtladığı üzere, 
apaçık yanlış diye reddedilmelidir. Tümevanm yoluyla, 
birçok kimselerin kendileri bunian keşfedemese ya da

Üstte: Fırtınada, limanda ve savaşta gemiler. 1560’a 
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yaratamasa da, bir resmin, bir evin, bir geminin ve 
başka sanat yapıtlannm niteliğini doğru olarak yargıla- 
dıklannt görebiliriz. Aristoteles de az önce anılan yerde 
söz konusu İtiraza karşı şu sözlerle buna tanıklık ediyor; 
“ Bazı şeyler için, onlan yapan adam tek ya da en iyi 
yargıç değildir” . Bunu birçok sanat türlerinde kanıtlıyor 
ve aynı şeyin bütün ötekiler İçin de doğru olduğuna 
işaret ediyor.

İkinci itiraz hafiftir, çünkü çoktansa az sayıdaki kişile
rin görüşleri arasında uyum sağlamak daha kolay olsa 
bile, bundan azlığın ya da parçanın görüşlerinin, iolığm 
da bir parçasını meydana getirdiği bütün kalabalığın 
görüşlerine üstün olduğu sonucu çıkmaz. Çünkü azlık 
ortak yaran bütün yurttaşlar kalabalığının yapabileceği 
kadar iyi ayırt etmez ya da İstemez. Gerçekten, göster
miş olduğumuz gibi, yasa koymayı azlığın iradesine 
vermek güvenil bir şey değildir. Çünkü, ortak yarardan- 
sa ayrı ayn bireyler ya da bir grup olarak orada kendi 
özel çıkarlannı gözetirler.

Üçüncü itiraz, şimdiye kadar söylediklerimizle kolay
ca yadsınabilir: Çünkü her ne kadar bilgeler yasaları 
daha az bilgili olanlardan daha İyi yapabilirlerse de, 
bundan ötürü bilgelerin de içinde bulunduğu bütün yurt
taşlar kalabalığındansa yalnızca bilgeler tarafından ya
pılmalarının daha iyi olacağı sonucuna varılamaz. Çün
kü bütün bunlann biraraya gelmiş kalabalığı ortak ada
let ve yaran, ayrı olarak alınmış herhangi bir parçasın
dan -o parça ne kadar öngörülü olursa olsun- daha 
iyi ayırt edip isteyebilir.

Dolayısıyla, daha az bilgili kalabalığın gerçek ve ortak 
iyinin seçilmesini ve onaylanmasını engellediğini öne 
sürenler doğru söylememiş oluyorlar; aslında kalabalık 
daha bilgili ve daha deneyli olanlara katılmakla bu İşin 
görülmesine yardımcı olur. Çünkü, kalabalık her ne ka
dar gerçek ve faydalı tedbirleri kendi başına keşfede- 
mezse de, başkaları tarafından keşfedilen ve ona öneri
len tedbirleri, nelerin eklenmesi ya da çıkartılması yahut 
tamamıyla değiştirilmesi veya reddedilmesi gerektiği açı
sından ayırt edip yargılayabilir. Çünkü bir kimsenin ken
di başma başlatam. /acağı ya da keşfedemeyeceği bir
çok şeyleri, bir başkası ona açıklayınca o kimse kavra
yıp tamamlayabilir.

Bundan ötürü, l>ütün yurttaşlar topluluğunun, uygar 
adalet ve yararla ortak güçlük ya da yükler ve benzer 
sorunlarla ilgili ölçülerin, geleceğin yasa ve düzenleri
nin araştınimasını, keşfini ve incelenmesini öngörülü 
ve tecrübeli olanlara güvenip bırakmalan yerinde ve 
pek faydalı olur. Ya bu öngörülü ve deneyli İnsanlardan 
bazılan, bölümlerin biribirlerine oranına göre, devletin 
başlıca bölümlerinin her biri tarafından seçilebilir; yahut 
da bu İnsanların hepsi birden biraraya toplanmış bütün 
yurttaşlar tarafından seçilebilir. Bu, kalabalığın geri ka
lanına, yani (bu gibi ölçülerin araştınlmasında pek işe 
yaramayacak ve üstelik hem kendileri hem de başkalan 
için zorunlu olan başka işlevleri yerine getirmelerini 
bireylerin de topluluğun da çıkarlanna aykın olarak en
gelleyecek) daha az bilgililere zarar vermeden yasalan 
keşfetmek için toplanmanın uygun ve faydalı bir yoludur.

Bu gibi ölçüler, geleceğin yasalan keşfedildikten ve 
dikkatle İncelendikten sonra, onaylamaları ya da onay- 
lamamalan İçin biraraya toplanmış bütün yurttaşlar top
luluğunun önüne serilmelidir ki, bir şeylerin eklenmesi, 
çıkartılması, değiştirilmesi ya da tamamıyla reddedilme
si gerektiğini düşünen her yurttaş bunu söyleyebilsin, 
çünkü yasa bu yoldan daha faydalı oiarak saptanabilir. 
Çünkü dediğimiz gibi, daha az bilgili yurttaşlar, bazan, 
yasayı kendileri keşfedemese bile, önerilmiş bir yasada 
düzeltilmesi gereken bir şeyi sezinleyebilirler. Aynca, 
böylelikle bütün kalabalığın görüşme ve onaylamasıyla 
yapılan yasalara daha İyi uyulur, kimsenin de onlara 
karşı bir diyeceği olmaz.

Bu ölçüler, bu geleceğin yasalan, böylelikle kamunun 
malı haline gelmiş ve yurttaşlann genel kurulunda onla
ra ilişkin olarak bir takım akla yakın sözler söylemek 
isteyenler dinlenmiş olacaktır. Sonra yine, yukanda işa
ret edilen yöntemle seçilmiş ve nitelikli kişiler olmalı 
ya da bunlann atanması onaylanmalıdır; bütün yurttaş
lar topluluğunun durum ve yetkesini temsil eden bu 
kişiler, yukanda sözü edilen araştırılmış ve önerilmiş 
ölçülerin bütününü ya da bölümlerini onaylayacak ya
hut onaylamayacaktır veya böyle olmasını dilerse, bü
tün yurttaşlar topluluğu ya da onun ağır basan bölümü 
aynı şeyi yapacaktır. Bu onaylamadan sonra, önce de
ğil, sözü geçen ölçüler yasa olacak ve bu adla anılmayı 
hak edecektir; yayımlanmalanndan ya da ilân edilmele
rinden sonra, çiğneyenlerini uygar toplum suçu işlemiş 
ve cezaya açık bırakmış olacak İnsan buyrukları yalnız 
bunlardır.

O halde, yasa yapma ya da kurma ve uyulmalanyla 
ilgili olarak buyurma yetkesinin, etken neden sıfatıyla 
yalnızca bütün yurttaşlar topluluğuna ya da onun ağır 
basan bölümüne yahut yukanda sözü geçen bütün top
luluğun bu yetkeyi verdiği kişiye ya da kişilere alt oldu
ğunu yeterince göstermiş olduğumuzu sanıyorum. •


