
Marx Öncesi

Rönesans

Bugün Rönesans dendiğinde akla ilk gelen imgeler, Mantegna’nm, Boticelli’nin, Leonardo’nun, 
Ra&ello’nun resimleri, Michelangelo’nun heykelleri, mimarideki gözkamaştıncı teorik, teknik ve 
pratik ilerlemeler, çoksesli madrigallerin dünyevi neşesi, ilk opera deneyleri, Kilise’nin kutsal 
Latince’sinde değil halk dillerinde yazılan bir edebiyatın doğuşu, Galileo’nun, Toricelli’nin 
bilimsel buluşları, Thomas More’un, Campanella’nın eserlerinde yansıyan ütopyacı düşünce, 
Atlantik okyanusuna açılan gemilerin getirdiği servet üzerine olduğu kadar, bir idealin enkazı 
üzerine de kurulmuştu. Binyıllardır sıradan insanlann nihaî politik ufkunu oluşturan şehirlerin, 
eşit yurttaşlar tarafından yönetildiği komünlerin hepsi, Rönesans’ın altın çağlarının başlangıcı 
olarak kabul edilen 15. yüzyılın başında nihaî bir şekilde yenilgiye uğramış, yerlerini 
prensliklere, signorialara, oiigarşik yönetimlere bırakmışlardı. Yeni eşitsizliklere yol açan, onun 
maddi temelini oluşturan ticarî servetin sıradan insanlar için bile açtığı ufuklarla, doğrudan 
demokrasinin yaşandığı ender tarihsel anlardan biri olan komün deneyimlerinin anısı 
arasındaki gerilim, Rönesans kültürünün dinamizmini, parlaklığını besleyen başlıca 
kaynaklardan biriydi.
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Rönesans döneminin ideal ve l<ori<ulannı yansıtmalı konusunda, İtalyan 
ressamları eşsizdiyse, 15. ve 16. yüzyıllar hayatının gündelik ve gerçek 
yüzünü tasvir edecek bir üslup geliştirme konusunda kuzeyli ressamlar çok 
daha başarılıydılar. Yukarıda sağda Avrupa’nın başlıca mâlî merkezlerinden 
biri olan Antwerp’te 1465-1530 yıllan arasında yaşamış olan Quentin 
Matys’in Para Bozan Adam ve Karısı tablosu.

Rönesans, bilinçli b ir “ yeniden doğuş’’, klasik diye 
anılan Yunan ve Roma biçimlerini yeniden 

canlandırma çabasıydı. Paralellik, belki de daha çok 
Atina’nın klasik çağı ile değil Heien kültürü ile ve 
Roma’nın imparatorluk dönemi arasındaydı. Her iki 

dönemde de politik hayat, daha sonraki dönemlerde 
bir anarşi dönemi diye anılacak olan bir doğrudan 

demokrasi deneyiminin bastırılması üzerine kurulmuştu. 
Dahası, kültürel tezahürler açısından da, Rönesans’ın 

ifadeciliği Yunan’dan çok Roma’nın sanatınım 
çağrıştırıyordu. Yanda Primavera (Bahar) resminden 

bir ayrıntı görülen Boticelli örneğinde olduğu gibi, 
resim bir ideal düzeni yansıtmaya yöneldiğinde bile. 

Yunan’dan çok kır hayatını yücelten Roma 
"pastoralizm’’ini çağrıştıran b ir ürün ortaya çıkıyordu. 
Dahası Boticelli’nin Primavera ve Venüs’ün Doğuşu 

kadar “pagan" ve bilinçli olarak kliask modellerin 
benimsendiği resimlerinde bile Ortaçağ’ın ve 

Hıristiyanlığın d in i içeriğinin değilse de kültürel 
mirasının izlerini sezmek mümkün. Boticelli’nin 

resmettiği insan gövdelerinin oranlan, klasik 
modellerde gözlenebilen oranlar değil, Ortaçağ’da 

daha çok Kuzey Avrupa’da benimsenen Gotik tarzın 
ustalan tarafından kuiianılan oranlardı. Boticelii’nin bu 

resimleri yapıtığı dönemi, Rönesans’ın en dingin, 
tabiatla en barışık ânını temsil ediyorsa, Ucello ve 

yukanda bir cehennem tasvirinden bir aynntısı görülen 
Signorelli gibi ressamlar da en tedirgin, en dinamik 

yönünü temsil ediyoiardı. Bugün Boticelli’nin dinginliği 
estetik olarak daha yüksek takdir topluyor da olsa, 

tarihsel olarak tercih edilen Signorelli’nin huzursuzluğu 
oldu. Boticelli’nin kendisi, 15. yüzyılın sonunda keşiş 

Savanarola’nın adıyla anılan dinî reform hareketine 
katıldı. Bir süre klasik konulara terkederek, çok kırık 

bir çizgisel üslupla resim yapmayı sürdürdükten sonra 
lüks eşyalara karşı başlatılan yakma kampanyası 

sırasında kendi resimlerini ateşe attı.

Rönesans Şehirlerine Doğru

Ticaret ve sanayinin şehitlerin bağrında gelişmesinin en dolaysız sonucu 11. yüzyıldan 14. 
yüzyıla kadar emekçi ve zanaatçılardan oluşan hatırı saydır bir nüfusun özgürleşmesiydi.
Ancak sözkonusu özgürleşmenin içinde yaşandığı şehrin kurumsal ve idari çerçevesi, toplumsal 
ve coğrafî dokusu, yöreden yöreye büyük farklılıklar gösteriyordu. Bir yandan eski Roma’nın 
artık harabelerden ibaret olan şehirleri, yavaş yavaş yeniden yerleşim yeri haline gelmeye, 
kırdan gelen göçün yoğunlaştığı merkezler olarak yeniden dirilmeye başlamışlardı. Bu şehirler 
zaten. Ortaçağlarda önemlerini kaybetmiş olan, ancak şimdilerde ticaretin gelişmeye 
başlamasıyla önem kazanan eski Roma ticaret yollannın üzerinde inşa edilmişlerdi. Bir diğer 
şehir türü ise, hurgh adı verilen, ve ortaçağ zanaatlarının koruyucusu olan, sanayi 
komplekslerine dönüşen manastırların çevresinde oluşuyordu. Kırsal alanın savaşçı lordlarma 
karşı savunma amacıyla düzenli bir biçimde surlarla veya manastır duvarlarıyla çevrilen bu 
şehirler, günbegün kendilerini bağımsızlığa götürecek kazanımları biriktiriyorlardı. Fransa’da 
yeniden yeşeren yaklaşık 500 kentin 420 ’si bu tipteydi. Bunların çoğu başlangıçta merkezinde 
malikâne bulunan küçük köylerdi. Fuarlar ve panayırlar, güvenlik ve dayanışma ihtiyacı, 
ticaret yollannın denetiminin paylaşılması bu köylere büyük bir kırsal nüfus kesimini 
çekiyordu.

Şehirlerin gelişimi İtalya ve Fransa’yla sınırlı kalmadı: Daha küçük kasabalar şeklindeki 
3000’den fazla kentle kaplanan Almanya’ya karşın İngiltere’de 275 kent yeşermişti. Bu şehirU 
yaşamın yeniden doğuşu ve yayılması kendini koruyacak siyasal ve askerî güçleri oluşturmaya 
da çok geçmeden girişecek ticari ve zanaatçı sımflannm önemiyle doğru orantılıydı.
Başlangıçta şehirlerdeki tüccar ve zanaatçılar da feodal egemenlik altında bulunmaktaydılar. 
Etienne Boileau, 1270’lerde ünlü Le Livre des Metiers’inde (Meslekler Kitabı) bu şehirlerde 
haftada bir iki gün kurulan pazarlarda, kredi ilişkilerine dayanmayan, ticareti “doğal bir 
güvenlik” duygusu ihtiyacına dayandıran “Hand in Hand, Auge in Auge Handel", yani “elden 
ele, göz göze değişim” yönteminin genelgeçer olduğunu bildirir. Bunda Kilisenin “paranın para 
kazanması” olarak karşı çıktığı tefeciliğe başvurmanın yadsınmasının yanmda, ticari güvenliğin 
pek gelişmemesinin de izlerini bulmak mümkündür. Şehirli zanaatçılar ve tüccarlar topluluğu 
önceleri fam ilia e  (geniş aileler) biçiminde örgütleniyorlardı. Çoğunlukla şehrin merkezinde 
şatosu yükselen toprakbeyi ya da Kilise’nin karşısında herhangi bir özgül bağımsızlığa sahip 
değildiler. Üzerlerinde kraliyet ve vergi memurlarının, toprakbeyi, kahya ve serilerinin, hatta 
bahçeci ve serbest tanmcılann tehdidi sürekliydi. Bunun sonucu olarak, kökenleri itibanyla
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eski yabancılara, Yahudilere dayanan, hareketliliği hayat tarzı olarak benimsemiş, kent 
çevrelerinde buldukları, kurdukları yeni yerleşim yerlerine, çevre şehirlere yerleşmeyi tercih 
etmekteydiler. Kuzey İtalya’nın önemli ticaret şehirleri Venedik, Milano ve Pesena böyle 
gelişmişlerdi. Kentlilerin en önemli becerisi, nehir boylarında giriştikleri su taşımacılığıydı. 
Karolenj döneminde Ren ve Saona ağzında önemli bir ticaret etkinliği yürüten Frisia’lılann, 
Avrupa’nın ilk tüccar halkının mirasçıları olan Flandres’lılar Ortaçağ kent yayılmasında son 
derecede karakteristik olan “nehir ağzı şehirleri”nin oluşumu sayesinde bir ulus olarak 14. 
yüzyılın eşiğinde ortaya çıkabilmişlerdi. Ticaretin ve şehirlerin güvenliği arttıkça Cambrai,
Ghent, Bruges gibi Flandres şehirlerinde kredili ticaret de önemli ölçüde gelişmeye başlıyordu.

Şehirler, İmparator ve Papa

Ancak feodal iktidar aygıtının parçalı yapısı, varlığını büyük ölçüde uzun mesafe ticaretine 
borçlu olan bu şehirlerin İdarî ihtiyaçlarına cevap verecek mekanizmaları içermiyordu. Fiili 
toplumsal ilişkilerle, feodal kurumlann iktidar iddiaları arasmdaki çelişkinin, geniş ölçekte 
devrimci çözümleri gerektirdiği ilk bölge, hem şehir hayatının Avrupa’nın diğer yörelerine göre 
daha gelişmiş, hem de iktidar yapılarının daha parçalanmış olduğu Kuzey İtalya oldu. İtalya’da 
ticaret hayatının canlanmaya başlaması Avrupa’nın diğer yörelerinden çok daha önce 
gerçekleşmişti. Daha 879 yılında Papa’nm Amalfi “yurttaşları”na, güneydeki Müslüman Aralarla 
kurdukları ittifaktan vazgeçmeleri için önerdiği 10 bin gümüş ve bir yıllığına Roma 
limanındaki gümrük vergilerinden muafiyet, onları bu kârlı ilişkiden vazgeçirmeye ikna 
edememişti. Kuşkusuz, bu dönemde ticaretle her zaman savaş değilse de şiddet içiçe olmaya 
devam ediyordu. 996’da Kahire’de limandaki savaş gemilerini kundaklamış olmalarından 
kuşkulanan yüzden fazla Amalfili tüccarın deposu kalabalık bir kitle . tarafından yakıldı, 
kendileri öldürüldü.

Papa’nm Amalfi üzerindeki iddiası yalnızca manevi otorite değildi. Ortaçağ'da yaratılan bir 
efsaneye göre, imparator Constantinus Batı Roma İmparatorluğu’nun önemli bir bölümünü 
Papa’ya bağışlamıştı. Dahası Charlemagne, Roma şehrinin çevresinden Adriyatik denizinin 
kuzeydoğusuna kadar uzanan geniş bir toprak parçasını gerçekten Papa’ya bağışlamıştı. Diğer 
yandan 962’de artık Almanca’nın atası sayılabileek bir dili konuşan Cermen kralı Otto’nun taç 
giymesinden beri Kutsal Roma Cermen İmparatoru diye anılan imparatorlar, bu ünvanın 
yanısıra İtalya Kralı ünvanmı da taşıyorlardı. İradelerini, şehirlerde sırasıyla piskoposlar ve 
kont ya da vikontlar aracılığıyla uygulamak durumunda olan Papa ve İmparator, kuşkusuz 
iktidan yalnızca birbirleriyle değil, bir yandan da yerel aristokrasiyle paylaşmak 
durumundaydılar. Ancak yerel aristokrasi de hızlı bir nitelik değiştirme sürecine girmişti. 9. 
yüzyıldan beri canlanmakta olan ticaret, bütün Avrupa’nın da sıkıntısı çekilen sikke kıtlığına 
karşın, kıra da nüfuz etmişti. 10. yüzyılın sonu ile 11. yüzyılın başı arasında Milano

Ortaçağ şehirlerinde düzenii bir 
polis örgütü oluşturma yolunda, 

Karolenj kralları bazı adımlar 
altıysalar da, genellikle şehirlerde 

asayişi sağlamak (ya da huzuru 
bozmak), milisler oluşturan 

loncalar, mahalle dernekleri ve 
komünlerin işleviydi. Her sabah, 
oniki çavuşa bağlı muhafızların 
"haydutlar tarafından haklanan 

burjuvalan" toplamak üzere 
sokaklan gezdiği Fransız 

şehirlerinde bile, girişimci 
şehirliler, bu yetersiz güvenlik 
örgütünü destekleyen yardımcı 
milisler oluşturmuşlardı. Solda 

Floransa’nm kendine özgü 
kılıkları içindeki polisleri 

görülüyor. Yukarıda ise nisbeten 
daha gelişkin b ir kurum: 

Hapisane. Minyatür, siyasî 
mahkûmların Papa’nın buyruğuyla 
serbest bırakılmasını tasvir ediyor.
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Venedik Alp geçitleri ite Bizans'a uzanan deniz 
trafiğinin üzerinde yer almasıyla Geç Ortaçağlarda 

büyük bir önem kazanarak, siyasal bağımsızlığını ve 
ticari gücünü arttırdı. Ortaçağlarda aristokratik bir 

cumhuriyet rejimiyle parlayan Venedik, çok geçmeden 
Akdeniz’in en büyük deniz ve ticaret gücü haline 

geldi. Bu güç sayesinde 13. yüzyıl ortalarından 
itibaren Venedik gümüş parası (denarius grossus) ve 

duka altını (ducatus Venetlae) Akdeniz ticari 
dolaşımının temel para birimleri oldular. Haçlı 

Seferleri’nde deniz taşımacılığı açısından büyük rol 
oynayan Venedikliler çok geçmeden Karadeniz’den 

Lübnan kıyılarına kadar çok sayıda ticaret kolonisi ve 
ticari ayrıcalık hakları elde etmekte gecikmediler. 

Ancak yukarıda görülen resim. Karanlık Çağlar'da 
resim tekniklerinin gerilemesinin yanısıra, deniz 

taşımacılığında kullanılan tekniklerin de sınıriilığını
kanıtlıyor.

çevresindeki toprak fiyatlan beş misli arttı. Bu ticarileşme beraberinde, bir yandan aynı 
zamanda hem toprak hem ticaret geliriyle yaşayan yeni bir egemen sınıfın tohumlannm 
atılmasını, diğer yandan feodal yükümlülüklerin paraya çevrilmesini getiriyordu. Gerçi hem 
imparator hem Papa, kendi iktidar aygıtları tarafından kontrol edilemeyen bir iktidar tarzı 
yaratan bu gelişmeye karşıydılar ama birbirleriyle rekabetleri içersinde, bazen piskoposlar, 
bazen imparatoru temsil eden kontlar yeni eğilimlerle ittifak kurmaktan kaçınmadı. Daha 
9 2 2 ’de Verona Katedrali Cerea kasabasında 62  kişiyi bütün feodal yükümlülüklerinden azad 
ederek, bundan böyle yalnızca yıllık bir kirayla yetineceğini ilan etti. O kadar ki, kilise 
temsilcisinin ağırlanması bile, kasabadaki kulenin çevresine barbar akmlanna karşı bir sur inşa 
edilmesi şartına bağlandı. Yüz küsur yıl sonra 1037’de imparator II, Konrad, Milano’daki artık 
fiilen topraklann sahibi durumuna dönüşmüş olan vassallarla  eski beyleri arasındaki feodal 
ihşkileri ilga eden constitutio de feud is  yasasını yayınladı. Böylelikle feodal topluma özgü dikey 
ihşkilerin yerini yatay bir sınıf dayanışmasına bıraktığı, feodal hiyerarşinin doruğunu oluşturan 
makam tarafından tescil edilmiş oluyordu.

Sınıflaşma Süreçleri

Bu dönüşüm o kadar köklüydü ki, dinî ve dünyevi statüler arasındaki farkı da aşmdırmıştı.
11. yüzyılda artık büyük ölçeklerde ahnıp satılabilir hale gelen yalnızca toprak değildi; kilise 
görevlerinin de ticareti başlamıştı. Diğer yandan piskopos ve papazlar cinsel ilişki kurma 
yasağını açıkça ihlal etmekten çekinmiyorlar, metresleri ile birlikte yaşadıklarını, çocuk sahibi 
olduklannı gizleme gereğini duymuyorlardı. Dolayısıyla bütün Rönesans boyunca İtalya’da 
egemen sınıflara açık olacak imkânlar, daha 11. yüzyılda kazanılmıştı: Büyük bir toprak sahibi 
ticaretten edindiği gehrie, oğullarından birine Kilise’de bir makam, hatta bir piskoposluk satın 
alabilir, bir çocuk sahibi olmaktan çekinmeyecek bu piskoposun oğlu da babasının Kilise 
gelirlerinden biriktirdiği gehri yeniden toprağa ya da ticarete yatırabilirdi.

Ancak bu takdirde bir soylu olarak değil bir “yurttaş” (cives) olarak anılıyordu. Dolayısıyla 
bir statü olarak soyluluk hâlâ varlığını koruyordu. Kuşkusuz 11. yüzyılda Kuzey İtalyan 
şehirlerinde yaşayanlar yalnızca soylular ve yurttaşlar, toprak sahipleri, tüccarlar, tefeciler ve 
piri'oposlar değildi. Şehir nüfusunun çoğunluğunu oluşturan “küçük insanlar”dı (popoUno):
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Gemi yapmmda, hızla artan nüfusun ve büyüyen şehirlerin gerektirdiği inşaariarda çalışan 
işçiler, çeşitli bağımlılık derecelerinde zanaatkârlar, evlerde çalışan hizmetçiler, dilenciler, 
hamallar, kimi zaman sabah şehre girip akşam köyüne dönen, kimi zaman yaz mevsimlerinde 
şehirde çalışan ve açıkta uyuyan geçici emekçiler. Rönesans boyunca İtalyan şehirlerinin 
gelişmesini ve alacakları politik biçimi belirleyecek olan yegâne çelişki, kendisini cives 
(yurttaşlar) olarak kuran yerel egemen sınıflarla, feodal iktidan temsil eden vikont ve 
piskoposlar arasındaki değildi; kendisini “halk” (popolo) olarak kuran, bu mülksüz emekçilerin 
tepkisi de, kendisine karşı daima bir önlem alınması gereken bir tehlikeydi.

Popüler Reform, Aristokratik Komün

Şehir ile feodal yapılar arasındaki çelişkiyi olduğu kadar, şehrin içersindeki mülk sahibi 
sınıflarla popüler unsurlar arasındaki çelişkinin de izlenebileceği en eski kayıtlar, Milano’da 
komünün kurulmasına ilişkin olanlardır. 1045’te imparatorun şehre, yerel soylulardan birini 
değil, bir yabancıyı başpiskopos olarak ataması, imparatorluk ile Milano yurttaşlan arasındaki 
gerginliği arttırmıştı. Ancak bu çelişkinin çözümünün ertelenmesi gerekti. Çünkü bütün 
Rönesans’a eşlik edecek olan reform girişimlerinden biri, Milano’da mülksüzleri 1050’lerde 
harekete geçirmeye başladı. Diğer reform girişimlerinde olduğu gibi, “Pataria” diye anılan bu 
hareket de ilkel Hıristiyanlığın eşiüikçi idealleri üzerine yükseliyor, Kilise yolsuzluklanna, 
makamlann sanlmasma, piskopos ve papazlann “evlenmelerine” karşı çıkıyordu.

Hareket doruk noktasına 1057’de ulaştı. 10 Mayıs’ta toplanan halk, evli ruhbanları kilise ve 
evlerinden attı. Hareketin önderi durumuna yükselmiş olan iki vaiz, bir köylüyle, küçük 
toprak sahibi bir aristokrat, makamlarını parayla satın almış olan ruhbanların sağladıkları 
hizmederin, kutsadıkları âyinlerin hiçbir dinî anlamı olmadığını iddia ediyor, böylelikle 
Ortaçağ’m olduğu kadar Rönesans’ın da en önemli ideolojik kontrol mekanizmalarından birinin 
kurumsal çatısını tehdit etmiş oluyorlardı.

Bu kidesel kalkışma karşısında, yalnızca imparatorun adamı olan başpiskopos değil, yerel 
aristokrasi de şehri terketmek zorunda kaldı. 10-12 yıl kadar şehir, Pataria’nm yönetiminde 
kaldı. Bu gelişmeyi mümkün kılan, popolino’nun  mili,tanlığı kadar bu dönem Papa’lannm  
Kilise reformu hareketinin en ateşli savunucuları arasında olmalarıydı. İmparatorla yerel 
aristokrasinin kader birliği yapmaya zorlandığı koşullarda. Papa halk hareketini destekliyordu. 
Pataria hareketi, Rönesans boyunca, gerek egemen sınıfların gerekse popolo’nun, şehrin 
ufiıklannı aşan bir smıfeal dayanışma inşa edebilme konusundaki zaaflannın da ilk işaretlerini 
içeriyordu. Yerel, şehirlerarası rekabetler, her zaman, şehir içindeki sınıf mücadelesi kadar 
belirleyici olacaktı. Pataria yönetimindeki Milano’nun yaptığı ilk işlerden biri, eski İtalya 
krallığının beşkenti Pavia ile savaşa tutuşmak oldu. Daha sonraki yıllarda da, hareketin iki 
önderi komşu şehirlerin sınırlan içersinde öldürüldüler.

Pataria hareketi ve Milano’daki halk egemenliği, siyasal bir biçim olarak komünün doğuşuyla 
sona erdi. Kelimenin dar anlamında komün, bir grup insanın ortak çıkarlannı savunmak 
üzere, karşılıklı and içerek kurduklan ve başlangıçta gizU olan bir örgüttü. 11. yüzyılda ve
12. yüzyılın ilk yansında, komünler aristokratik örgüderdi. Dolayısıyla genelliklei komünü 
oluşturan üyelerin, sınırlı bazı alanlarda da olsa yargı yetkileri vardı. Komün andı genellikle 
üyelerin yargı yetkilerini de, komün icra organı olarak görev yapacak konsüllere 
devredilmesini içeriyordu. Konsüllerse karşılık olarak, örgütün haklannı ve çıkarlannı 
koruyacaklan konusunda andiçiyorlardı.

Ütopya kavramının Rönesans hayatı üze/indeki etkisi, 
edebiyata oiduğu kadar, hatta belki daha da önce, 
görsel sanatlara yansıdı. Mimarlar ve yöneticiler ideal 
şehir tasarımlan kurarken, ressamlar böylesi ülküleri 
resmettiler. Aşağıda, 15. yüzyıl ressamı Piero della 
Francesca’nın ‘ ‘İdeal Şehir" adlı resmi. Piero della 
Francesca, zamanında bir ressam olarak değil, daha 
çok, özellikle matematik alanındaki bilimsel 
katkılarından ötürü ün yapmıştı.
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Yukarda solda görülen 16. yüzyıla ait bu freskteki 
gibi, öncelikle eğitsel amaç taşıyan ve inananlara 
çağrıda bulunan Bizans sanatı, bu karakteri yüzünden 
tümüyle stilize ve doğa-dışı b ir nitelikteydi. Kilise 
duvar ve tavanlarında birbirinin aynı, fresk veya 
mozaik biçiminde ifade bulan bu sanat, ancak dikkatli 
gözlerin ve bilen bakışların ayırdedebileceği Isa ve 
Meryem tasvirlerinden, havarilerin işlerinden ve çeşitli 
dinsel konulardan oluşan temalardan İbaretti. Diğer bir 
özellik ise İki nedenden doğmuş olmalıdır:
Ikonoklastlan gücendirmemek, ve seyredende sadece 
neye tapacağını hatırlamayı değil aynı zamanda huşu 
duygulan uyandırmaktı. Bu amaçla görüntüler oldukça 
doğa dışı, olağan tasvir boylarından büyük ve oransız 
çiziliyordu. Diğer b ir deyişle, tasvirler, inanan bilinç ile 
görüntü arasında simetrik olmayan bir ilişki 
oluşturuyordu: Tasvire bakmasını bilenlerin, dolayısıyla 
"inanan"ların bakması gerekiyordu. Ancak öyle bakan 
gözler karşısında tasvirin ‘ ‘hatırlatıcı" gücü işlemeye 
başlardı. Daha sonra, Giotto ve El Greco gib i güçlü 
Rönesans sonrası ressamlan, Bizans dinsel tasvir 
sanatındaki bu özellikleri ve “ görsel yaptınm” lan 
kendi eserlerinde uyguladılar. Doğu İle Batı arasındaki 
binlerce yıldır kendisini hissettiren, kültürel, ekonomik 
ve siyasal bölünmenin Hıristiyan ve Müslüman 
karşıtlığı eksenine kayması 1453'de Konstantinopolis’in 
Türkierin eline geçmesiyle gerçekleşti. Kiliseler 
arasındaki bölünmenin belli b ir ölçüde arttırdığı Batı 
ve Doğu Hıristiyanlığı arasındaki farklılık ve eski 
Yunan geleneğini, rasyonel b ir dinsel kültürel 
örgütlenmeyi. Roma hukukumun daha özgür bir 
devamını sinesinde barındıran ve koruyan Bizans’ın 
Yunanca bilen aydınlarının ve din adamlarının Batı’ya 
göçmesi Hümanizmin ortaya çıkışında oldukça önemli 
bir rol oynamıştı. Yukanda sağda, adı “ Yunanlı”  
anlamına gelen ressam El Greco'nun (1541-1614), 
Bizans sanatının kaba, ancak derin figüratif niteliğini, 
dinsel halk eğitimi programından doğan didaktik tasvir 
geleneğini Rönesans sanatının içinde, tüm aykırılığıyla 
yaşatan bir kişi olarak parladığı 17. yüzyıl başlarında 
yaptığı “ Kutsal Ruhun İnişi”  adlı tablosu. Tablonun 
konusu aslında Incil'deki şu sözlerden yola çıkıyordu.: 
'Ve onlara dilleri ateşlenmiş gibi geldi... Ve hepsinin 
içi Kutsal Ruh’la doldu, ve Ruh onlara konuşma gücü 
verdikçe başka dillerde konuşmaya başladılar” , (İşler 
2. Bölüm’den).

Milano’da aristokratik komün yalnızca halk egemenliğine son vermekle kalmadı. 1075’te şehir 
ele geçirildikten sonra, 1081’de şehrin yönetimi de komüne devredildi. Bu konuda Milano 
münferit bir ömek değildi. 1081’de Parma’da, 1083’te Roma’da, 1084’te Pavia’da, 1090’da 
Piacenza’da, 1095’te Asti’de, 1098’de Arezzo’da, 1099’da Cenova’da, 1100 civarında Como’da, 
1105’de Pistoia’da, 1107’de Verona’da, 1123’te Bologna’da, 1125’te Siena’da, 1138’de Floransa’da 
komünler şehir yönetimini ele geçirdi.

En yaygın olarak Kuzey İtalya’da görülmekle birlikte, komünler burayla sınırlı değildi. Bir 
komünün şehir iktidanna el koyma biçimi hakkmdaki en eski tanıklık Kuzey Fransa’daki 
Laon şehrinden kaynaklanmaktadır: “Ertesi gün, öğle âyininden sonra piskopos ve baş diyakoz 
bağış toplarken, bütün şehir “Komün!” bağnşmalanyla çalkalanmaya başladı. Daha sonra Notre- 
Dame kilisesinin orta koridorundan mızraklarla, çift ağızlı kılıçlarla, ok ve yaylarla, baltalarla 
silahlanmış, ellerinde sopalar ve kargılar taşıyan büyük bir şehirliler kalabalık, piskoposluk 
sarayına saldırdı. Haber duyulur duyulmaz, soylular piskoposun yanmda yerlamaya koştular, 
çünkü böyle bir saldın olduğu takdirde yardım etmeye söz vermişlerdi.”

Ancak 11. yüzyıl komünleri gerek kuruluşu, gerekse kurduğu ittifaklar bakımından, yerel 
koşullara, özgül tarihsel geleneklere karşı son derecede duyarlı, dolayısıyla da değişken bir 
kurumlaşma biçimiydi. Sözgelimi bütün komünler, piskoposlara karşı kurulmamışa; örneğin 
Mantua’da piskoposla komün imparatorun temsilcisi vikontun iktidannı sınırlandırmak üzere 
işbirliği yapmışlar, hatta piskopos bu uğurda kendi yargı yetkilerinin bir kısmım komüne 
devretmeye bile razı oldu. Mantua’da komünle piskopos arasındaki işbirliği, imparatorun 
temsilcisi olan Toskana Markisi Canossa’ya karşı kurulmuştu. Siena’da komünle piskopos 
arasındaki ittifak, daha geç bir tarihte, 12. yüzyıhn başında, yerel aristokrasiye karşı kuruldu. 
Cenova ve Pisa’da imparatorun temsilcileri vikontlar komün içinde yeraldılar. Diğer yandan 
komünler kuruluş tarzlan bakımından da çeşitlilik gösteriyorlardı. Örneğin ticari hayatı daha 
gelişkin olan kıyı şehri Cenova’da komün tek tek aristokratik bireyler arasında değil, daha 
önceden varolan yedi ticarî girişim demeğinin birleşmesiyle kurulmuştu. Ancak bütün bu 
farklara ve yerel rekabetlere karşın, 12. yüzyılın ortasında yeni Hohenstaufen hanedanının 
kurucusu Friedrich Barbarossa’nm imparatorluk iktidannı yeniden güçlendirmek amacıyla 
İtalya’ya girmesi üzerine Kuzey İtalya’nın bütün önemli şehirleri Büyük Birinci Lomabrdiya 
Birliği’ni kurdular. Kumiduğu 1167 yılından başlayarak fasılalı olarak süren savaşlar, ancak 
1183 yılında Konstanz Banşı’nın imzalanmasıyla sona erdi. Bu anlaşmayla imparator şehirlerin 
kendi konsüllerini seçme, kendi hinterland’lannı yönetme ve kendi yerel yasaiannı yapma 
hakkını tanıyordu. Amk komünler taraftndan yönetilen şehir devletleri uluslararası hukuk 
alanında da tanınmıştır.

Mahalle Şehre Karşı

Komünde biraraya gelen egemen sınıflar aslında heterojen gmplardan oluşuyorlardı.
Aralanndaki karşılıklı ilişkilere karşın en önemli aynm hâlâ feodal ayncalıklardan 
yararlanmaya devam eden toprak sahipleri ile büyük tüccarlar ve ticaret seferlerini finanse 
eden bankerler arasındaydı. Diğer yandan komünün politik hayatı da yeni aynşmalar 
yaratmıştı. Konsüller başlangıçta komün üyelerinin tamamı tara&ndan seçilir ve bütün üyeler 
eşit seçilme hakkına sahip olurken, imparatorla mücadelenin başladığı 1160’larda, fiilen belirh 
bazı ailelerin tekeline geçmiş, komünün bütün üyelerini biraraya getiren genel meclis giderek 
daha az toplanır olmuştu. Hatta bazı şehirlerde, yeni konsülü seçecek seçmenleri eski konsül 
tesbit etmeye başlamıştı. Dış tehdit ortadan kalküktan, varlığı imparator tarafından 
onaylandıktan sonra komünün bünyesindeki bu çelişkiler açığa çıktı. Feodal anılann taze, 
ticaretin ise savaşla içiçe olduğu koşullarda bu çelişkilerin yol açtığı mücadele son derecede 
sert ve kanlı oldu. Şehir, kumluş yapısı bakımından komünü andıran, ancak birbirlerine 
akrabalık ve hısımlık bağlanyla bağlı bir ya da birkaç klanın kurduğu silahlı demeklere 
Çconsorteria) bölündü. Komün gibi bir “and”laşma ile kumlan consorterianm  üyeleri üzerindeki 
iktidan olağanüstü güçlüydü; kimi dummlarda seçilmiş yöneticilere ölüm cezası vermesi 
yetkisi bile tanınıyordu.

Consorterialar genellikle çapı 150 metreden geniş olmayan bir mahalleyi, merkezine bir kule 
dikerek ve buraya silahlı adamlar yerleştirerek kontrol ediyorlardı. Farklı mahalleler arasmda 
ittifaklar kumluyor, smırboylannı oluşturan sokaklarda muharebeler ediliyor, mütarekeler ilan 
ediliyordu. Feodalleşme eğilimi içersine giren şehirlerde komünler de işleyemez hale 
geliyorlardı. Yaklaşık 11-90-1225 yıllan arasmda süren bu iç savaşın taraflan çeşitli soylu 
hizipleriydi; ancak hayatı bütün şehirliler için yaşanmaz kılıyorlardı. Bu koşullarda, şehirlerin 
toprak sahibi olmayan, consorterialann  saldırgan ve komyucu çatısına sığınamayan sakinleri 
hızh bir örgütlenme sürecine girdiler. İtalyan şehirlerinde bankerler ve büyük tüccarlar 
tarafından 1150’lerde kumlan loncalann üyeleri arasında çeşitli zanaatkârlar da bulunuyordu. 
Lonca, ömeğin Verona’da olduğu gibi şehir kapılannda alman gümrük vergilerini denetime 
tâbî tutarak, feodal toprak sahipleri ve aristokratik komün karşısında, . civardaki kır ya da 
diğer şehirlerle ticaret yapan küçük tüccarlann da çıkariannı komyordu. Ancak gerek iktisadi 
hayatın giderek zenginleşmesi ve çeşitlenmesinin etkisiyle, gerekse iç savaş koşuiiannda 
sağladıklan komma yetersiz kaldığından, 1190’larda tüccar loncalan hızla daha uzmanlaşmış 
loncalara bölünmeye başladılar. Bu dönem, finncı, hukukçu, noter, eczacı, hekim, kasap,
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Orta Çağ Kültürü ve 
Rönesans

Orta Çağ sözcüğünün salt “ kronolojik" bir başvuru 
taşıması, Antikçağdan Modern çağlara geçişi temsil eden, 
diğer taraftan 5-8. yüzyıl arasındaki “ Karanlık Çağlar"ın 
bir ürünü olan uzun bir “ mayalanma" dönemi olarak 
nitelendirilmesi bu çağların ele alınmasında “olumlu" 
tarihsel öğelerin tartışılmasını gölgeleyen yaklaşımlar 
doğurmuştur. Her şeye karşın, Roma Hukukunun top- 
lumlarâ uygulandığı, Hıristiyanlığın (ve Doğu'da İsla- 
mın) evrensel bir başarı kazandığı, Greko-Romen felsefi 
ve idari geleneklerinin korunduğu, saklandığı bir çağ 
olarak tanımlanması da ona bu “ olumlu" niteliği kazan- 
dıramamaktadır. Oysa toplum yepyeni bir kültürün, de
ğerlendirilmesi ve yorumlanması oldukça zor bir uygar
lık biçiminin, toplumsal düzenin ve üretim dizgesinin, 
toplumsal kurumlann doğmasına da sahne olmuştur. 
Orta Çağ olarak nitelendirilen dönem altıncı ve doku
zuncu yüzyıllar arasına (Anglo Sakson tarihçiler açısın
dan genellikle Roma kurumlannın ve hukukunun Ingilte
re'ye yerleşmesinden başlatılarak) yerleştirilirken, ne 
tarihsel evrimleri, ne de kronolojileri ortak ve bire bir 
ilişkili olan birçok toplumsal, iktisadi ve siyasal sürecin 
çok farklı toplumsal mekan ve zamanlarda hareket ha
linde bulunduğu unutulmaktadır. “ Karanlık Çağlar"ın 
aşırı bir görüntüsü, Hobbes’un Leviathan'da betimledi
ği “doğal durum’’a gönderme yapılarak anlaşılmaya ça
lışılmıştır: “ Bu şartlarda sanayiye yer yoktur, çünkü 
ürünlerin kaderi belirsizdir; dolayısıyla toprak da ekil
mez; denizcilik yoktur; dolayısıyla deniz yoluyla getirile
cek mallar da; konforlu binalar yapılmaz; taşınması güç 
gerektiren nesneleri taşımak için aletler yoktur; yeryü
zünün yüzeyi ve coğrafyası konusunda hiç birşey bilin
mez; zaman duygusu yoktur; sanat; edebiyat; toplum 
yoktur; ve hepsinden kötüsü, sürekli bir korku duygusu, 
ve sert bir ölüm tehdidi sözkonusudur; ve insanların 
hayatı, yalnızlığa mahkumiyetle, fukaralıkla, vahşilikle 
ve kısalıkla damgalanmıştır..." Bin yıl sonra yedinci 
yüzyılın bir filisten düşünürün gözlerinin önünde böyle 
bir tablo çizmesi doğaldır. Oysa modern insan için de 
Ortaça^ann genellikle sunduğu imge benzeri koşullar
dır: dinsel ve seküler şiddet ve bağnazlık, cadı avcılığı, 
suçların ve haydutluğun bolluğu, anarşi, sürekli savaş
lar, birlik duygusundan yoksunluk, cehalet ve inançların 
akıldışı hakimiyeti.

Da Burgh’e göre Orta Çağ toplumsal bireşiminin öğe
leri; öncelikle Cermen ve Skandinav kavimlerinin devle
te hukukun ardında ancak ikincil bir önem atfeden, 
yazılı bir gelenek ve “ reflective" düşünce içinde yoğrul
mamış olmakla birlikte bir "yaşam biçimi" olarak varo
lan birçok unsuruydu. Bu kavimler beşinci ve onbirinci 
yüzyıllar arasında sürekli bir göç hareketi içinde İngilte
re, Galya, İspanya ve İtalya'ya yerleşerek burada kendi 
yaşam biçimlerini, kırallık ve lordluklannı oluşturdular. 
Kültür coğrafyasını b ir le y e n  diğer unsur ISe, Hıristi
yanlığın “ inanç" ve “ kurtuluş" anlayışıyla bir türlü ban- 
şamayan, pagan nitelikleri halen taşımakta olan Greko- 
Romen geleneğiydi: Devlet ve vatandaşları, rasyonel 
kültür ve yeni inanç modalitelerinin dışlanması gibi un
surlar bu geleneği tanımlamaya devam etmekteydiler. 
Bu unsurlann. Kilisenin büyük baskısına karşın yaşamı
nı sürdürdükleri açıktır: Sözgelimi Papa Büyük Gregori- 
us’un eski uygarlığa karşı büyük düşmanlığına rağmen 
-gramer ve Latin yazarlarını okutan papazlan azarladığı 
pek çok kayıt bulunmaktadır- Kiiise’nin bu yöndeki poli
tikası hiç bir zaman mutlak olarak Greko Romen kültürü
nün izlerini silememişti. Yunan kültürü, edebiyatı ve 
felsefesi ancak Roma “ filtresi"nden geçmiş biçimiyle 
tanınmakta -bunun bir nedenf de Roma’nın Hıristiyanlığı 
evrene yayma gibi kutsal bir misyonla teçhizatlanmış 
olarak kabul edilmesiydi- ve Roma’nın emperiyal gele
neği yeniden oluşturması, ya da varlığının sürdürülmesi

gerekli bir yapı olarak gerek Kilise, gerekse “ laik” kral
lar ve monarklar tarafından kabul edilmekteydi. Antik 
uygarlığın unsurlarının Orta Çağlara geçişi hiç bir za
man ilk elden olmamış, bir taraftan Grek kültürünü ken
di yönünde “ korumaya” çalışan Constantinopolis ile 
Batı arasında aslında Ortaçağlar boyunca hiç kesilme
yen kültürel iletişimin, diğer taraftan da “ yorumcu” 
ara çağ yazarlarının kalemlerinin aracılığıyla gerçekleş
mişti: Porphyrios ve Aziz Agustinos Platon dünyasını, 
Boethius ise Aristoteles felsefesini, Ortaçağ kilise öğre
tilerinde ve özellikle siyasal düşüncesinde oynayacakla
rı merkezî role hazırlamışlardı. Batı’da Greko Romen 
kültürünün, buna karşın hatın sayılır bir ölçüde bastıni- 

' mış olduğuna dair pek çok tarihsel kanıt vardır: yedinci 
ve sekizinci yüzyılın İrlandalI keşişlerinin dışında bu 
kültürün verilerini ilk kaynaktan okuyacak ve kullanacak 
dil bilgisiyle donatılmış t>aşka alt kültürlerin ve “eruditio” 
(bilginler)nun bulunmaması bu durumu gözler önüne 
sermektedir. Yahudice metinler de özellikle bu “ uzak 
çevre" manastırlannda kabul görmekte ve komanter 
almaktaydılar. Bu az sayıda İrlandalI keşiş, erken orta 
çağın “ Odisseus"lan olmuşlar, Burgundia’dan İtalya'
daki Bobbio manastırına kadar, pek çok alanda eskil 
öğretileri yaymak üzere seyahat etmişler ve misyonerlik 
hareketlerine öncülük etmişlerdi. Sekizinci yüzyılın son- 
iannda Kuzeylilerin saldırısıyla yok olan İrlanda misyo
nerliği, Charlemagne'ın sarayına John Scot gibi çok 
etkili bir öğretmeni sokacak kadar etkili olmuştu. Ma
nastır yazınının büyük bir kısmı Antik Yunan ve Roma 
“ auctoritas" iannının (otoriteler) çarpıtılmasına daya
nan bir edebi sanatı işlemeye dayanmaktaydı: Roger 
Bacon'un bilinen tek kitabı Secretum Secretorum (Sırla
rın Sırları) Aristoteles’i bir “ aziz" mertebesine yüksel
tirken onun “ Hıristiyanlığından" dem vurmaktaydı. Kla
sik düşüncenin, bu kez kısmen İbni Rüşd (Averrhoes) 
gibi Arap aktancılardan, kısmen de eski Neo-Platoncu 
okullardan geçerek yeniden sorunlaştıniması, ancak oni- 
kinci yüzyıla doğru, John Scotus'un, Salisbury’li John'- 
un, Abaelardus'un ve özellikle Thomas Aqulnas’in ça
lışmalarıyla daha “ otantik" bir temelde yeniden kurula
bilmişti. Onüçüncü yüzyıldaki “ birinci yeniden uyanış" 
olarak da nitelenen düşünsel canlanışın hazırlayıcıları 
olarak onbirinci yüzyıldan itibaren önce İtalya’da Bolog
na üniversitesiyle başlayan ardından Paris ve Oxford 
gibi merkezler ve taşra üniversiteleri aracılığıyla tüm 
Avrupa’ya yayılan bir “entelektüel" baskının rolünü vur
gulamak gereklidir. 1150 ile 1500 arasında yetmişten 
fazla üniversite tüm Avrupa toprağını sarmıştı. Onbirin
ci yüzyıl ortalarında Salerno’da büyük bir Tıp üniversite
si kuruldu; teoloji ve felsefe alanında asırlar boyunca 
önemli bir merkez oluşturan Paris Sortionne ve Bolog- 
na’daki hukuk üniversiteleri onikinci yüzyılın başların
da, Montpellier Tıp ve Oxford edebiyat üniversiteleri 
ise ortalannda kurulmuşlardı. Cambridge, Padua, Sala
manca ve Toulouse üniversitelerinin kuruluşu ise onü
çüncü yüzyıla rastlamaktadır. Üniversiteler başlangıçta 
düzenli ve örgütlenmiş kurumlar biçiminde değil, Abae- 
lardus, Scotus gibi büyük düşünce ustalarını, öğret
menlerini dinlemek için onların oturduklan manastırlar
da, ya da kasabalarda oluşturdukları kolonilerin yoğun
laşması biçiminde kurulmuşlardı. Son büyük Manastır 
Keşişi Anselmus’a karşı Abaelardus bir üniversite hoca
sı olarak ün kazanmıştı. Üniversitelerin kuruluşunda en 
büyük rol oynayan şey, dinsel doktrinin “ kiliseden 
çıktığı" biçimiyle özsel bir yetersizliğe, insanın toplum
sal yaşantısını tümüyle kavrayabilecek bir nitelikten yok
sun olmasına bağlanan, yavaş yavaş skolastik düşünce 
ustalarının zihninde beliren bir düşünce olarak ortaya 
çıkışıydı. Aristoteles ve Platon gibi “ din ve felsefe" 
üzerine kendi uygarlıkları çerçevesinde “ talk” bir dü
şünce geliştirmiş eski otoritelerinse dinin ve dogmanın 
damgaladığı Ortaçağ entelektüel ortamı için dinsel bir 
süzgeçten geçmeksizin yansıtılmaları olanaklı değildi. 
Üniversite kurumlan, din ile felsefeyi kaynaştırmayı bu 
tür dürtülerle meslek edinmiş düşünürlerin çevresinde, 
önce mürit, ancak çok geçmeden “ laik” nitelikler de 
taşıyan “ öğrenciler" olarak gelen kişilerin toplanmalan,

önce manastır babaları tarafından hoş karşılanmasa da 
sonradan bir alt-kültür olmaktan çıkarak kentli kültür 
merkezlerinin kuruculan haline gelen insanlar tarafın
dan oluşturulmuşlardı. Eski yunan felsefesiyle belli bir 
“ süreklilik” içinde yeni skolastik düşüncenin doğuşu 
Roger Bacon'un söylediği gibi bir “ taklit” veya bir 
“ tekrar” değildi: “ aliud tempus fuit tunç et aliud nunc 
est” (o başka bir zamandı, şimdi başka bir zaman...). 
Chartres da kurulan üniversite, Antik kültürün bilim ve 
felsefe üstündeki damgasını ifade etmeyi Dor Parthe- 
non'unun mimarisini taklit ederek gerçekleştiriyordu. 
İlk üniversitelere verilen “ studia generalia” adı oralarda 
eğitim görmek isteyen herkesin serbestçe gelebileceği
ni dile getirmekteydi. Üniversite içi düzen, bir usta-çırak 
ilişkisine dayanmaktaydı; dolayısıyla onlan bilim zanaa
tının çevrelendiği bir Ortaçağ loncası olarak görmek 
tümüyle yanlış olmaz. Üniversiteler, zamanla siyasal 
ve dinsel otoritelerini de arttırarak Kilise ve Monarşi 
kurumunun yanında, Tannnın verdiği iktidar kaynakla
rından üçüncüsü olarak dikilmekte gecikmediler. Üni
versitelerin kuruluşunun getirdiği en önemli yenilik ma
nastırlara ve katedral okullanna özgü olan eğitimi yıka
rak, kentli kültür merkezleri oluşturmalarında yatmakta
dır. Onüçüncü yüzyılda doğan üniversiteler çok çeşitli 
kökenlere ve çok farklı uzmanlaşma alanlanna sahipti
ler. Oxford’da teoloji doğa araştırması alanına açılırken, 
Bologna'da hukuğa, Paris'te ise dialektica’ya açılmıştı. 
Toulouse'da sapkınlık karşıtı mücadele üzerine yoğun
laşırken, Montpellier üniversitesi tıp uzmanlan yetiştir
mekteydi. Ancak hepsini tek ve biricik bir düşünce pra
tiği yönlendirmekteydi: skolastik. Anavatanı Paris ol
muştu: “ Batı’nın Atina'sı” ...1270 ile 1350'ler arasında 
Avrupa’daki siyasal ayrışmalar eskilere karşı rekatıet 
eden yeni üniversite odaklarının kuruluşunu getirmişti. 
Bu ayrımlar ve dallanıp budaklanma yeni ekollerin doğu
şunu olanaklı kıldı: mistisizm ve ampirizm. İlke her za
man Hıristiyan inancına uygunluk olarak kalmaktaydı 
yine de.

Gütenberg'in matbaa makinesi buluşunun öncüleri, 
Ortaçağ’da manastırlarda ve Skolastik düşüncenin 
yeşerdiği Ortaçağ üniversitelerinde, ortaya çıkmaya 
başlamıştı. Resimde üç-dört kitabı bir arada inceleme 
olanağı sağlayan makine.
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Srotesk özellikleriyle Ortaçağ sonlarının köylü yaşamını 
konu alan resimleriyle gerçekçiliğin en önemli 

temsilcilerinden biri olan Pieter Bruegel'in (Yaşlı) bu 
çiziminde (...) "Savaşın Mammon'la aynı şey" olduğu 

teması işlenmiş: Hâzinelerin ve para tutkusunun 
savaşlara yol açtığı, "para dolu küplerle pek güçlü 

hazine sandıklarının" tutuştukları savaş Ispanya 
sarayının dillere destan hazine ve altın zenginliğinin 
çevresinde düğümlenen mücadeleleri, çok geçmeden 

Avrupa'nın büyük mali güçleri arasında, denizaşırı 
ülkelerin paylaşılmasına kadar yayılacak olan savaşları

anlatır gibidir.

nalbant loncalannın kurulduğu dönem oldu. Faaliyet ve örgütlerine dinî bir işlev de atfeden, 
kendi koruyucu azizleri ve sembolleri olan lonca üyeleri kısa zamanda silah taşımaya 
başladılar ve 1196’de Brescia’da, 1198’de Piacenza’da, 1198’le 1202 arasmda Assisi’de, 1200’de 
Padua’da loncalarla soylular arasmda silahh çatışmalar çıktı. Ancak consorterialann  gücü 
karşısında, dinî ve askerî niteliklerine karşın, bir meslek örgütü olma özelliğini aşamayan 
loncalann fazla bir şansı yoktu. Aristokratik bir demek olarak kurulmuş komünün sınıfsal 
içeriğinin dönüşebilmesi için, popoîo’nun “kendi için sınıf’ haline gelmesini mümkün kılacak 
örgütlere kavuşması gerekiyordu.

Halk İktidan

Popolo’nun ilk örgütü tarih sahnesine, 1198’de Milano’da ve birdenbire çıktı. Kayıtlann 
sessizliğinden ve ortaya çıktığı andaki örgütlülüğünden, Credenza di St. Ambrogio (Aziz 
Ambrose Müminleri- Aziz Ambrose Milano’nun koruyucu azizi) örgütü oluşturan zannaatkâr ve 
perakendeci küçük tüccarlann varlıklannı bir gizli örgüt olarak sürdürdükleri uzun bir hazırlık 
döneminden geçmiş olduklan anlaşılıyor. Credenza  daha sonra, diğer şehirlerde kurulacak 
örgütler için de bir model oluşturdu. Artık halkın silahlı gücü, tek bir loncaya mensup 
“çete”lerden oluşmuyordu. Şehir mahallelere bölünmüş, her mahalle bütün lonca üyelerinin 
katkıda bulunduğu milisler tarafından savunuluyordu. Böylelikle mahallelerde, consorterianm  
gücüne denk bir silahlı güç yaratılmış oluyordu. Milano’da popolo  ile soylular arasındaki 
çatışma 1201’e kadar sürdü. Bu yıl, C redenza  komünün bütçesinin bir kısmına tasarruf etme 
ve üç en yüksek yürütme organından birinin daima popolo’dan seçilmesi haklannı kazandı. 
Ancak daha sonraki gelişmelerle kıyaslandığında, bu mütevazi bir adımdı. İki yıl sonra,
1203’te Lucca’da popolo soyiuian şehir dışına sürdü. 1222’de Piacenza’da komündeki “sandalye 
sayısı”nm yansını elde etti. 1228’de Bologna’da, 1237’de Pistoia’da popolo şehir iktidarına el 
koydu.

Böylelikle 13. yüzyılın başında, soylular arasındaki hizip savaşlan yerini, çağdaşlan tarafından 
da sınıfsal terimlerle algılanan bir mücadeleye bırakmış oluyordu. Piacenza’da komün 
üyeliklerini bölüştüren anlaşma, “bir yannın Piacenza popolosu  ve ona hizmet eden 
şövalyelere”, diğer yannın ise “Piacenza şövalyeleri ve onlara hizmet popolo’dan  unsurlara” 
verileceğini belirtiyordu.

Ancak bu ilk kazanımlar, sınıf mücadelesine son vermedi. 1212’de Milano’da soylular ile 
popolo  arasında, imparator IV. Otto’nun da müdahalesiyle komünü popolo  ile soylular arasmda, 
Pjacenza’dakine benzer bir şekilde eşit olarak bölüştüren bir anlaşmaya vanlmıştı. 1257’de bir 
soylunun sıradan bir popolanoyu  öldürmesi üzerine halk yine ayaklandı. Gerek yasalar, gerekse 
yargıçlann tarafgirliği böylesi durumlarda soylulann çok az bir cezayla, hatta kimi zaman hiç 
ceza almadan kurtulmasını sağlıyordu. 1250’lerde üç büyük Uman şehri, Venedik, Cenova ve 
Pisa dışında aşağı yukan bütün Kuzey İtalyan şehirlerinde popolo  komün yönetimine eşit bir
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taraf olarak katılma hakkmı elde etmişti. Bunu izleyen onytllarda soyluların popolani’ye  karşı 
işlediği suçlara ağır cezalar getiren yasalar çıkarıldı.

Popüler bir nitelik kazanan komünlerin politik uygulamaları da aristokratik öncüllerinden 
farklılaşmaya başladı. 1256-57 yıllarında Bologna’da soyluluğun maddi gücünü kısıtlamayı 
hedefleyen popolo, sertliğe karşı yoğun bir kampanya başlattı. Diğer yandan, içeriğinin 
popülerleşmesi komün yönetimine, kısmen de olsa, bir ’ideal’ niteliği kazandırmıştı. 1267’de 
Treviso, Vicenza ve Padova komünleri, “kılıç, ateş ve kan” ile sürdürülüyor bile olsa tek bir 
kişinin yönetimine karşı duracaklarına dair bir “and”laşma imzaladılar.

Ancak, gerek soyluların gerekse popolonun  örgütleri, tam da bö)4esi bir tek kişi yönetimini 
mümkün kılacak unsurlar barındırıyordu. Daha 11. yüzyılın sonunda, consorterialann  arasındaki 
mücadelenin önü alınmaz bir biçimde sertleşme eğilimi gösterdiği sıralarda başvurulan bir 
çözüm, şehir yönetimine konsüller yerine, başka bir şehirden, daha sınırlı bir süre için 
podestalar çağırmak olmuştu. Podesta’dan  şehirdeki çeşitli hizipler arasında -arabulucuk etmeyi 
başaramasa da- bir denge gözetmesi bekleniyordu. Benzer bir şekilde, popolo’yu oluşturan 
loncaların da rekabet ve hizipleşmeye karşı bir bağışıklıkları yoktu. Dolayısıyla, halk 
milislerinin askerî komutanları capitano del popolo  da şehrin dışından çağrılıyordu. Ancak 
kuşkusuz, popüler komünün sonunu hazırlayan yegâne faktör, hanedanlar (ya da senyörler) 
yönetimine geçişte kritik bir rol oynayacak bu iki konumun, podesta \e capitano del popolo  
mevkilerinin varlığı değildi. Bir anlamda, popüler komün daha kuruluşunda, kendi 
çözülüşünün tohumlannı taşıyordu. 1200 ila 1260 yılları arasında popolonun katılmasıyla 
komünün yasama meclisinin üye sayısı Pavia’da 150’den lOOO’e, Milano’da 400 ’den 900 ’e 
çıkmıştı. 1260’larda Pavia’nın nüfusu 30 binin altında, Milano’nunki ise 100 bin 
dolaylanndaydı. Başka bir deyişle, popolo  hiçbir zaman çoğunluğu temsil etme iddiasında 
olmamıştı. Gerçi popüler komünler yurttaşlık hakkını daha geniş kesimlere tanımışlardı ama 
bu hakkın sınırları hiçbir zaman mülksüzleri ve lonca üyesi olmayanları kapsayacak kadar 
genişletilmemişti. Dolayısıyla ustaları dışında büyük çoğunluğunun lonca üyesi olma hakkından 
yoksun olduğu yünlü dokuma işçileri, inşaat işçileri, gündelikçiler, genel olarak yoksullar ve 
serseriler için popolo bir çatı sunmuyordu. Hatta o kadar ki, 12. yüzyılla birlikte hız kazanan 
sınıfsal çatışmalarda, yoksul kesimler, kendilerini korumaya alan soyluların yanında 
savaşabiliyorlardı. 1274’te soyluların yanında kendilerine saldıran yoksulların gücüyle olağan 
milislerle başa çıkamayan Bologna popoîosunun liderleri Haç D em eği adı altında kurdukları elit 
biriikler sayesinde yalnızca soyluları değil, ücretli işçi ya da işportacı olarak çalışan sayısız 
yoksulu da sürdüler. Dolayısıyla popüler komün daha baştan, oligarşinin ticaretin giderek 
genişleyen hacmiyle birlikte oligarşinin artan gücü karşısında, kendisini geniş kitleleri seferber 
etme imkânından yoksun bırakmıştı. En önde gelen temsilcileri bankerler ve denizaşırı 
tüccarlar olan oligarşi, başlangıçta soylulara karşı popolo  ile ittifak kurmaktan kaçınmamıştı. 
Gerçi Milano’da Credenza’m n  üyeleri arasında bankerler ve büyük tüccarlar yoktu ama onların 
örgütü olan Motta 1225’ten sonra Credenza ile birlikte davranmıştı. Siena’da da bankerler ve 
“baharatçı” diye anılan büyük tüccarların kendi loncaları vardı ve hatta popoîo’nun zaferini, 
bankerlerin şehir yönetiminde söz sahibi olmaları öncelemişti. Bologna’da popolo’nun  üyeleri 
arasmda yün imalatçılan ve tüccarlan dışında kalan büyük tüccarlar vardı. Diğer yandan 
Floransa, Bologna ve Siena’da son derecede güçlü bir lonca olan kasaplar loncasının, 
popolo’nun milislerinden bağımsız kendi silahlı birliklerini oluşturma hakkı vardı ve her 
zaman da popolo  ile birlikte davranmıyorlardı. 13. yüzyılın ikinci yarısında, derinleşen sınıf 
mücadelesi ifadesini, kitlesel sürgünlerde buldu. Ancak bu aynı zamanda banker ve büyük 
tüccarlarla popolo  arasmdaki ittifakın sonunu getirerek, signoria rejimlerinin temelini hazırladı. 
İlk popolo örgütü Milano’da kurulmuştu', signoria rejimine geçen ilk şehirlerden biri de Milano 
oldu. 1240-1277 arasında della Torre ailesine mensup dört kişi sırayla capitano del popolo  
görevine getirilmişlerdi. Mevki bir hanedanlığa dönüşmek üzereydi. Ancak politikaları banker 
ve tüccarlann örgütü Motta ile aralanmn açılmasına yolaçtı. ^Örgündeki soylularla birlikte, 
başpiskopos Visconti’nin 1277’de signore ilaff edilmesini sağladdar; öldüğünde yerine torunu 
geçti. 1264’te Ferarra’da Estansilerin, 1283’te Treviso’da Caminesi’lerin, 1318’de Padova’da 
Carraresi’lerin signoria rejimi kuruldu. Ancak bu kişisel başanların berisinde, İtalyan 
şehirlerinde o güne kadar denenmiş ilişki ve kurumlaşma biçimlerinden, consorteria’dan, 
loncalar, popolodan farklı bir ilişkiler ağı vardı.

Papa ve İmparator

Sözkonusu ilişkiler ağı, dinamizmini Ortaçağ’ın en eski, en arkaik çelişkisinden alıyor, 
kendisini kaynağını Karanlık Çağlar’da bulan bir dilin terimleriyle temellendiriyordu.

Daha sonra “şövalye” diye adlapdınlacak olan barbarlann askerî ve örgütsel gücü ile 
köylülüğün üretici ve örgütsel gücünün karşı karşıya kaldığı Karanhk Çağlann sonunda, bu 
dolaysız ilişki yerini siyasal yapı ve dolayımlara bırakırken. Kilise ile Kraliyet 
(Charlemagne’dan sonra İmparatorluk), görünüşte dünyevi iktidann hegemonyası altında bir 
ittifak kurmuşlardı. Ancak Germenlerin siyasal ve örgütsel gelenekleri, aynı zamanda hem 
üretici güçler üzerinde yeterli bir artı-ürünün gaspedilmesini sağlayacak ölçüde sıkı bir 
denetim kurulmasını, hem de kuzeyden gelen yeni barbarlara karşı koyacak (ya da onlan 
özümseyecek) gelişkinlikte bir siyasal aygıtı yaratmaya yetmedi. 10. yüzyılda başlaya Viking 
akmlan sonucunda. Frank İmparatorluğu ile Papa arasındaki ilişki, neredeyse Constantinus’la 
Kilise arasındaki ilişki kadar eski bir hatıraya dönüştü.
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Ostarlinge adı verilen Alman dış ticaret korporasyon 
birlikleri ilk doğuşlarını 11. yüzyılda yaşamışlardı.
Büyük ölçüde bu korporasyonlara bağlı tüccarların 
emeğiyle 13. yüzyıl ortalarına kadar bir Baltık ticari 
birliği doğmuştu. Baltık denizinin etrafını kuşatan çok 
sayıda ülke bu ticari birliğin egemenliği altındaydı. Bu 
tüccarların kullandıklan “ Koggen”  adı verilen ve 
kapasiteleri 100 gros tonu aşan ticaret gemileri, eski 
İskandinav denizcilerin kullandıktan ticaret ve savaş 
gemilerinden kat be kat üstündü. 1161’de b ir Alman 
Hanse'si (grup) Wisby’ye yerleşerek burada önemli bir 
ticaret kolonisi kurdu ve böylece oradaki Alman 
tüccarlar kendi çaplarında b ir devrim gerçekleştirmiş 
oldular. Bu Alman tüccarlar, ucuza mal bulunan 
yerlerden eşya alarak pahalıya satılabilecek yerlerin 
bulunmasına dayanan eski, maceracı ve meşakkatli 
gezgin tacirlik biçimi yerine "yerleşik kapitalist 
tüccar"lığın ilk örneklerini veriyorlardı. Kullandıklan 
metodlar son derece modern ve yeniydi: Oldukça 
sistematik b ir defter tutma tekniklerine sahip kolonide, 
komisyonlu ve kredili satışlar giderek yerleşiyordu. 
Zamanla bu tjöigedeki ticari merkez, 1158’de kurulan 
Lübeck kentine doğru kaymaya başladı. Bu ticaret 
kenti Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan ticaret 
yollarının vazgeçilmez uğrak yeriydi. Prusya ve 
Livonya’nın göç yollan üzerinde olması da, 1259'da 
bu t>ölgedeki Lübeck ticaret birliğinin oluşturulmasında 
büyük rol oynadı. Buna Hamburg, Wismar, Rostock 
kentleri de katıldı. Baltık ticaretinin gelişiminde en 
önemli adımlardan biri de 1358’de oluşturulan van 
der dûdeschen hanse (Alman Gruplan) ticaret 
birliğiydi. Bu birlik ticari çıkartan, bu gruplar arasında 
ortak olan çıkartan ve kendi mallan için depolama



güvenliğini -bu her zaman siyasal b ir gücü de 
gereiairmekteydi- sağlamayı amaçlamaktaydı. Bu bir 
çeşit korumacı lonca örgütüne benziyordu ve yabancı 
tüccarların depolama giderlerine belli bir oranda 
katılımını şart koşmaktaydı. Bu amaçla oldukça güçlü 
ticari silahlar geliştirdiler: Bunların belki de en 
önemlisi "Verhansung" denilen, ve belli b ir limanın 
ya da kentin mallarının alım satımının boykot 
edilmesine dayanan salt ticari bir yöntemdi. Bu 
konuda kararlar Hansetage'ierde, yani birliğe üye 
grup ve kentlerin ortak toplantılarında alınmaktaydı.
Bu gruplar coğrafi bölge temelinde örgütlenirken, 
büyük ticaret kentleri ise "Vororte" denilen küçük, 
çevre kentlerinin ve pazarlarının denetimini elinde 
tutuyorlardı. Zamanla resimde görülen Lübeck'in 
merkezi olduğu Wend bölgesi ön plana çıkmaya 
başladı. Aslında bu birlik ticari alandan pek öteye 
geçemiyordu. Siyasal b ir birlik anlamını hiç b ir zaman 
kazanamadı; yalnızca kentli tüccarın hem siyasal 
otoriteye, hem de yabancı tüccarlara karşı direncini 
temsil eden bir karşılıklı yardımlaşma örgütünden 
ibaretti. Merkezî bir anayasadan yoksun olan birlik, 
200'den fazla kentin tüccarlarını üye olarak 
barındırabiliyordu. Üyelik görevleri kentler arasında 
dönüşümlü olarak üstlenilmekteydi. Kontore adı verilen 
dış ticaret mümessillikleri de büyük önem 
kazanmışlardı: Almanların Peterhof adını verdiği 
Rusya’da Novgorod, Londra’da Steelyard, Bergen vb. 
bu ticari temsilciliklerin ticari ilişkilerini tümüyle 
ellerinde tuttuktan kentlerdi. Schonen (Falsterbo) gibi 
önemli yıllık fuar kentleri de 
Alman ticari birliğinin 
çerçevesinde serpilip gelişiyordu..

Karolenj iktidarının sağlamış olduğu savaşın hiç değilse devlet denetimine alınması yerini 
Viking (Norman) akınlannın baskısı altında bir kez daha herkesin herkesle savaşma bırakınca, 
politik gelenekleri ve denetimi devralanlar, dünyevî değil dinî iktidar kurumlan oldu.

Sözkonusu manastırlar kurulduğu çevrelerde eğitimden hayır işlerine, savunmadan 
vergilendirmeye kadar, eskiden imparatorlara özgü olagelmiş, gelecekte merkezî devletlerin 
ûsdeneceği yükümlülükleri yerine getirmeye, onlann ayncahklardan yararlanmaya başladılar. 
Ancak Vikinglerin yerleşik bir hayata geçmesinin yarattığı istikrar ortamından yararlanan 
yegâne siyasal odak manastırlar değildi. Kuzey’de Ottolar’ın Cermen hanedanı da, daha önce 
Karolenjlerin başvurduğu yöntemlere başvurarak, başka bir deyişle, piskoposlann itibanndan 
yararlanarak, imparatorluk iktidannı pekiştirmeye koyulmuşlardı. Ancak bu iki perspektifin 
barbar akınlannın sona erdiği “Yüksek Örtaçğ” koşuiiannda artık “banş içinde birarada 
varolmalan” olanaksızdı.

Otto’nun aldığı önlemlerin sonucunda kilise içinde bir laikleşme eğilimi, belki de bir yan etki 
olarak boy göstermişti. Kilisenin aslında hiç çıkmadığı “politikaya” girişi, manastırlann özellikle 
de Cluny’nin tepkisini çekmekteydi. Özellikle derebeylerinin, prenslerin ve krallann 
piskoposluklann denetimini ele geçirmek uğrunda verdikleri mücadele Otto döneminde 
başanya ulaşmıştı. Cluny tarafından oluşturulan manastır düzenleri, papazlann ve 
dinadamlannm “dünya işlerine” kanşmalanna olduğu kadar, prenslerin “kutsallığa” el 
atmalanna, dinsel otoriteyi paylaşmaya çalışmalanna da karşı çıkıyorlardı. Cluny tarafından 
başlatılan manastır reformu. Karanlık çağlann başında Nursia’lı Aziz Benedictus’un 
reformlanndan bile daha etkili bir yayılma gösterdi; çok sıkı bir disiplin ve çilecilik yaşamı 
rahibeleri de içerecek şekilde genişletildi. Manastırlardaki keşişlerin bu dünyada yapacaktan tek 
iş basitlik (kulesiz ve gösterişsiz, karanlık manastırlar, keşiş ve rahibe hücreleri), mistikliğe 
vardırılmış bir inanç yükümü, tanm, kolonileştirme ve misyonerlikten ibaret olmalıydı. 
Cluny’nin başlattığı saf tinsel ve dinsel hareket, 11. yüzyılda Papalığın siyasal gücünün 
yoğunlaştınimasmm bir aracına dönüştü. Öncelikle papahk otoritesinin bölünmesine, 
parçalanmasına yol açan Kilise görevlerinin alınıp satılmasına karşı çıkıldı. Ruhbanlann 
evlenme, dolayısıyla kiUse görevlerini mirasçılanna devredebilme hakkı saldınlara uğradı.
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insanlar yaşadıkları çağlara hangi adları takarlarsa 
taksınlar, genel geçerlik kazanan dönem adları, tarihçi
ler tarafından yaratılmaktadır. Ve her tarih, nihayette 
güncei tarih olduğu için, dönemlemeler ve onlara veri
len adlar, tarihçinin yaşadığı dönemin ve mensup oldu
ğu düşünsel iklimin derin izlerini taşımaktadırlar.

Avrupa tarihine ilişkin olarak, çok büyük yaygınlık 
kazanan diğer nedenler bir yana, yalnızca bu yaygınlı
ğından ötürü, tartışılmaz bir gerçeklik görüntüsüne ka
vuşmuş olan bir dönem adı da Rönesans’tır. Batı Avru
pa tarihinin 14.-16. yüzyıllar arasını ifade etmek için 
kulianıian bu ad, aslında bir 19. yüzyıl icadıdır. Çok 
etkili Fransız tarihçisi Michelet Fransa Tarihi adlı büyük 
eserinin 7. cildine La Renaissance adını vermiş ve Avru
pa uygarlığının soy ağacını, 14.-16. yüzyıllardaki deği
şim süreci aracılığıyla, Antikite'ye bağlamıştır. Mlche- 
iet’ye ve onun izinden giden hemen tüm tarihçilere 
göre, Batı Avrupa Orta Çağ denilen bir ara ve karanlık 
dönemden sonra, Rönesans'la birlikte Antik değerleri 
hem yeniden bulmuş, hem de daha üst düzeye çıkart
mıştır. Ama, pek fazla tartışılmayan bu bakış açısı tama
men hatalıdır. Çünkü Rönesans, Roma'nın Batısı'nın 
çökmesiyle su yüzüne çıkan Doğu-Batı farklılığının be
lirgin hale geldiği ve Batı'nın kendine özgü bir kimlik 
üretmeye başladığı dönemdir ve çoğu zaman sanılanın 
aksine, Antikite’ye bir dönüş olmamıştır, bunun tersine, 
Antikite Doğu’nun öz malı olarak kalmıştır.

Aslında Batı ve Dc^u başından beri ayrı varlıklar ola
rak, kendilerini farklı,' kaderler içinde üretmişlerdir. Eski 
Yunan dünyasının sa'bte Akdeniz birliği veya Pax Roma- 
na’nın Mare Nostrum u var olanı açıklamaktan çok, te
menniler olarak kalmışlaraı. Pirenne, Araplar 7. yüzyılda 
Akdeniz birliğini bozarak, Batı’nın kara içlerine çekilme
sine ve feodalleşmesine yol açtılar derken, zihniyetler 
düzeyinde hiçbir zaman hissedilmemiş sahte bir birliğin 
yok olduğunu görememiştir. Aslında öküz ölmüş (Ro- 
ma’nın Batısı) ortaklık bitmiştir. İşte Doğu-Batı kopuşu
nun esaslı ilk dönemeci burada yer almaktadır. Roma'- 
nın Batısı’nın önce barbar krallıkları, sonra da feodal 
atomizasyon içinde siyasetin ve ekonominin ölçeğini 
küçülttüğü ortam içinde. Doğu gerek Bizans’ıyla, gerek 
İslam imparatorluğuyla büyük ölçeklerde ifade edilir ol
mayı sürdürmüştür. Bu ortamda Batı Antikite’den boşa
nırken, Doğu önce Bizans, sonra da İslam devletleri 
aracılığıyla bu mirasın tek taşıyıcısı haline gelmiştir. 
Yani çoğu zaman sanılanın aksine. Antikite ölmemiştir.

Batı’nın önce İtalya’da olmak üzere 14. yüzyıldan iti
baren başlattığı hareket, gene çoğu zaman sanılanın 
aksine, Antikite’nin yeniden doğuşu olmayıp, Batı'nın, 
cemaatçi ve evrenselci antik zihniyeti tam anlamıyla 
kendi küresinin dışına atmasıdır. Başka bir ifade ile. 
Batı kendini Antikite/Doğu’dan soyutlamış ve Orta Çağ’- 
ın başından beri oluşturmaya başladığı farklılığı bilinç 
düzeyine yükseltmiş ve işte bu anda Doğu’dan kesinlik
le kopmuştur. Bu açıdan Rönesans, Batı'nın Doğu’yu 
kendi dışına atma hareketidir de. Bu noktada belirtilme
si gereken bir husus da, Rönesans’ın Orta Çağ’ın reddi 
olmak yerine, onun tabii bir uzantısı olduğudur. Basma
kalıp Rönesans tanımlamaları. Antikitenin ışıklarının keş
fiyle, Orta Çağ’ın karanlıklarının aşıldığını anlatmaktan 
tat almaktadırlar. Acaba Antikite o kadar aydınlık, Orta 
Çağ da o kadar karanlık mıydı? İnsanlar ne yazık ki 
sadece tanıdıklarını severler. Ve bilmedikleri onlar için 
yoktur. Olaya bu açıdan bakınca, antik eserlerin İslami
yet tarafından Arapçaya aktarılmış, şerhedilmiş, yorum
lanmış olması ve Batı’nın bunları gerek kendi manastır
larındaki nüshalar, gerek Arap düsturu aracılığıyla tanı
ması, Antik çağın tümünün bu eserler kadar parlak gö
rülmesine yol açmıştır. Bunun tersine, Orta Çağ pek

okuması yazması olan bir dönem değildir. Ancak insa
nın özgürleşmesi ve cemaat cenderesinden kurtulması 
alanındaki en devrimci değişmeler bu dönemde meyda
na gelmiştir. Böylece Rönesans insanı için, Antikite 
bir intellecta dönemi olarak gözükürken, Orta Çağ aynı 
insanların zihinlerinde bir gesta dönemi olarak canlan
mıştır. Ve kendilerininkini de bir intellecta dönemi ola
rak gören bu insanlar, gesfa’nın yani eylemin öne çıktığı 
dönemi bir media evo (Orta Çağ) olarak dışlamak iste
mişlerdir. Ancak, Antikite çağları aşabilen ürünlerinin 
dışında, köleciliği, devlet baskısı ile karanlık bir dönem, 
bir cemaat cenderesi; Orta Çağ ise, çağları aşamayan 
eserlerinin ötesinde, bu cenderelerden kurtulmaya yö
nelik tüm kapsamlı eylemlerin başlangıçlarının yer aldı
ğı bir kurtuluş dönemidir. Eğer Rönesans bireyi keşfe- 
debiidiyse, bu Orta Çağın gesta’sı sayesinde olmuştur.

Rönesans terimi “ yeniden doğuş” anlamına gelmek
te ve terimi icad eden 19. yüzyıl AvrupalI tarihçilerin 
içinde bulundukları zihinsel iklimi yansıtmaktan başka 
bir işe yaramamaktadır. 19. yüzyıl Batı Avrupa'da ulus
çuluk akımlarının en güçlü olduğu dönemdir. Ve yeni
den doğuş terimi, Avrupa uluslarına, kendi kıtalarında 
bir köken arama çabasını yansıtmaktadır. Oysa, 14. yüz
yılda İtalya'da bu hareketi başialatanlar, eylemlerine 
studia humanitatis (insani incelemeler) adını vermek
teydiler. Düşünsel düzlemdeki bu hareketler, bir başka 
antik kalıntı olan ve insanları cemaat cenderelerinin 
en sıkısına sokan kilisenin dogmalarını tartışmalı hale 
getirme tehlikesini göstermeye başlayınca, onun sert 
tepkisini üzerlerine çektiler. Bu durumda atıflar, Antiki- 
te'nin Hıristiyanlık öncesi dönemine yapılır oldu. Bu 
nedenle studia humanitatis'in antik uygarlığın yeniden 
doğuşu olduğu ileri sürülmüştür. Ama bu çok zayıf bir 
bağlantıdır. Doğa kendinde güzel veya çirkin değildir. 
Sanat yoluyla onu yapay bir şekilde yeniden yaratan 
insan, ona bir güzellik atfetmektedir. Bu nedenle de, 
atfedilen güzelliğin algılanması, ancak biçimsel düzey
de gerçekleşebilmektedir. Böylece, sanatın güzelinin 
değişmesi demek, ifade biçimlerinin değişmesi demek
tir. Yani sanatın biçim değişiklikleri, iestetik ifadenin 
novum organumian olmaktadır. Sanatın ancak biçimsel 
düzeyde ifadelere olanak tanıyan bir alan olduğunu ko
yunca, geriye dönüşün olanaksızlığını kabul etmek zo
runlu olur. Bu açıdan, Rönesans sanatının kaynaklarını 
Antikite’de bulan görüşler hatalıdır ve bu sanat zorunlu 
olarak Orta Çağ sanatından türemedi. 1550 yılında yaz
dığı En büyük İtalyan Ressam, Heykeltraş ve Mimarları
nın Hayat Hikâyeleri adlı kitabında Lorenzo Ghiberti, 
eski sanatın öldüğünü ve resimde perspektifi bulan Gi- 
otto’nun Bizans stilinin terkedilmesi gerektiğini söyledi
ğini belirtir. O halde, antik mirasın asıl koruyucusu Bi
zans, nasıl olmuştur da perspektifi kendi bulamamıştır?

Sanat güzeli aramadan çok daha önce, biçim verici
dir. Leonardo da Vinci, sanatçının görevini sapervedere 
(görmeyi bilmek) olarak belirlemektedir. Resimde pers
pektifin bulunması, insanların birbirlerine göre farklılık
larının önem kazanmasıyla ilgilidir. Ars nova (Yeni sa
nat) adı verilen akımla ikinci sesin müziğe eklenmesi 
ve buradan giderek kontrpuana ve armoniye ulaşılması, 
farklılıkların sentezinin aranmasıyla ilgilidir ve bunların 
hiçbiri Antikite'de yer almamaktadır. Antik resim top
lumsal hiyerarşileri yansıtır bir şeklide, toplum içinde 
büyük yeri olanın resimde de büyük yer işgal etmesi 
üzerine dayalıdır. Bizans ikonalarının veya İslam minya
türlerinin gözden geçirilmesi, bu konuda ikna olmak 
için yeterlidir. Öte yandan, antik dünya insanların farklı
lıklarını, bireysel özellikleri ön plana çıkartmaktan şid
detle kaçındığı için, müziği tek seslidir. Birbirinin he
men aynı olan Bizans veya İslam müziğinin dinlenilme
si, yüzlerce satırdan daha etkili olacaktır.

Rönesans sanatçısı. Antikite nin tersine, etrafında ço
ğulcu bir toplumun ilk taslaklarını görmektedir. Böylesi- 
ne bir dünyanın resme yansıması perspektif, müziğe 
yansıması ise çokseslilik olmaktadır. Petrarca (1304-,

1374) De vita solitaria (Yalnız yaşama dair) adlı kitabın
da, mutluluğun bireysel bağımsızlıkta olduğunu savu
nurken, Rönesans’ın ilk aşamasını temsil etmektedir. 
Bireyci insan hümanist araştırmalarını derinleştirdikçe, 
antik dünyanın sürekli bir düzen, her şeyin yerli yerinde 
olduğu bir kavram sıralaması içinde olduğunu görmüş
tür. Bu düzen, sıralamanın hümanistler tarafından ters 
çevrilerek yansıtılması sonucu bozulmuştur, çünkü öte 
dünyaya aktarılan isteklerin bu dünyada ulaşılabilir ol
duğunun ileri sürülmesi, eski düzen algılayışını tepetak
lak etmiştir ve insanlar artık laik düzenler peşinde koşar 
hale gelmişlerdir. Buna bir anlamda siyasetin doğuşu 
da diyebiliriz. Eğer Thomas More’un Utopia’sı (1516) 
Rönesans döneminin en önemli eserlerinden biri olduy
sa, bu hiç de yazarın asla gerçekleşmeyecek ideal bir 
düzen hayal etmiş olmasından değil de, Antikite/Doğu 
ve Orta Çağ başı geleneklerinde öteki dünyaya iatılan 
isteklerin bu dünyaya taşınabilir olduğunu göstermesin- 
dendir. Rönesans’ın Antikite’den bir kopuş olduğunu 
kanıtlayan göstergelerin başında, Rönesans çağı bilim
sel düşüncesi gelmektedir. Eski Yunan ve Roma düşün
cesi ve ona bağlı Orta Çağ Hıristiyan ve İslam felsefesin
de insanmerkezli bir evren tasarımlanmıştı. Özellikle 
stoa felsefesi ve ondan etkilenen Hıristiyanlık ile İsken
deriyeli Plotinus’tan kaynaklanan Yeni Platonculuğun 
paralelindeki İslam düşüncesi, insanı evrenin ereği ola
rak görmüşlerdir. Ereği insan olan evrenin merkezinin 
de dünya olması kaçınılmazdır. İnsan düşüncesini 2000 
yıl etkileyecek olan Aristoteles astronomisinin özü bu
dur. Rönesans astronomisinin ilk ipuçlanm Copernicus 
vermiştir. DanimarkalI matematikçi Tycho Brahe’nin not
larından yararlanan Copernicus, evrenin merkezini dün
yadan güneşe taşımıştır. Rönesans’ın asıl büyük bilgini 
Galileo Galilei ise, sarkaç ve serbest düşüş yasalarını 
keşfederek, Aristoteles fiziğini-ve Copernlcus’un güneş 
merkezli evren tasarımını tekrarlayarak da, Aristoteles 
astronomisini alt üst etmiştir. Johannes Kepler ise, ev
renin merkezinin güneş de olmadığını kanıtlayarak, eski 
bilimle son bağları da kopartmıştır.

Rönesans dönemi siyaset biliminin doğmasına da ta
nık olmuştur. Machiavelli gibi bir siyaset teorisyeni ile 
Campanella ve Giordano Bruno gibi ütopyacılar yetişti
ren İtalyan Rönesansı, hiç de rastlantı olmayan bir şekil
de, siyasetin ve siyaset biliminin de bulucusu olma 
ünvanmı elde etmiştir. İtalyan Rönesans’ına gelinince- 
ye kadar olan dönemde, gerek Batı’da Gerek Doğu'da, 
siyaset önceden belirli ve tanrısal bir şemaya göre cere
yan eden, kendi üstüne kapalı devrevl bir çemberden 
ibarettir. Bunun yanı sıra, sınıfsal yapılar bir kerede 
ebediyete kadar geçerli olmak üzere verilidir ve bunların 
değişmesi olanaksızdır, çünkü tanrılar bunu böyle iste- 
mektedirier. Bu algılayışın ürünü olarak, gerek Antik 
dönem gerekse Orta Çağ filozofları siyaset teorilerini 
bu değişmezlik ve insanın aktör değil de maruz kalan 
bir öge olması esası üzerine oturtmaktadıriar. Bunun 
devamında, ileri sürülen “ ideal devlet” modelleri, her 
zaman değişmezliği yakalayabilmenin arayışlan olarak 
ortaya çıkmaktadırtar.

Siyaset biliminin kurucu babası Machiavelli, bireysel
liği keşfeden Rönesans döneminin has çocuğu olarak, 
siyasete değişme kavramını getirmiştir. Bu değişme kav
ramının devamında, siyaset bilimini kuran devrimci öge 
olarak, bu değişmenin insan iradesinin ürünü olduğunu 
açığa çıkartması, siyaseti laikleştirirken, onu aynı za
manda bir bilim düzeyine de yükseltmiştir. Rönesans 
dönemi ütopyacılan ise, bu dünyanın bozukiuklannı ser
giledikleri eserlerinde olmayan ülkeler hayal ederken, 
tıpkı Machiavelli gibi, insan iradesinin işlevinde bir de
ğişme olgusunu gündeme getirmektedirler. Rönesans 
dönemine gelininceye kadar dünya, birbirteriyle kesiş
me terimi ya hiç olmayan, ya da çok düşük düzeyde 
olan birçok uygariık tarafından paylaşılmış durumdadır. 
Bu uygarlıkların herbirl kendi hayatını kendi çizgisi üze
rinde sürdürmekte ve hiçbiri dünyasallaşmamaldadır. 
Zaten hiçbir uygariık bunu İstememektedir de. Tarihte
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Ilk kez bir uygarlık, Rönesans oluşumundan İtibaren, 
hem kendi İçinde, hem de kendi dışmda genişleyerek, 
diğer tüm uygarlıkları kendine benzetmeye veya yok 
etmeye girişerek, dünyasallaşmaya başlamıştır. 12. yüz
yıldan itibaren belirginleşmeye başlayan yeni ekonomik 
oluşumlann paralelinde derisinin İçine sığamayan Batı 
Avnjpa, önce kendi kıtası içinde genişlemeye başlamış
tır. Doğu Avrupa’nın "Avrupalılaşması" adını verebile
ceğimiz, bu haraket ile, o zamana kadar kendi eksenleri 
etrafında salınmakta olan Doğu Avrupa ülke ve bölgele
ri, Batı Avrupa’nın ekonomik emperatiflerinin paraleline 
girmeye başlamış, bunun devamında onun kültürünün 
etkisini şiddetle hissetmeye başlamıştır.

Batı Avrupa, kendi içindeki bu mekânsal genişlemeye 
rağmen, hâlâ kendine yeterii bir noktada dengeye geie- 
memektedir. Bunun da nedeni kapitalizmdir. Gene bir 
Batı Avrupa icadı olan kapitalizm, kendinden önceki 
diğer tüm üretim tarzlarının aksine, kâr hadlerinin 
düşme eğilimi yüzünden, belli bir mekânla sınırianması 
mümkün olmayan bir tarzdır. Bu durumda Avrupa kendi 
kıtasının dışında da genişlemek durumunda kalmıştır. 
Coğrafi keşifler, merkantilizm ve sömürgecilik adları 
altında ifader edebileceğimiz bu kapsamlı genişlemenin 
sonucunda, tüm dünya Avrupa değer yargılarının etra
fında yörüngeye girmiş ve o zamana kadar kompart- 
manlar halinde olan dünya ekonomisi, bir ekonomi-dünya 
haline gelmeye başlamıştır. Hangi açıdan bakılırsa ba
kılsın, Rönesans dönemi Batı Avrupa'nın kendine özgü, 
ayn bir kimlik üretmeye başladığı dönemdir. Bu oluşu
mun temelinde, Orta Çağ feodalitesinin kişisel tabiyet 
ilişkilerinin sözleşmeye dayalı olma karakterinden kay
naklanan, bireyin ön plana çıkması ve antik cemaat 
cenderelerinin kırılması yatmaktadır. Buna bağlı olarak, 
Rönesans dönemi, cemaatlerin en büyüğü olan dinsel 
küreyi aşındırarak, laik dünya görüşünün de İlk adımla- 
nnın atıldığı dönem olmaktadır. Bütün bunların yanı 

i sıra, kentsel özerklik hareketlerinin Orta Çağ’ın sonu 
i ile Rönesans dönemine rastgelmesl, bu sürecin aynı 
zamanda, modern demokrasilerin olmazsa olmaz unsur- 
lan olan yurttaşlık ve seçimlilik unsuriannı da yarattığını 
kaydetmek gerekir.

Ama Rönesans dönemini asıl belirieyen gelişme eko- 
jnomlk alanda meydana gelenidir. Feodalitenin Kuzey 
halya’dan başlayarak. Batı Avrupa’nın birçok kesiminde 
aşılması ve yerine kapitalizmin yavaş bir süreç içinde 
yeşermeye başlaması, yukanda andığımız değişmelerin 
hepsini birden mümkün kılan tabandaki devrimci değiş
menin gerçekleşmesine olanak tanımıştır. Tüccar ser- 
[mayenln kentlerde bazı tüccar çevrelerinde birikiyor ol- 
Iması, önce bu para sahiplerinin, sonra onların yaşadık
la» kentlerin ve nihayet ulusların bireysel kimliklerini 
gündeme getirmiştir. Servetin özelliği, insanın da özelli
ği noktasına ulaşılmasında en önemli basamak olmuş
tur. Rönesans döneminin başlangıcını işaret eden 14. 
yüzyıl, aynı zamanda Batı Avrupa'da serf statüsünün 
de tamamen silindiği zaman kesitidir. Bunun yanı sıra, 
Rönesans dönemiyle çakışan 14.-16. yüzyıllar, gene Ba- 
itı Avrupa’da ulusal devletlerin ortaya çıkmasına ve ken
dilerine özgü kimlikler kazanmasına tanık olmaktadıriar. 
Bu bağlamda vurgulanması gereken sonuncu husus, 
ulusal dillerin de aynı dönemde, Latincenin egemenli
ğinden sıynlarak, yazın ve bilim dili haline geldikleridir.

Sonuç olarak, Rönesans dönemi bugün kendini tüm 
dünyaya dayatmakta olan Batı Avrupa kimliğinin, evren- 
iselci Antik kimlikten sıyrılarak oluşmaya başladığı dö
nemdir. Avrupa sonradan kendi kimliğini kapitalist eko
nominin emirleri doğrultusunda, tüm dünyaya dayatır
ken, gene Antik gelenekten farklı olarak, bunu evrensel 
bir insanlık ideali doğrultusunda değil de, kendi varolu- 
Işunun üstünlüğü inancı ve kavrayışı içinde, hiyerarşik 
bir tarzda yapacak ve en tepeye kendininkini yerleştirdi
ği bir kültürier ve uygariıklar piramidinin variiğını iddia 
edecektir.

MEHMET ALİ KILIÇBAY

Reform ve hümanizm, “po rtre " sanatının gelişiminde önemli b ir rol sahibiydiler, insanın tinsel bağlarının. Tanrıya 
adanmışlığının ve “yüce", “ soy lu" duyguların ifade edildiği İtalyan Rönesansı karşısında, Albrecht Dürer,
Matthias Grünev/ald ve Lucas Cranach gibi Reform dönemi Alman ressamlan Ortaçağın temalarından ve 
ikonografisinden farklı b ir tür kopuşu temsil etmekteydiler. Alman portre sanatının en önemli temsilcilerinden 
Genç Hans Holbein’ı, İtalyan Rönesansı'nm önemli etkisine karşın, Almanya’da etkisini 15. yüzyıl sonlarına kadar 
sürdüren geç dönem Gotik sanatının temsilcisi olarak saymak gerekir. Rönesans “ soy lu" portreciliğinin (bunlar 
genellikle “ dahi”  ressamlardı) karşısında, belirgin b ir Ortaçağ etkisinin hüküm sürdüğü Alman portreciliği 
“ burjuva" temasını işlemekteydi: Holbein portrelerinin özelliği “ soylu ruhtan" yoksun, tüccar, zanaatçı 
tiplemelerine ya da orta köylü ve kentli yaşamının betimlenmesine dayanmaktaydı. Reformasyonun gelişmesiyle 
birlikte Basel’de yayılan “ ikonoklastik”  hareket Holbein'ın Ingiltere’ye göç etmesine, orada, Thomas More ve 
Desiderius Erasmus’un etkisi altında Lütherci düşünceden belli b ir ölçüde kopmasına yol açmıştı. Yukarıda 
Holbein’ın b ir Ortaçağ alegorisi olarak ölüm temasını işlediği tahta baskı eserleri.

Kilise yönetmelikleri. Aziz Petrus öğretileri ve kilise ve manastırlanrı iç yönergeleri toplandı, 
yeniden yazıldı ve formelleştirildi. Diğer yandan, 1054 yılında Latin ve Yunan Kiliseleri 
arasındaki son bağlar da koparüldı. 1059’da ise Papa Nicholas II devrimci bir karar alarak. 
Papa seçiminde imparatorların ve Roma soyluluğunun haklannı ortadan kaldırdı. Artık papayı, 
salt Kilisenin örgütünün birer parçası olan kardinaller seçeceklerdi. Güçlü bir toplumsal 
desteğe de sahip bir dinî hareketin temelleri böylece atılmış oldu. 1073 yılında Papa VII 
Gregorius son adımı atarak Papalığa mutlak bir otorite kazandırdı. “Dictatus Papae” kuralıyla. 
Papalık kendisini imparatorlann ve laik hükümdarlann, soylulann denetiminden tümüyle 
kurtarmakla kalmıyor, aynı zamanda monarşik gücünü de ilan ediyordu. Amk Papalar 
evrensel Kilise’nin temsilcisi olarak kral ve prensleri tahta çıkarma, ve tahttan indirme 
yetkileriyle donatılmışlardı. Çünkü kral ve hükümdarlar da Tann’mn temsilcisiyseler, aynı 
zamanda Kilise’nin de temsilcileri olmalan gerekirdi.

Papa” II. Clemens’i onun makamına oturttu. Mücadelenin sonu monarşinin tannsal kökeninin 
ve gücünün yeniden tanınması, Papa’nın seküler ve kutsal yaşam üzerindeki mudak 
egemenliğini oluşturma çabasının bir kez daha sarsılması olmuştu. Papa Urban II, akıllılık 
ederek Heinrich’le uzlaşma, Kilise’nin reformlannm kazanılmış başanlannı komma ve teyit 
ettirme yolunu seçti. Savaşlann ve kanşıklıklann daha bir süre devam etmesine karşın 1122 
Worms Konkordato’suyla, genel olarak Kilise’nin iktidannı güçlendiren bir ara yol bulundu.

Otto’nun kurmak istediği imparatorluk kilisesi çözüldü ama Alman din adamlan ile Papalık 
arasında Reformasyon döneminde meyvelerini verecek bir zıdlaşmanın temelleri atılmış oldu.

Siyasal Partilerin Doğuşu

Doğu ile Batı Akdeniz’in arasmda bir aynm ve bağlantı noktası gibi işlev gören İtalya 
ötedenberi çevresinde yeralan birimlerin siyasal hesaplannda önemh bir yer tutmuş, eski 
çağlann diğer birçok yöresine göre “uluslararası ilişkiler”e daha çok açık olmuştu: Siyasal 
yapılanmasında, ticaretin oynamaya başladığı merkezî rolden ötürü, Avmpa’nm diğer siyasal 
birimlerinden farklılaşmaya başladığı Ortaçağ sonlannda. Kuzey İtalyan şehirleri Avm'pa’dan 
gelen etkilere her zamankinden daha açık hale geldi. Şehirlerdeki sınıf mücadeleleri daima 
devletlerarası dengelere eklemlenerek yaşandı.
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Bu eklemlenlenmenin en önemli aracı “parte" Guelfo ve Ghibellino diye anılan partiler oldu. 
Terimler 13. yüzyıl başında kullanılmaya başladıklarında, sırasıyla Papa’dan ve İmparator’dan 
yana olanlara işaret ediyorlar, başka bir deyişle politik olduğu kadar teolojik de olan bir 
tercihi ifade ediyorlardı. Guelfo, Papa’nın manevî olduğu kadar dünyevi bir iktidara da sahip 
olduğu iddiasını kabul ediyor; Ghibellino ise, Caesar’ların varisi olduklan ölçüde. Kutsal Roma 
Cermen İmpartoru’na “Caesar’ın hakkmınm” verilmesi gerektiğini iddia ediyordu.

Bu a>Tişma, İtalyan şehirlerinin politik yapısını ilk kez, Friederich Barbarossa’nın torunu 11. 
Friedrich’in, imparatorluk iktidarım İtalya’da yeniden kurmaya girişmesi üzerine başlamıştı. II. 
Friedrich imparator olmadan önce Sicilya Kralı olarak hüküm sürmüştü. Burada geçirdiği 
dönemde, Yahudi ve Arap kültürleri ve onların aracılığıyla da klasik kültür ile tanışmıştı. Eski 
Roma’nın Hıristiyan yorumunun yeniden tesisini hedefleyen İmparatorluk ideali, bir anlamda, 
bütün Rönesans’a egemen olacak “yeniden doğuş” fikrinin politik düzlemdeki ilk ifadelerinden 
biriydi. Bu bakımdan II. Friedrich halefi olduğu Kutsal Roma Cermen İmparatorlarının 
ideallerine sadık kalmakla birlikte, Rönesans şahsiyetlerini de önceleyen bir figürdü. Buna 
rağmen, Rönesans’ın harekete geçirdiği yeni toplumsal güçlere tamamen yabancı kaldı. 
Hükümdarlığı sırasında popolo, iktidarım iyiden iyiye pekiştirdiği halde, Friedrich’in müttefik 
olarak yöneldikleri aristokratlar oldu.

J250’de Friedrich öldüğünde aristokratik müttefikleri Verona, Treviso, Vicenza, Padova ve 
Cremona’da signoria rejimleri kurmuşlardı. Ancak Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun son 
derecede arkaik yapısı, dinamik İtalyan şehirlerinde istikrarlı bir yönetim kurulmasını 
sağlayacak kaynaklardan yoksundu. Friedrich’in ölümünden sonraki 15 yıl içersinde onun 
sayesinde kurulmuş olan signoria rejimleri yerlerini, sınıf mücadelelerinin baskısı altında 
yeniden komün cumhuriyetlerine bıraktı. Signoria’ların asıl zaferi 1280’lerden sonra 
gerçekleşecekti ve buna partiler, İmparator ya da Papa’dan aldıkları destek sayesinde değil, 
kendi çevrelerinde ördükleri himaye ilişkileri ve farklı şehirlerin egemen sınıfları arasında 
kurduklan yatay ittifaklar sayesinde katkıda bulunacaklardı. Bu ittifakların kurulmasında 
özellikle 1250’lerle başlayan kitlesel sürgünlerin önemli bir rolü olacaktı. Sürülen ve 
mülksüzleşnrilenler, yandaşlan ile birlikte çevre şehirlerde yalnızca koruma aramakla kalmıyor, 
aynı zamanda bu şehirleri kendi “anavatanları”na karşı kışkırtıyorlardı da. 1259’da popolo’dan 
desteğini çekmiş olan Milano’lu banker ve büyük tüccarlar (Matta), 11. Friederich sayesinde 
Verona’da signoria rejimi kurmuş olan Ezzelino da Romana ile ittifak kurarak Milano’ya 
saldırdılar. Ancak bu saldın sırasında Ezzelino’nun ölmesi Verona’da signoria rejimine son 
verdi ve bu kez Verona’lı GhibeUino’lann sürülmesine yol açtı. 1300’de sürgündeki Cenoyalı 
Ghibellino’lar bir donanma ile kendi şehirlerini abluka altına almayı denediler. Örnekler 
neredeyse sonsuz derecede çoğaltılabilir. Bu sürgünler boyunca süren ve son derecede hızlı 
değişen karmaşık ittifaklar sonucunda, özellikle 1266’da Hohenstaufen hanedanının Sicilya’yı 
yitirmesinden ve dolayısıyla imparatorluğun İtalya’daki fiili varlığının sona ermesinden sonra, 
parte Guelfo banker ve büyük tüccarların toplum üzerindeki hegemonyalarını kurmasını 
sağlayan örgüt olarak kristalize oldu. Aristokratlarla popoîonun çatışması, oligarşinin kendi 
örgütünün kuruluşuna ve nihaî hakimiyetine zemin hazırlamıştı.

Partilerin signoria yönetimlerinin oluşmasına yaptılan katkı, yöreden yöreye farklılıklar 
gösteriyor, zaman zaman oldukça kaba ve dorğudan biçimler alabiliyordu. Treyiso’da 15 Kasım 
1283’te bir gün süren bir silahlı çatışmadan sonra Guelfo’lar öldürmedikleri Ghibellino’ları 
şehri terke zorlamışlar, ertesi gün ise komün genel meclisini toplantıya çağırmışlar ve burada 
başkanlarmın Treviso şehri ve bölgesinin capitano’su  ilan edilmesini oya sunmuşlardı. 2 bin 
kişinin tek tek ayağa kalkarak fikrini bildirmesi istenen oylamada karşı çıkan tek kişi olmadı. 
Oylanan ikinci konu ise yeni capitanoya  komünün anayasasını iradesi uyarınca yorumlama 
hak ve yetkisini veren bir yasaydı. Bir anlamda Treviso’da Guelfo, consorteria’larm 
yapamadığını yapmış, egemen sınıf içindeki hizip çatışmalarını zor yoluyla çözmüş ve 
böylelikle oligarşinin komünün karşısına bir blok olarak çıkmasını mümkün kılmıştı.
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Reformasyonun alanı salt kilise içinde, ya da 
akademisyen hümanist aydınlar cemaatının sınırlan 
içinde kalmamıştı. 13. yüzyılda rasyonalist 
skolastisizme karşı Kilise içinde bir tepki alarak 
doğmaya başlayan mistisizm Lüther'de (ortada). Eski 
Yunan geleneğinin Bizans etkisiyle Batı’ya 
taşınmasının etkisiyle doğan hümanizm Erasmus’ta 
(sağda). Ortaçağın çıkışında beliren zanaatçı ve orta 
tabaka mülk sahibi köylü ve kentlilerin ideolojisi ise 
Thomas Münzer’de (solda) ifadesini bulmuştu. Münzer, 
Lüther ve Erasmus arasındaki tartışmalar bu üç 
akımın az çok b ir serbesti içinde tartışılabiidikleri bir 
ortamın doğduğu, aslında oldukça kısa bir dönemi 
damgalamıştı. Bu tartışmalann arenasını büyük ölçüde 
1526’da doruk noktasına ulaşan Köylü Savaşlan 
oluşturuyordu. Tanrının dayattığı mutlak boyun eğiş 
temasına bağlanan Luther köylülerin başkaldırısını çok 
geçmeden lanetlerken, Thomas Münzer, Hıristiyanlığın 
kuruluşundan beri ideali olan "Tann Ûlkesi” nin aynı 
olay sayesinde gerçekleşeceğini ilan ediyordu.
“ Devotio moderna” nın (Yeni inanç) en iyi ifade 
bulduğu Luther’ci adanmıştık zihniyeti, öte yandan, 
Rotterdam’lı Desiderius Erasmus’un antikçağın 
geleneğine bağlanan, tinsel özgürlük düşüncesini 
yerleştirmeye çalışan bu Flandres’lı yazann tepkisini 
çekiyordu. Ona göre, "köylü ayaklanması”  ve 
"köylülerin katledilmesi”  birbirlerine fanatizmin doruk 
noktalan olarak yaklaşmakta, Luther’in tavn 
hümanizmin ideallerinden gittikçe uzaklaşmaktaydı. 
Luther ise, son derecede fanatik dinsel-teolojik 
psikolojisiyle Erasmus’un dinsel konulan ussallığın 
kantarında tartmaya çabalaması karşısında oldukça 
sert bir tavır almakta gecikmedi. Erasmus ve 
yandaşlan ussal Yunan teolojisini Augustinus’unkine 
tercih etmekteydiler. Luther ile Thomas Munzer, ve 
Erasmus arasındaki kopuş, bu üç kişiliğin aralanndaki 
derin farklar gözönüne alınırsa kaçınılmazdı. Luther 
tam bir keşişti. Manastıra partinin Erasmus’un ussalcı 
doktrinini köşeye sıkıştırmasına çalışmaktan başka bir 
şey yapamazdı. Luther'in Köylü Savaşlan konusunda 
aldığı tavır ise, daha çok " ih a n e f’e yakındı: Dinsel 
reform alanında öncülüğünü kendi attığı adımların 
oluşturduğu, ancak sonradan kendi düşüncelerini, 
mistisizmini ve soylularla işbirliği arzusunu çiğneyip 
geçen toplumsal hareketlenmenin karşısında Reform 
yandaşlarının en çok ezilen kesiminin ezilmesine 
çağrılar çıkartmakta gecikmedi. Luther’in düşlediği 
"Hıristiyan kurtuluşu”  ile "köylü sınıfın”  kurtuluşu 
arasında önemli b ir mesafe bulunmaktaydı: Öteki 
dünyadaki kurtuluş, ancak bu dünyadaki çabanın, 
"Caesar’ın hakkını Caesar’a vermekten”  kaçınmaya 
çalışanın ortadan kalkmasıyla mümkündü. Luther, bu 
konuda kendini haklı çıkarmaya çalışırken Köylü 
İsyanının toplumun temellerini toptan sarstığı görüşünü 
ileri sürmekteydi.



Onüçüncü yüzyılda doğan üniversiteler çok çeşitli 
kökenlere ve çok farklı uzmanlaşma alanlarına 
sahiptiler. Oxford’da teoloji doğa araştırması alanına 
açılırken, Bologna’da hukuğa, Paris’te ise dialektica’ya 
açılmıştı. Toulouse’da sapkınlık karşıtı mücadele 
üzerine yoğunlaşırken, t\^ontpellier üniversitesi tıp 
uzmanları yetiştirmekteydi. Ancak hepsini tek ve 
biricik bir düşünce pratiği yönlendirmekteydi: skolastik. 
Rönesans’ın getirdiği “ insan bedenini estetikleştirme”  
ve "analitik ayrıştırma”  geleneği, Roger Bacon’un 
"Aristocu doğa görüşü”  tabularını yıkarak giriştiği 
deneycilik akımı, anatominin yalnızca tıbba değil, 
devrin "dünya görüşü” nün tümüne eklemlenmesi 
sonucunu yarattı. Anatomi, insan bedeni, kemikleri ve 
ideal biçimleri, yalnızca tıp adamlarının, simyacıların 
ve doğa bilginlerinin değil, aynı zamanda "ideal insan 
bedeni” ni ortaya çıkarmaya, çizmeye ve taşa oymaya 
çalışan ressamların, heykelcilerin ve diğer sanatçıların 
uğraşısı haline gelmişti. Rönesans sanatçılarının büyük 
uğraşısı insan bedeniydi: aynen Engizisyon 
işkencecisinin ve celladın "ince sanatı” nm hedefi 
olduğu gibi. Yukarda, 1495’e ait tahta baskıda 
‘‘iskeletlerin ölüm dansı”  resmedilmiş. Aşağıda, 
Mundinus’un 1316’da yazdığı Anatomi adlı kitabının 
kapağı.

Papalığın ve Katolik Kilisesi’nin ruhani gücünün yanındaki dünyevi iktidannm temel 
kaynaklan, 13. yüzyılda mutlak olarak elinde tuttuğu krallara taç giydirme ve onlan vassal 
edinme hakkından ve “kanon yasa”sını temsil etmesinden geliyordu. Bu yasalar, tarih boyunca 
eklenen yeni maddeler, yasamalar ve papalık kararlanyla son derece karmaşık bir hale gelmiş 
bulunuyordu. Bu kanonun kullanılması ve incelenmesi yalnız ruhbanın değil, hukuk 
bilginlerinin ve üniversite teologlannın da çalışmasını gerektirmekte yeni “clerge” sınıflannın 
onaya çıkmasına yol açıyordu. Öte yandan asırlardan beri papazlar, kilise soyluları ve 
manastırlar tarafından elde edilen büyük toprak mülkiyeti soylulann ve özellikle krallann 
kıskançlığını üzerinde toplamaya devam ediyordu. 1303’te Papa VIII. Bonifacius Fransa 
krallığından Kiiise’nin vergilendirmenin ve sivil otoritenin eriştiği yerin dışında tutulması 
imtiyazını talep etti. Fransız hukukçulan düşünüp taşınarak “en Hıristiyan Kral”ın yönetimi 
altında böyle birşey olamayacağı karannı verdiler. Kilise gelirleri üzerine vergilendirme tarihte 
ilk kez gerçekleşen bir olaydı. Bonifacius 1302’de “Unam Sanctam” Bildirisi ile, Papalığın bu 
dünyadaki egemenliğini ve Fransız Kralı’nın kendisine geçici (bu ömürde) ve tinsel olarak 
bağh olduğunu vurgulayan bir cevap verdi: “Kilise tek bir gövdedir ve tek bir başı vardır; 
emri altında iki kılıç bulunmaktadır; biri ruhsal, diğeri fani; birisi doğrudan papa tarafından 
kullanılır, diğeri ise onun nzası ve iradesi doğrultusunda krallar ve şövalyeler tarafından. 
Ancak daha küçük olan bu dünyanın kılıcı diğerinin yetkesi altında kullanılır, fani yetke 
tinsel yetkeye boyun eğer...” Ardından Papa Fransa krahnı aforoz etmemekle birlikte tacını 
İmparator I. Albert’e önerdi.

Fransa kralı IV. (Güzel) Philippe bu sırada monarşik rejimini güçlendirmeye yönelik 
reformlarla uğraşıyordu. Güçlü bir “hazine idaresi” oluşturarak parah şövalyeler istihdam etmek 
amacıyla soyluların feodal hizmet yükümlülüğünü paraya çevirmeye yöneliyordu. Kilise 
gelirlerinin vergilendirilmesi de bu siyasetin bir parçasıydı. Danışmanı Nogaret Anagni de, 
Papa’yı olasılıkla Ghibellin ailesinden komplocularla anlaşarak esir aldı. Papa şehirliler • 
tarafından kurtanimasma rağmen ölümünden sonra ardılı XI. Benedictus, ve ölümünden sonra 
yerine geçen V. Clement uzlaşma çaresini kralın zorladığı yönde Papalığı 1305’te Avignon’a 
taşıyarak buldu. Papalığın gücü Petrarca tarafından “Babil Esareti” adı verilen bu dönemde - 
esaret yaklaşık 70 yıl sürecekti- tarihindeki en büyük darbelerden birini yiyordu. Bu süre 
boyunca, kardinaller arasında sayısal açıdan üstün olan Fransızlar Papalan da kendi 
milletlerinden seçtiler. Ancak Avignon’daki papalık, çok geçmeden, “dünyevi iktidann” 
merkezlerinden biri haline gelmekte gecikmeyecekti. Esaret sırasında Papalık, belki de 
“dünyevi” iktidannı en üst düzeylere vardınrken, Kilise ve manastır düzenleri içinde, ve 
özellikle halk arasmda itibannı hatın sayılır ölçüde yitirdi. Nepotizm doruklarına varmış, 
bütün Kilise görevleri ve gelirleri, üst düzey Papalık yetkililerinin ve Papa yakınlannın 
arasında paylaştırılmıştı.

1316 yılında Fransisken Tarikatı “yoksulluk” doktrini doğrultusunda Papalığa karşı mücadele 
bayrağını açtı. Papa XXII. Jean “İsa’nın ve Havarilerinin Yoksulluğu” hakkındaki çileci 
doktrinini mahkum etti. Papalığın Alman tahtına müdahalesi, bu arada zedelenen itibar 
yüzünden sonuçsuz kaldı. Yeni İmparator, tacını Papanın elinden almak zorunda değildi artık. 
I3 2 4 ’te Bavyera’lı Ludwig (Louis) aforoz edildi. Bu olay, teologlar ve din adamlan arasmda 
yoğun bir saflaşmaya yol açmışn. Dominiken ve Fransiskenler arasındaki eski “yoksuUuk” 
tartışması bir kez daha alevlendi. Aziz Francesco’nun öğretisinin Papalık tarafından mahkum 
edilmesinin ardından Fransisken tarikatının büyüklerinden Cesena’lı Michel ve Occam’h 
William Bavyera’lı Ludwig’in yanına sığındılar. 1324’te yazılan “Defendor Pacis” (Banşın 
Savunucusu) adlı eserinde Ludwig’in danışmanlanndan olan din adamı Padua’lı Marsihus, 
Jandun’lu jean’ın da desteğiyle tümüyle dünyevi bir devlet kuramını savunarak, Papalığın 
dünyevi otoritesini yadsıdı.

Kilise ve Devlet birbirlerinden aynimah ve Papalığın üzerinde üstün bir konumda olacak bir 
Konsil oluşturulmalıydı. Dominikenlerin mistisizmi de Papalığın “dünyevi” iktidannı yadsımaya 
yatkındı. Meister Eckhard adh bir Alman mistiğine göre “insan hiç bir şeydi ve yoksulluk 
onun özünde bulunmaktaydı”. Kilisenin zenginliğine ve yeni kazanç hırsına, bu yolda 
çevresine saçtığı dehşet ve engizisyon kararlannın şiddetiyle dolu havaya karşı mistik 
akımlardan, “devotio moderna” adı verilen yeni bir “adanmışlık”, “yoksulluk” ve tinsel 
kurtuluş söyleminden büyük saldınlar gelmekteydi. Avignon Papalan ve kardinalleri son derece 
etkili bir iktidar ve “zenginlik” birikimi oluşturdular. Tüm Hıristiyanlığı Kilise’ye “borçlu” 
kılacak yepyeni bir bağışlar ve vergiler sistemi geliştirdiler. Kilise görevleri hatta sunulan 
dinsel hizmerier bile para karşılığında yerine getirilmeye başlanmıştı. Kilisenin en önemli gelir 
ve hizmet kaynaklanndan biri “günahtan değil ama annma” sağlayan “endüljans”lardı. 
Endüljanslar önce Papalığın artık herkese karşı açabilme yetkisini kendisinde gördüğü Haçh 
Seferlerine katılanlara ve hacılara verilirken, çok geçmeden satın alma yoluyla da 
edinilebilmeye başlandılar.

Papalığın bu gelişmelerle birlikte itibannı kaybetmesi. Kiliseyle yakmhklannı kaybetmemiş din 
adamlarının tepkisini çekiyordu. İmparatorluğun Papalık otoritesini reddetmesinin ardından 
İngiltere de kendi Kilisesi’ni Avignon’dan ayırma yoluna girmişti. Papa Urban durumu kontrol 
etmek amacıyla Roma’ya bir gezi yaptı. Ancak Kilisenin yönetimini devralmış bulunan 
kardinallerin oldukça soğuk karşılamalan üzerine geri döndü. Mistiklerden Sienna’lı Azize 
Catherine sonuçta Papa IX. Gregoire’ı Roma’ya hepten dönmeye 1377’de ikna etti. Papa’nm



dönüşü, Kilisenin bölünmesi anlamma geliyordu. 1378’den başlayarak Roma’da ve Avignon’da 
olmak üzere artık iki papa vardı. Avrupa halkı, din adamlan, manastırları ve ülkeleri iki 
kilise ainnda bölündüler. Avignon’a taşınmakla başlayan Kiiise’nin gücünden kaybetme dönemi 
amk doruğuna erişmişti. Kiliseyi “baştan aşağı yenilemek” kaygısıyla Paris’li etkili teologlar 
Gerson ve D’Ailly bölünmenin ilk zamanlarında bir Konsil toplanması talebinde bulundular. 
Onlara göre Tann’nm iradesini yansıtan Papalık ya da Papa değil, Hıristiyan cemaatının 
tümüydü. 1409’da Pisa’da yapılan Konsilde üçüncü bir Papa seçildi. 1414’te başlayan 
Constance Konsili ise 33 kardinali, 900 papazı ve 2000 teoloji doktorunu biraraya getirdi. 
Konsile İmparator başkanlık ediyor ve 4 ülke -Fransa, İngiltere, İtalya ve Almanya- temsil 
ediliyordu. Çıkanlan kararda “causa unionis” (Kilisenin Birliği), Papalann indirilerek yerlerine 
V. Martin’in seçilmesi kararlaştınhyor, “causa reformationis” (Kilise Reformu) ve “causa fidei” 
(öğretinin saflığı) vurgulanıyordu.

Siyasal ortam bu ilkelerin geçerli kılınmasına olanak vermedi. 1415’te çıkan tanışmalar 
sonucunda jan Huş ve Prag’h Hieronymus “sapkınlık” iddiasıyla yakıldılar. 1439’da Papalık 
tarafindan lağvedilen Bazel Konsili, bu reformcu akım doğrultusunda direnme karan aldı. Prag- 
“compactata” kararlan Fransa tarafından kabul edildi: Hussitlerle anlaşılmış ve Curia’ya dayah 
mali sistem benimsenmişti. 1438’de Fransız ulusal kihsesi kuruldu; böylece papalık bir kez 
daha darbe yemekteydi. Papa IV. Eugene tüm gücüyle direnerek Papalığın “üstünlüğü” ilkesini 
benimsetmeye, orta bir yol bulmaya ve çöküşü önlemeye çalıştı. Aşın reformcular son Anti- 
Papa V. Felix’i seçerken ılımlılar Rönesans’ın ilk hümanistlerinden biri sayılabilecek Nicholaus 
Cusanus’un yönetiminde Eugene’le birlikte yer aldılar. 1439’da Konstantinopolis’in düşmesine 
yakın, Doğu Kilisesiyle• birleşme doğrultusunda bir karar alındı. Prenslere kilise üzerinde 
ayncalıklı haklar verildi. Katolik Kilisesi sonuçta gücünden kaybetmiş, parçalanmıştı. Ancak 
bölünmenin giderilmesi karşılığında Kilise içi reformlar gerçekleştirilemedi. Papalığın “dünyevi 
iktidan” doktrini Büyük Reformasyon’a kadar dokunulmadan kaldı ve Kihsenin otoritesi 
bölgesel ve ulusal kiliseler arasında dağıldı.

Alman şehirlerinin Hanse Birliği'nin yarattığı gelenekten doğan bağımsızlık anlayışları onları kır ve birbirleri 
karşısında olduğu kadar birleştirici, emperiyal ya da monarşik b ir gücün egemenliğinden de bağışık kılıyordu. 
Bunun sonucu olarak Almanya uzun yıllar üniter b ir devlet oluşturma çabalarının başarısızlığına sahne oldu.
Köyler ise, Büyük Köylü Savaşları öncesinde belli b ir bağımsızlığa ulaşmaya başladılar. Toprağa bağımlılıktan 
tam anlamıyla kurtulamasalar da, köylüler belli bir artık sağlayabilmekte bunu düzenli panayırlarda satışa 
sunabilmekteydiler. 15. yüzyılda artık parayla mübadele yavaş yavaş dar takas ekonomisinin yerini almaya 
başlamıştı. 13. yüzyıldan başlayarak, Almanya’da farklı iktisadi düzeylere ve biçimlere sahip olarak ortaya çıkan 
teritoriyal devletçik ve prenslikler, oluşturulan yeni b ir sistemle eski feodal, kişisel bağımlılık ilişkilerine darbe 
indirmiş, kırsal alanda hakim olan şövalyeler sınıfının önemini azaltmaya başlamıştı. Prenslikler İmparatorun 
vasatları olmasına rağmen, kendilerine idari b ir bölge olarak ayrılan ve "vog t”  adı verilen memurlar tarafından 
yönetilen bölgelerde azçok güçlü b ir iktidar sahibiydiler. Kentler ise bu süreç boyunca bağımsızlıklarını, karşılıklı 
dayanışmalarını ve çıkar birliklerini arttırdılar. Büyük tüccar ve bankerlerin ortaya çıkışı, özellikle Antwerpen’II 
Fugger ailesinin muazzam serveti, kentlerdeki lonca sistemini, yani ücretli işçi istihdam etme hakkı önündeki 
engelleri kıramadığı bölgelerde, ya da maden bölgelerinde kırsal nüfusu ve köylüleri çalıştırmak yolunda bir 
eğilime sahiptiler (...) Nüremberg yakınlarında yaklaşık elli hanelik b ir köy (1600). Koyu çatılı yaklaşık kırk kadar 
ev daha fakir, saman çatılara sahip kişilerin, beyaz renkli on kadar ev ise göreli daha zengin kişilerin evleri. 
Köyde iki değirmen, otlak ve sürülmüş araziler de görülüyor Köyün çevresi, geleneksel olarak b ir çitle 
çevrilmiş.

26.34

Rönesans Ütopyalan

ütopyanın edebi/politik bir biçim olarak sahneye çık
ması, esas oiarak rönesans dönemine rastiar. İik 
“ ütopya" örneği oiarak Plato'nun Devlet'i verilir çoğu 
kez; ama bu diyalog, yeni bir türün ilk örneği olmaktan 
çok, Plato’nun döneminde zaten kullanılan felsefi diya
log biçiminin yeni bir temayla zenginleştirilmesidir. İlk
çağda benzer “ ütopya” örnekleri Plato ile sınırlı değil
dir: Plutarkos’un LIkurgos'un Yaşamı biyografisi, içine 
idealize edilmiş bir kısmı gerçek olmayan unsurlar katıl
mış bir öyküydü. Keza, Aristofanes’in kimi komedyala
rında alaycı dilini yumuşatarak, ideal ülke tariflerine 
yer açtığı da görülür.

Ancak tüm bu ilk ütopyalar, daha önceden verili türle
rin sınırları içine girerler. Bir umut, bir özlem, bir beklen
ti olarak ütopya, zaten bir edebi türle ya da bir politik 
akımla sınırlı değildir: Bu anlamıyla ütopyalar insanlık 
tarihi kadar eskidir. Bir kişi ya da bir insan grubu, içinde 
yaşamakta olduğu dünyadan daha mükemmel bir dün
ya, daha mükemmel bir toplum ya da cemaat hayal 
etmeye başladığı andan itibaren ütopya sözkonusu de
mektir. Bu en genel tanımıyla ütopya, “ Bugün ve 
Burada” olana karşı “ başka” nın özlenmesidir. Ancak 
bu “ başka” nın geçmişte, eski bir “Altın Çağ” da, ya 
da öte bir dünyada değil bu yaşamda ve eş ya da gele
cek bir zamanda olması gerekir. Yani Türklerin Turan’ı, 
Ibranilerin Zlon’u, ya da başka bir açıdan, tüm tek tanniı 
dinlerin “ C ennef’i ütopyadan sayılmaz. Aynı biçimde 
Yunan mitolo|isinin tanrılarının yaşadığı dünya, 
“ Olimpos” da bir ütopya değildir. Bir “ başka" tasarımı
nın ütopya sayılabilmesi İçin onun erişilebilir ve dünyevi 
olması gerekir. İşte bu anlamıyla ütopya, zaten halk 
kültürünün dağarcığında eskiden beri yer alan, masal
larda, halk şiirlerinde dile getirilen bir özlemdir. Ancak 
ütopyanın biçimsel olarak tanımlı bir tür, yerleşik ede
bi/politik söylemin kendine has bir unsuru olarak ortaya 
çıkmasından rönesans ütopyacılan, esas olarak da tü
rün isim babası olan Sir Thomas More sorumludur.

Thomas More Ütopys’yı 1516'da yazdı. Rönesans'ın 
en yaygın olarak bilinen özelliği, “ hümanizm" ve antik 
Yunan düşünürlerine dönüş, bu kitapta oldukça belir
gindir. Ancak bu ifadeleri biraz açmak gerekir. “ Antik 
Yunan düşünürlerine dönüş” yanıltıcı bir ifadedir. Tüm 
ortaçağ boyunca Hıristiyan düşüncesine az ya da çok 
ölçüde egemen olan model Aristoteles felsefesidir za
ten. 16. ve 17. yüzyıllarda keşfedilen ise Plato’dur. Aris
toteles'e göre çok daha sorgulayıcı olan, düşüncesinde 
çokseslilik eğilimi barındıran Plato, Rönesans’ın baş 
kahramanı oldu. Bu yüzden, More'un Ûtopya’smda Pla
to ’nun Devlet'ini örnek alması, onun gibi hayali bir mü
kemmel toplum tasvirine yönelmesi önemli bir yenilik
tir. Ancak bu yenilik, More’un Ortaçağ Katolik gelene
ğinden koptuğu izlenimini yaratmamalı.

VIII. Henry’nin egemen olduğu Ingiltere’de, Inglli:; 
"reform ” hareketinin başını alıp gitmekte olduğu, VIII. 
Henry kendine (yani devlete) bağımlı bir kilise yaratma
ya çalışarak Roma'dan koptuğu sıralarda. More bir Ka
tolik olarak kalmıştı. Zaten bu nedenle de uzun yıllar 
önemli görevlerde bulunan bir devlet adamı olmasına 
rağmen (bunların arasında Elçilik ve Lord Chancellor’lık 
[Baş Yargıç’la Başbakan arası bir memuriyet] da vardı) 
zamanla Kralla arası açıldı ve nihayet 1535’te idam edil
di. VIII. Henry’nln kendi başkanlığında bir İngiltere Kili
sesi kurması, genellikle Avrupa’daki “ Reform” hareke
tinin bir evresi, dinsel bağnazlığa karşı devrimci biı 
adım sanıldığı için, zaman zaman More’a “gericilik” 
yakıştırılır. Oysa Henry ilerici filan değil, İngiltere toplu- 
munda kendi mutlak monarşisine karşı alternatif güç 
odaklarını yoketmeye çalışan bir devlet adamı, More 
ise gerici filan değil, daha organik bir toplum, dahe 
kaynaşmış, milletler ve devletlerüstü bir cemaat öngö-



ren bir deviet adamıydı. Bu açıdan baldidığında, hüma
nizmi, önerdiği sınıfsız gibi görünen toplum yapısı ve 
Henry’ye karşı onurlu direnişiyle More bu kez de komü
nizmin bir tür atası olarak görünür. Nitekim Kari Kautsky 
More'a böyle bir yakıştırma yapmaktan geri durmamıştır 
(Kari Kautsky, Die Vorlâufer des neueren Sozialismus).

Oysa More, ne gerici bir Katolik, ne de bir tür ön- 
komünisttlr. Tıpkı çağdaşı Macchlavelli gibi, yöneticiye 
öğütler veren, bunu açıkça yapamadığında da hiciv sila
hına sarılan bir devlet adamıdır. “ Ütopya" kelimesini 
load edişi de bu hiciv üslubunun bir ifadesidir: Eski 
Yunanca’da Ou- öntakısı “yok", Eu- öntakısı ise “ iyi" 
anlamına gelir; topos ise yer, ülke demektir. More 
“topia”nın başına U- getirerek bir kelime oyunu yapar; 
bir açıdan Ütopya olmayan bir ülkedir, bir başka açıdan 
ise yaşadığı İngiltere’den daha iyi bir ülke. Aynı biçim
de, Ütopya ülkesini anlatan gezgin Raphael Hythlodae- 
us’un adı, Latince’de "önemsiz şeyler anlatan" anlamı
na gelir. Yani Ütopya kitabında tasvir edilen ülkenin 
kurallan ve kurumlan ancak yan-ciddi öneriler olarak 
algılanabilir. More çağdaşı Macchiavelil’ntn İtalya’da yap
tığı gibi, ya da bir yüzyıl sonra vatandaşı Hobbes’in 
yapacağı gibi, “ devlet şöyle şöyle olmalıdır" gibi öneri
lerde bulunmayı seçmedi; Bunun bir nedeni Kralıyla 
arasının her Zaman pek iyi olmamasıysa, bir nedeni 
de önerilerinin uygulanabilirliğine pek inanmamasıydı. 
Bu yüzden Ütopya kimsenin bilmediği bir okyanus ada
sında kuruludur ve orayı bize “ önemsiz şeyler anlatan" 
biri hikâye eder.

Rönesans’ın “ beşiği" İtalya’da da bir ütopyacı yaşı
yordu: Tommaso Campanella. Campanella da More gibi, 
esas olarak Plato’dan esinlenmiş, bu esinlenmeyi tıpkı 
onun gibi Katolik doktrinle karıştırmıştı. Bu yüzden Cam- 
panella’nın ütopyasının adı olan Güneş Şehri (Latince 
De Clvitate Soli) büyük Hıristiyan düşünür St. Augusti- 
ne’in De Clvitate Dei’sine (Tanrının Şehri) bir gönderme 
yapar. Campanella, More'un ölümünden yaklaşık otuz 
yıl sonra (1S63’te) doğdu. More’un tersine, hiçbir zaman 
“devlet adamı" olmadı. Bir kez “ devrimciliğe" kalkıştı
ğı, yani İspanyol egemenliğine karşı bir ayaklanma giri
şimine karıştığı için engizisyonda yargılandı. Canını deli 
numarası yaparak kurtarabildi; ancak 27 yıl boyunca 
hapis yatmaktan kurtulamadı. Aslen bir keşiş olan Cam- 
panella’nın ütopyası, doğduğu bölge olan Kalabriya’da 
İspanyollardan bağımsız bir “ Kalabriya Cumhuriyeti” 
kurma hayaline dayanıyordu. Bu nedenle Campanella’- 
nın Güneş Şehri, More’un Ütopya’sına göre çok daha 
az hiciv özellikleri taşır, kendini çok daha fazla ciddiye 

alır. More kitabını Latince yazmıştı, ulaşmak istediği 
okur kitlesi Saray çevresindeki Latince bilen aydın züm- 
resiydi. Campanella İse kitabını İtalyanca yazdı, yani 
halkın diliyle. Bu da onun bu kitabı büyük ölçüde bir 
bildirge, bir eylem çağrısı olarak gördüğünü kanıtlar. 
Gerçi Güneş Ülkesi çok uzun süre İtalya’da yayınlanma
dı; Almanya’da ilk kez 1623’te (ilk yazılışından 20 yıl 
sonra) yayınlandığında ise Campanella tarafından Latin
ce oiarak yeniden yazılmış, içindeki birçok radikal bö
lüm yumuşatılmıştı...

Francis Bacon’ın Yeni Atlantis’i ve Valentin Andreae'- 
nin Christianopolis'\ rönesans’ın diğer kayda değer ütop
yalarıdır. Kuşkusuz Yeni Atlanis bütünsel bir toplum 
(ya da cemaat) tasarımı olmadığı için diğer ütopyalarla 
aynı kefeye konulması biraz güç. Bacon’ın ütopyası 
toplumun yeniden örgütlenmesinden çok, toplumdan 
(ve dolayısıyla maddi hayatın üretiminden) tecrit edilmiş 
bir bilim adamlan topluluğunun yaşantısını hikaye eder. 
Bilim ve teknolojik gelişmenin tasviri, kurumiann tasvi
rine göre öncelik taşır. Bu anlamda Yeni Atlantis’lieiü 
“Solomon’un Evi" alternatif bir toplum değil, bir "ilim  
ve irfan yuvası"dır. Benzer bir durum (farklı bir maksat
la) Rebelais’nin Gargantua’sının sonunda, Theleme ma- 
nastınnın tasvirinde de karşımıza çıkacaktır. Andreae’- 
nin ütopyası ise oldukça evcil, bir Luther’ci din adamı
nın protestan bir reorganizasyon tasarısı olmaktan fazla

öteye gitmez. Bu reorganizasyonun en radikal önerileri 
ise, More ve Campanella’nın önerilerinin en ılımlılarıyla 
sınırlıdır.

More’un ütopyasının devlet adamı soğukluğu, ama 
bir yandan da kendini fazla ciddiye almaktan kaçınan 
hicvi ve Campanella’nın hapiste yattığı yıllar boyunca 
giderek körelen devrimci heyecanı, kendisini ciddiye 
alışı, rönesans ütopyalarının iki ucunu belirler. Diğer 
tüm ütopyalar bu iki uç arasında bir yerlere düşecekler
dir. Aynı şekilde. Ütopya ve Güneş Şehri'nde bulacağı
mız birçok özellik de rönesans ütopyalarının hepsi için 
büyük ölçüde geçeriidir. Bu özelliklerin en önemlisi, 
rönesans ütopyacıhğının Plato’dan devraldığı meritok
ratik, otoriter yandır. Bu yan, halk ütopyalarının teme
linde yatan özgürlük özlemiyle (yani, çahşmadan, rahip
ten ve efendiden özgürlük özlemiyle) taban tabana çeli
şir. Halk ütopyası, rönesans dönemindeki tek ifadesini 
Rabelais’de, bir de Brueghel’in resimlerinde bulur.

More ve Campanella’nın ütopyaları, çalışmayı yücel
tirler, ancak bunun süresini sınırlayıp düzene bağlarlar. 
Yedi saatlik işgünü, 16. ve 17. yüzyıllar için oldukça 
devrimci bir talep sayılır mutlaka. Ama Cokaygne Masa
lı, Akide Şekeri Dağları gibi anonim halk şiirlerinde ifade 
edilen tembellik hakkı, rönesans ütopyalannda yer al
maz. Aslında işgününü yedi saate indirme tasarısını 
olanaklı kılan şeyin de, More’un sessiz sedasız günde
me getirdiği köle emeği olduğu da düşünülebilir: Evet, 
More’un ütopyasında köleler vardır. Bu da onun Plato’
dan “ esinlenmesinin" derecesini göstermeye yeter. Ge
ne iki ütopya da son derece merkezileşmiş bir devlet 
kurumunu öngörürler. İnceden inceye tasarlanmış bir 
hiyerarşi içinde yöneticiler, bireylerin çalışmasını, cin
sel ve toplumsal hayatını oüzenler. More, “cinsel 
özgürlük" öngörmemekle birlikte, bir tür “ evlihk öncesi 
tan ışm a’ ’ önerir. Cam panella ise “ kadınların  
ortaklığından" yanadır. Ancak bu öyle bir cinsel özgür
lüktür ki, çiftleşme saatleri bile “ Astrolog" tarafından 
saptanır ve kısır kadınlar cezalandırılır. Her iki ütopyacı- 
nın da bu "özgürlükleri", yalnızca varolan duruma göre
dir. Aslında cinsel hayat üzerinde devlet denetimi “ tü
rün sağlıklı gelişmesi" gerekçesiyle eskisinden de sıkı 
olacaktır.

İki ütopyada da, tıpkı Plato’da olduğu gibi, “ düşünür- 
yöneticiler” vardır. Yönetim işlevi tamamen tesadüfi 
bir unsur olan “ soyluluk"tan aynlır ve “ liyakat 
sahiplerinin" eline verilir. Liyakat sahiplerinin yönetimi 
demek olan meritokrasi rönesans ütopyaiannın temel 
unsuru olarak ortaya çıkar. Bir yanıyla soyluların yöneti
mine, aristokrasiye '^^rşı olan bu doktrin, diğer yanıyla

da “ ayaktakımının yönetimine” yani demokrasiye karşı
dır. Rasgele bir soylunun sadece babası da soylu oldu
ğu için başımıza geçmesi ne kadar akıldışıysa, kültür
süz, eğitimsiz ayaktakımının, hem de bir karakalabahk 
halinde başımıza geçmesi de o kadar akıldışıdır. Bu 
yüzden rönesans ütopyaları birer kültürlüler oligarşisi 
olarak örgütlenir. Her oiigarşik yönetim gibi yasalar, 
yasaklar, kurallar ve yönetmelikler olacaktır bu ütopya
larda. Campanella’nın ütopyasında makyaj yapan kadın
lar ölüme mahkum ediliyor. More daha insaflıdır: Hırsız
ların asılmasına karşıdır; bu ceza katillere ve kafirlere 
mahsus olmalıdır. Gene de Campanella işkenceyi ya
saklar; More İse hırsızları hapsetmek yerine köle yapma
yı tercih eder.

Bu otoriter yanlarına rağmen. More da, Campanella 
da kendi dönemlerinde giderek yokolmakta olan cemaat 
ruhunu diriltmek için tedbirler alırlar: Mülkiyet ortaktır, 
ancak doğal olarak bu ortak mülk, hiyerarşik bir biçimde 
bilgin-yöneticilerin tasarruf undadır. Toplu yemek, ço- 
cuklann topluca eğitimi öngörülür, ancak bu eğitim bü
yük ölçüde askeri, disipline dayalıdır. (Kuşkusuz burada 
rönesans ütopyacıları Plutarkos'un İsparta eğitimini öv
mesinden etkilenmişlerdir.) Çalışma (hâlâ bir zorunluluk 
olarak kalmakla birlikte) topluca yapılan ve saygı duyu
lan bir faaliyet olarak görülür. Bilgi ve bilginin paylaşıl
ması önem kazanır. Bilgi soyluların ve onların hizmet
kârlarının tekelinden alınır, ancak bu kez de bir hiyerarşi 
içinde birbirinden bağımsız adacıkla bölünür.

Bu ütopya anlayışından temelde aynlan, ancak kendi
si dört başı mamur bir ütopya olmayan tek rönesans 
metni, Rabelais'nin Theleme Manastırı tasviridir. Gar- 
gantua’nın kurduğu bu manastınn tek doktrini şudur: 
"istediğini yap!" Theleme Manastınnda çahşma ve tem
bellik birer haktır. Ancak Rabelais’nin cemaat ruhu inancı 
o kadar güçlüdür ki, bu manastırda her an mutabakat 
olacağını, bir kişi bir şey önerdiği anda onun o anda 
kabul olunacağını varsayar. Bu nedenle Theleme sakin
lerinin “ bayatlan kanunlar, kurallar ve tüzüklere değil, 
özgür iradelerine ve keyiflerine bağlıdır. İstedikleri za
man yataktan kalkarlar; canlan istediğinde, hazır olduk
larında yerler, içerler, uyurlar, çalışırlar. Kimse onlan 
kalkmaya, yemeye, içmeye ya da başka bir şey yapmaya 
zorlamaz; çünkü Gargantua düzeni böyle kurmuştur." 
Bu ütopyanın havada kızarmış kaziann uçtuğu Cokayg
ne Masalıyla, tavukların rafadan yumurtladığı Akide Şe
keri Dağları öyküsüyle, ya da herhangi bir başka halk 
masalıyla, More ve Campanella’nın düzen ütopyalanyla 
olduğundan çok daha yakın bir ilişkisi vardır.

BÜLENT SOMAY

* -

Jan Hus’tan etkiienen Taborit mezhebi komünist 
ideaiierini gerçekleştirecekleri b ir “ Ütopya Kenti"ni

Bohemya’da Tabor Dağı üzerinde inşa ettirmişler, 
sitenin adını "Yeni Kudüs’ ’ koymuşlardı.
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Kara Veba Yüzyılı
14. yüzyılın başında Batı Avrupa, özellikle de 10. yüzyıldan beri artmakta olan ticaretin 
etkisini hisseden bölgeleri, bir sınıra ulaşmıştı. Kilise ve manastırlann çabalanyla askerî 
laaliyerierin Haçh Seferleri ile doğuya aktanimasıyla sağlanan göreli banşçıl ortama, tarıma 
açılan yeni topraklara, kullanılan yeni tekniklere bağlı olarak 11. ve 13. yüzyıllar arasında 
nüfus sürekli olarak artmıştı. Ancak 13. yüzyılın sonunda ya da 14. yüzyılın başında bu 
eğilim tersine döndü; nüfusta 150 küsur yıl sürecek bir azalma eğilimi başgösterdi. Örneğin 
daha 1250-1344 yıllan arasmda Kuzey İtalya’da Toskana’da Pistoia yöresindeki nüfus yüzde 23 
oranında azalmıştı. Kuşkusuz bu azalma nüfustaki genel azalmayı olduğu kadar, kınn şehre 
yitirdiği nüfusu da yansıtıyordu. Ancak diğer yandan şehirlerdeki yoksulluk toplumsal hayatın 
sürekliliğini tehdit edecek boyutlara yaklaşıyordu. Nüfusu 50 bin civannda olan Siena’da bir 
kıtlık yılı olan 1302’de komün gıda dağıtmaya karar verdiğinde, aç ve yoksullann sayısını 15 
bin olarak tesbit emişti. 1330’da nüfusun 95 bin civannda olduğu Floransa’da oran daha 
düşüktü: 17 bin.

Şehirlerin hayan, hâlâ sıkı sıkıya doğal koşullara bağlıydı. Örneğin 1315-1317 yılları 
arasındaki üç yıl bütün Avrupa için kuraklık yıllan olmuş; bunun üzerine bütün Avrupa 
şehirlerinde büyük bir açlık dalgasının yanısıra salgın hastalıklar da başgöstermişti. Gerçi 
1317’den sonraki iyi hasadlar tanmsal ürün fîyatlannm yeniden düşmesini sağladıysa da 
dönem, çağdaşlan tarafından bir kriz ve gerileme dönemi olarak algılanıyordu. En büyük 
gezgin keşiş tarikatlerinden biri olan Aziz Francis’in Tanrı tarafından “işaredenmesi”nin 
yıldönümünü kutlayan bayram için, 1337’de hazırlanan bir metin frigiscente mundo’dan  
(sıcaklığını yitiren dünya) sözeder.

Ancak kriz bilincinin yaygınlaşması ve derinleşmesi, yüzyılın ortasındaki Avrupa’nın o zamana 
kadar gördüğü en büyük veba salgınından sonra oldu. 1347’de Cenevizliler’in Karadeniz 
kıyısındaki Kaffa limanı Kıpçaklar tarafından kuşatılmıştı. Kuşatan ordu arasında bir veba 
salgını çıktı; bunun üzerine Kıpçaklar hastalıktan ölenlerin cesetlerini katapultlarla surların 
üzerinden şehrin içine atmaya başladılar.

Taktik bir sonuç vermedi; vanr varmaz cesetleri denize atan Cenevizliler, salgının yayılmasını 
engellemeyi başardılar ve kuşatmayı atlattılar. Ancak mikrobu Batı’ya taşımaya yetecek sayıda 
insan hastalanmıştı. Doğrudan temasla olduğu kadar hastalann dokunduğu eşya aracılığıyla da 
bulaşan veba, ikibuçuk yıl içersinde bütün Avrupa’yı kuşattı.

Vebanın etkisi kıra kıyasla şehirlerde, zenginlerin mahallelerine kıyasla yoksullann içiçe 
yaşadığı mahallelerde daha ölümcül oluyordu. Örneğin Burgundiya’da 1200-1500 kişilik Givry 
kasabasında salgının sürdüğü 5 Ağustos-19 Kasım tarihleri arasmda 615 kişi öldü. İtalyan 
şehirierinde ise vebanın nüfusun yüzde 40 ila 6 0 ’mı öldürdüğü tahmin ediliyor. O dönemde 
Avignon’da bulunan Papalık sarayında ise oran dörtte bir civanndaydı; 450 kişiden 94 ’ü öldü. 
Vebanın yayılmasına en elverişli ortamı ise özel hayatın asgarî ölçekte yaşandığı manastırlar 
oluşturuyordu. Montpellier’deki 140 keşişten 7’si dışında hepsi Maguelonne’daki 160 keşişten 
7’si dışında hepsi ölmüştü. Hastalara dinî hizmet vermelerinin beklenmesi de, genel olarak

Açlığa karşı çare olarak köylünün 
geliştirdiği "patates ve mısır" 
ekiminin ardından, 15. ve 16.

yüzyılda Werner Sombart'ın 
"devrim" olarak nitelendirdiği 

"tuzlama eV’in ortaya çıkışıyla 
besin maddeleri konusunda 

gerçek bir diyet değişikliği ortaya 
çıkıyordu. Uzun yolculuklara 

çıkan denizcilerin et ihtiyacını 
karşılamak gibi çok büyük bir 
önem taşıyan "vaca salada" 

(tuzlanmış sığır eti) en dirençli 
besin kaynağı olarak Cadiz'den 

Atlantiğe açılan denizcilerin 
imdadına koşmuştu. Taze et 

yalnız zenginlere ve soylulara 
özgü kalmaya devam ederken, 

yoksul sınıflann etli besinleri 
ancak bu biçimde elde etmeleri 

mümkündü.
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JAKOB FUGGER 
(...,-1525 )

15. yüzyılın ortalarıyla 16. yüzyılın ortaları arasında 
en parlak dönemini yaşayan ünlü büyük kapitalist aiie 
Fuggerier, geçirdiği aşamalar açısından, uzun 16. yüzyı
lın kapitalizminin (terim Fernand Braudel’e aittir) başlıca 
özelliklerini bünyesinde banndırmaktadır. Bu kapitalizm, 
ticaret ve endüstri dünyasının tabanında yer alan ve 
belli bir iş kolunda uzmanlaşmış çok sayıda dükkân 
ve ateiye saliibinin üzerinde, hıemen her alana el atan 
büyük işadamlarına ait bir evren olarak ortaya çıkmakta
dır. Bu işadamlannın herhangi bir alana girmelerindeki 
yegâne güdü, spekülasyon olanaklarının varlığı olmak
tadır. Bunun yanı sıra, uzun 16. yüzyılda en büyük kârla
rın sağlandığı uzak mesafe ticareti ve devlete borç ver
me işleri de, bu kapitalistlere ayrılmış olanlar olarak 
ortaya çıkmaktadır.

Fugger kapitalist hanedanının kurucusu olan Hans 
Fugger, Savabyalı bir dokumacı olup, 1367’de, sonra
dan ailenin merkezi olacak Augsburg’a yerleşmiştir. Kent 
ve lonca yönetiminde önemli konumlara gelen bu kuru
cu babanın ölümünden sonra, oğulları Andreas ve i. 
Jakob, ailenin işlerine altın ticaretini de katmışlar, fir
mayı 1454’e kadar birlikte yürüttükten sonra, ortaklıkla
rını bozmuşlardır. Ailenin Andreas kanadı işlerini hızlı 
bir şekilde genişletmekten ötürü, 1499’da iflas etmiştir.

Diğer kanat ise, I. Jakob'un oğulları olan Ulrich ve 
Georg'un yönetiminde uluslararası ticaret alanında 
önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Almanya’daki kanat, Ro- 
ma’daki kardeşleri Markus’un da yardımıyla. Papalığın 
endülüjans belgeleri satma ve diğer gelirlerini toplama 
işine girişmiştir. Ayrıca, o dönemin en büyük ticaret 
merkezi olan ve Doğu mallanna, yani büyük kâr olanak
larına ulaşabilmenin yegâne merkezi olan Venedik'te 
bir şube açarak, en küçük kardeşleri II. Jakob'u buraya 
yerleştirmişlerdir. Sonradan Zengin Jakob adıyla anıla
cak olan bu küçük kardeş, Fugger ailesinin en ünlü 
kişisi ve Avrupa kapitalizminin bir numaralı adı haline 
gelecektir.

Başlangıçta, ailesi tarafından din mesleğine yöneltil
mek istenilen Jakob, 1473'te dinsel okuldan aynlarak, 
İtalya’ya gitmiş ve burada geçirdiği birkaç yıl boyunca 
muhasebe ile yeni ticaret usullerini öğrenmiştir. Bu çırak
lık onun ve Fugger hanedanının kaderini belirleyecektir. 
Jakob'un İtalya'daki eğitimini tamamladığı sıralar, ağa
beyleri İmparator Maximilian'a borç vererek, devlet fi
nansörlüğünü de hanedanın işleri arasına katmışlardır, 
ama Jakob’un 1487'de Tirol Habsburglarından arşidük 
Sigismund ile yaptığı sözleşme artık bir model haline 
gelecektir. Jakob verdiği borç karşılığında, arşidükün 
kendi madenlerinden elde ettiği gümüş payını alma hak
kını elde etmektedir. Fuggerier bu yöntemle, birkaç yıl



Ortaçağ sonlarının büyük inanç yoğunlaşması ve 
"dilenci" doktrinlerin yayılması, manastır ve keşiş 
çileciliğinde yeni bir boyut doğurmuştu: "Açların 

doyurulması", K ilise’nin yardımsevermliğinin yeniden 
kurulması ve "yalnızlığa mahkûm" keşişlerin "ortak 
yemekleri". Bu yeni ahlak, azakanar bir komünizmi 
ifade ediyordu. Yanda, Signorelli’nin b ir freskinden 

‘ ‘Keşişler, Ortak Yemekte".

sonra Macaristan madenlerine de ulaşacaklardır.

Gümüş, bakır akımı, maden işletilmesi, demirhane 
ve dökümhaneler, Fuggerlerin servetinin esas bölümü
nü oluşturmaktadır; bir diğer önemli kaynak da bankacı
lık faaliyetlerinden gelmektedir. Fugger ailesinin ticari 
ve endüstriyel kuruluşlarının meydana getirdiği şebeke, 
artık Avrupa’nın tümüne yayılmaktadır.

Jakob uzun mücadelelerden sonra, 1495’te firmanın 
patronu haline gelmiştir. Firmadaki değişmeler esnasın
da iki ilke sürekli olarak korunmuştur. Kızlar paylarını 
drahoma olarak alıp, şirketten çıkartılmakta ve yetersiz 
erkek üyeler de, bazen aynı durumla karşılaşmaktadır
lar. Öte yandan, yönetim tüm ortakların katıldığı bir 
aile yönetimi olmayıp, bir patronun (reglrer) yönetimi 
olmaktadır.

Jakob’un 1495-1525 arasında sürdürdüğü patronluk 
döneminin, Fugger imparatorluğunun en parlak dönemi 
sayılmasının başlıca nedenleri arasında, firmanın Habs- 
burgların başlıca finansörleri olmaları baş yeri tutmakta
dır. Fugger firması, Cenovalı bankacıların çok daha es
kiden beri uyguladıkları bir yöntemle, küçük tasarrufları 
kendi hesaplarına ve düşük faiz haddinden borçlanıp, 
bunlan büyük fonlar haline getirip, yüksek faiz haddin
den ve sağlam garantilerle, devletlere borç vermektedir
ler. Böylece kendi paralarını kullanmadan, büyük kârlar 
elde ettikleri gibi; sermaye ile siyaset ilişkisi içinde, 
Avrupa politikasının önemli unsurları haline gelmekte; 
bu konum da onlara önemli ticari ve endüstriyel ayrıca
lıklar sağlamaktadır.

16. yüzyıl kapitalizminin özellikle ayrıcalıklara dayan
dığı bilinecek olursa. Zengin Jakob döneminde, Fugger
lerin nasıl etkin bir mekanizma kurdukları anlaşılacaktır. 
Örneğin V. Carlos'un (Charles Quint) imparator olarak 
seçilmesi sırasında, elektörlerin (imparator seçiminde 
oy verme hakkına sahip olan prensler) oylarının satın 
alınması için gereken 850 bin florinden 540 binini Jakob 
Fugger kendi hesabından karşılamış, bunun karşılığın
da Ispanyol imparatorluğunun Amerikan hâzinelerine 
ulaşmıştır. Keza, Luther hareketi esnasında Papalığın 
desteklenmesi, onlara endülüjans gelirlerinin yarısını 
getirmiştir.

Jakob Fugger’in 1525’teki ölümünden sonra, sülale
nin ekonomik üstünlükleri gerilemeye başlamıştır, ama 
bunun esas nedeni, II. Jakob kadar akıllı bir başka Fug
ger’in çıkmamasından çok, Avrupa ekonomisinin mer
kezinin Akdeniz, İtalya ve onun yörüngesinde salınan 
Orta Almanya’dan: Hollanda, İngiltere ve Belçika’ya doğ
ru yer değiştirmesidir.

din adamlarının riskini arıtıyordu. Bugünkü Almanya’nın eyaletlerinden birinde vebadan önceki 
iki yıl içersinde (1345-47) 39 kilise makamı 13 kişi tarafından kontrol ediliyordu. Vebayı 
izleyen iki yıl (1350-52) içersinde bu oran, 57 kilise bölgesine 12 kişi halini almıştı.
Zamanın tıbbı veba karşısında tamamen çaresizdi. Tıp fakültesi ile ünlü Montpellier 
Ûniversitesi’nde doktorlann hepsi vebadan öldü. 1351’de artık salgın sona ermişti ama bu 
birinci salgınla birlikte veba Avrupa’ya yerleşmiş oldu. 18. yüzyıla kadar zaman zaman bütün 
Avrupa, zaman zaman belli bölgeler aynı yüksek oranlarda olmasa da, nüfusunun önemli bir 
bölümünü vebadan yitirecekti. İlk salgında İngiltere’nin toplam nüfusunun yüzde 25’ini 
yitirdiği tahmin ediliyor. 1360’daki ikinci salgında bu oran yüzde 22.7’ye, 1369’da yüzde 
13.1’e, 1375’te ise yüzde 12.7’ye düştü.

“Günah Keçileri”

Vebanın dinî inançlar ve genel olarak manevî hayat düzeyinde yol açtığı en dramatik sonuç, 
insanların kendini kırbaçlamasının örgütlü bir ibadet biçimi halini alması oldu. Gerçi kendini 
kırbaçlamak, marjinal olmakla birlikte neredeyse evrensel diye nitelenebilecek bir yaygınlığa 
sahip bir ibadet biçimidir (ömeğin, Şiilerin Muharrem âyinlerinde kendilerini kırbaçlamaya 
başlaması 14. yüzyılı önceliyordu; Sprata’nm bereket âyinlerinde insanlar kendilerini kan 
gelinceye kadar kırbaçlıyorlardı; yalnız Avrupa’da da değil - Brezilya’da yerliler, hilalin 
gökyüzünde her görünmesinde cinsel organlarını kırbaçlıyorlardı), ama 14. yüzyılın ortasında 
bu davranış biçiminin bir tür törellik kazanmaya yüz tutması krizle yakından ilişkiliydi. Daha
13. yüzyılın ortasında Perugia’h bir keşiş, yaşanmakta olan felaketlerin kefaretinin, sınırlı
sayıda bir gmp insanın da olsa, kendilerini kırbaçlayarak nedametlerini göstermesiyle 
ödenebileceğini düşünmüş ve bunu uygulamaya koymuştu. Kayıtlar, 14. yüzyılın başında, 
vebadan önce, deneyin hiç değilse bir kere daha tekrarlandığını gösteriyor. 1334’te kendilerini 
kırbaçlayarak türbeleri ziyaret eden hacılar grubunun başında “erdemli ve güzel bir genç kız”
yürüyordu. Gelişmeler gerçekten de vebayı haber verir gibiydi; 1334’te de bu ibadet tarzı
Kilise’nin tepkisiyle karşılandı. Gemç kız diri diri yakılmaya mahkûm edildi. Ama ceza 
uygulanamadı, genç kız bağışlanmakla kalmadı, serbest bırakıldı.

1348’de hareketin Avmpa’nm doğusunda, Macaristan’da başladığı tahmin ediliyor ama bir iki 
ay içersinde kendi tüzüğüne sahip olan bir tarikat halini almış olan hareket, Almanya başta 
olmak üzere her yeri sarmıştı. Kendi tercih ettikleri adlandırmayla “Haç Biraderleri” diye 
anılan tarikate girmek isteyen müridin 7 yaşından beri işlediği suçlan itiraf etmesi, yanma 33 
gün boyunca geçimini temin edecek kadar para alması ve aynı süre boyunca günde üç kere 
kendini kırbaçlama âyinlerine katılması gerekiyordu. Sözkonusu süre boyunca yıkanmaması, 
traş olmaması, kılık kıyafetini değiştirmemesi, bir döşekte uyumaması, karşı cinsten biriyle, 
cinsel ilişkiye girmek bir yana, konuşmaması gerekiyordu.

“Haç Biraderleri”nin ard arda dizilmiş İkililerden oluşturduklan kol, genellikle 300-400 kişi 
civarındaydı ama 1000 kişiyi aştıklan da oluyordu. Erkekler önde kadınlar arkada 
yürüyorlardı. Koyu renk kılıklarının önlerine ve arkalanna ve başhklanna kırmızı haçlar 
işlenmişti. Köy ya da kasabadan:’ görüldüklerinde çanlar çalmaya başlarlardı. Girer girmez' ilk 
yöneldikleri yer Kilise olurdu ama âyinlerini genellikle şehir meydanı ya da pazar yerinde >



eda ederlerdi. Sözkonusu âyin bir çember halinde toparlanan grup üyelerinin, kendilerine özgü 
bir İlahî söyledikten sonra üç parti halinde kendi kendilerini, uçlarma sivri demir parçaları 
yerleştirilmiş kırbaçlarla kendilerini kırbaçlamasından ibaretti. Bu sırada, sözkonusu ibadetin 
kendilerini, Tann’mn bir cezası olduğuna inanılan vebadan kurtaracağına inanan köy ya da 
kasaba halkı onları çevreler, sakat ve hastalar bu gösteriyi izlemeye özel bir özen gösterirdi. 
Hatta kayular, “Biraderler”in oluşturduklan çemberin ortasına, dirilme umuduyla bırakılan ölü 
bebeklerden bile sözeder. Salgının ilk aylannda egemen sınıflar “Biraderler”e karşı çıkmadılar; 
aksine aralarına katılan zengin tüccarlar ve soylular oldu. Köy ve kasaba papazları onlan 
yerleşimin girişinde karşıladılar; uzundan da olsa âyinlerine katılır gibi yaptılar. Hatta o kadar 
ki, yine salgının ilk aylarında Mayıs 1348’de Avignon’daki Papa VI. Clement, kendi 
huzurunda bir kırbaçlanma âyininin kutlanmasına izin bile vermişti.

Ancak vebanın yaydığı umutsuzluk, en radikal fikirlerin bile yaygınlaşmasına imkân verecek
kadar derindi. Başlangıçta papazlarla işbirliği yapmış olan “Biraderler”, resmî âyinlere müdahale
etmeye başladılar; aralanna eşkiyalar katıldı. Millenium’un, mahşerden önceki binyıllık adalet
düzeninin yaklaşmakta olduğunu vazetmeye başladılar. Bir kısmı dirilmiş İsa’yı görmüş 
olduklannı, onunla birarada olduklannı iddia ediyorlardı (bkz. Din ve Toplumsal Mücadeleler). 
İçlerinden hiç değilse biri kendisinin de dirilmiş olduğunu iddia ediyordu.

Bu arada sayıları da artıyordu; bugünkü Hollanda’daki bir manastır altı ay içersinde 2 bin 
500 “Birader”i ağırlamak zorunda kaldı; Toumai’yı ikibuçuk ay içersinde ziyaret etmiş olan 
biraderlerin sayısı 5 bin 300’dü. Kendilerine karşı çıkanlan “Deccal” diye mahkûm ediyorlardı; 
Meissen yakmlannda kendilerine müdahale etmeye çalışan Dominiken keşişlerden biri 
kaçamadan öldürüldü. Düzen bu duruma müdahale etmek için salgının sona ermesini 
beklemedi. 1349 ortasında Papa, Paris’teki Teoloji Fakültesi’nden görüş istedi. 20 Ekim’de Papa 
bütün başpiskoposlara ve prenslere. Kilise disiplinini tanımayan, töreye aykın davranan bu 
sapkınlan lanetleyen bir resmî mektup yolladı. Bütün Kilise görevlileri, “Biraderler”le mücadele 
etmeye ve gerektiğinde dünyevî günün iktidanna başvurulmaya çağniıyorlardı. 1350’de Roma’da 
Vatikan’ın merdivenlerinde toplanan “Biraderler”, bu kez gönüllü olarak değil ceza olarak 
kırbaçlanıyorlardı.

Yahudi Kıyımı

15. yüzyılda hâlâ, tek tük de olsa, hemcinslerinin günahlannm affedilmesini sağlamak için 
kendilerini kırbaçlayanlar vardı. Daha sonra da böyleleri varolmuş olabilir. Ama toplumsal 
meşruiyete sahip bir tepki biçimi olarak kendini kırbaçlamak, birinci veba salgınının sonunda 
tarih sahnesinden çekildi.

Ama 1348’de “Biraderler”in de katkısıyla, Avrupa’nın 20. yüzyıla kadar kriz anlannda 
başvurmaktan çekinmeyeceği bir tepki doğdu: Yahudi katliamı. Kuşkusuz Yahudi katliamı da 
öncüllerden yoksun değildi. 1321’de Güney Fransa’da, Languedoc’ta, ele geçirilebilen bütün 
cüzzamidar, Yahudilerin teşvikiyle kuyulan zehirledikleri iddiasıyla diri diri yakılmışlardı. 
1348’den sonra Yahudiler de aynı nedenden ötürü, kuyulan zehirledikleri gerekçesiyle 
öldürüleceklerdi. Üstelik zamanın tabiplerinden ya da tıp bilginlerinden hiçbiri vebayla zehirli 
kuyular arasmda bir ilişki kurmadığı halde...

Yahudiler’e yönelen tepki sınıfsal bir temelden yoksun değildi. Karanlık Çağlar’ın sonunda faiz 
yasağı Kihse’nin resmî bir görüşü haUni almıştı. Bu koşullarda tefecilik, yalnızca Hıristiyan 
olmayanlann -önce Suriyelilerin ve Yahudilerin sonra yalnızca Yahudilerin- yapacağı bir iş ve 
üstelik gayn meşru bir iş oldu. Ama krallan vergilendirme hakkmda yoksun bırakan, onlann 
yegâne meşru geçim kaynağı olarak kendi şahsî mülklerini feodal töre merkezî iktidan, 
“finansman” için (faizli) kredilere mahkûm ediyordu. Ticaretin daraldığı, dolayısıyla aynı 
zamanda ticaretin kâr ortağı olan Hıristiyan bankerlerin imkânlannm daraldığı, 14. yüzyıl gibi 
ortamlarda Yahudi tefecilerin önemi daha da artıyordu.

Ama işin gayn meşruiyeti, tefecinin verdiği borcu geri almadığı takdirde, başvurabileceği hiçbir 
resmî mekanizmanın olmaması anlamına geliyordu. Bu yüzden de, tefeci Yahudiler geri 
alamadıklan borçlan telafi edebilmek amacıyla, son derecede yüksek faizlerle borç veriyorlardı. 
Üstelik borç verdikleri yalnızca krallar ve onlara öykünen prensler değil sıradan soylular ve 
tüccarlardı da...

1348’de kritik nokta Eylül’deki Chillon davası oldu. Yahudi hekim Balavignus, “uzunca bir 
süre duraksadıktan”, yani işkence tekerleğinde kimbilir kaç kemiği kınidıktan sonra itiraf etti: 
“Evet”, Haham Yakub’un kışkırtmasıyla Toledo’daki kuyulardan birine, ne olduğunu bilmediği 
bir toz atmıştı. Ay sonunda Zürich şehir meclisi, bir daha şehre Yahudiler’i kabul etmeme 
kararım aldı. Onun ardmdan Basel’da Yahudiler, kapatıldıklan ahşap bir bina içersinde 
yakıldılar. Kasım’da sıra Almanya’daydı: Solothum, Zofıngen ve Stuttgart’taki Yahudiler yakıldı. 
Onlan Aralık’ta Landsberg, Bunen, Memingen ve Lindau izledi. Ocak’ta sıra Freiburg, Ulm ve 
Speyer’deydi. Speyer’de öldürülen Yahudilerin cesetleri şarap teknelerine yüklendi ve Ren’den 
aşağı bırakıldı. Şubat: Gotha, Eisenach ve Dresden. Mart: Worms, Baden ve Erfurt.

Kıyımın vebayla ilişkisi de şehirden şehire göre değişiyordu. Yahudiler çoğunlukla veba 
geldikten sonra öldürülüyordu. Ama Stuttgart’ta ilk veba vakalanndan birkaç hafta önce 2 bin
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Köylülüğün toprağa bağlılıktan kurtulmaya başladığı
14. yüzyıl İngiltere'sinde, zanaatçılığın ve "yeomen" 
sınıfının oluştuğu süreç içinde, Yüzyıl Savaşları ve 
Kara Ölüm’ün ortalığı kasıp kavurduğu tarih, 
toplumsal huzursuzlukların artmasına yol açmıştı. Kara 
Ölüm'ün etkisini kaybettiği 1531'de soyluların 
Parlemento'dan geçirdikleri "Statute of labour" adlı 
"60 yaşından küçük, meslek sahibi her çalışanın eski 
lordlarının hükmü altına yeniden girmesi" 
zorunluluğuyla birlikte, fiyatlann ve ücretlerin nüfusun 
büyük kırıma uğradığı Veba öncesinin düzeyinde 
tutulması amacını taşıyan bu karara köylü ve 
zanaatçılar başeğmeye yanaşmadılar. Kendi çalışma 
yerlerine dönmeyi reddederek, geçmişteki refahlarını 
yeniden bulabilecekleri, ücretlerin yüksek olduğu 
yerlere yerleşmeye başladılar. Sonuçta Pariamento'nun 
ücret ve fiyatlan durdurma kararı işlerliğini yitirdi. 
Toprak ekimi için yeterli işçi bulunamıyor, bunun 
üzerine toprakbeylerinin büyük bir kısmı arazilerini 
otlağa çevirmekte birbirleriyle yarışıyordu. Varlıklı 
sınıfların tepkilerini çekmeye başlayan ve "köylülerin 
yoldan çıkması" olarak nitelenen bu durum, 
Pariemento tarafından savaşın sürdürülebilmesi için 
yeni vergilerin çıkarılması girişimiyle telafi edilmeye 
çalışıldı. Bunun üzerine köylüler isyan ettiler. Önce 
Essex Kontluğundan başlayan isyan Wat Tyler adında



eski bir askerin önderliği altında kent eyaletine de 
yayıldı. Ayaklanmacılar vergi tahsildarlarını ve 
parlemento kararlarının uygulanmasını denetleyen jü ri 
üyelerini katlettiler. Lordlann şatoları yakılmaya, 
soylular kendilerini ormana atmaya başladılar. Ancak 
köylüler hırsız olarak damgalanmamak için hiçbir 
mülkü yağmalamıyorlardı. John Ball adlı köylülerin 
lideri konumuna gelen b ir rahip, serfliğin ve köleliğin 
Hıristiyan inanışına uymayan, kötü niyetli kişiler 
tarafından çıkarılan bir rejim olduğu öğretilerini 
yaymaya girişti. İsyancılar ardından, dileklerini genç 
Kral II. Richard’a sunmak üzere Londra'ya gittiler. 
Kralla başlayan görüşmeler iyiye doğru giderken.
Kralın yanındaki soylulardan biri John Ball’u 
hançerleyerek öldürdü. Bu dramatik anda, kızgın 
köylüleri susturmak için Kral köylülerin liderinin o 
andan itibaren kendisi olduğunu söyleyerek, köylülerin 
öfkesini yatıştırdı. Ancak, soyluların olayların 
yatışmasından sonra verdikleri karşılık, çok sert ve 
kanlı oldu. Köylülerle karşılaşması sırasında Kralın 
kabul ettiği talepler yırtılıp atıldı. Köylerde ve 
şehirlerde büyük b ir köylü avı başlatıldı. 15. yüzyıla 
kadar köylü sınıfını bağımlılıktan kurtaran sürecin ilk 
adımı başarısızlığa rağmen atılmıştı, bir 
köylü isyanı sırasında, soylu b ir şövalyeye, ellerindeki 
baltalarda saldıran köylüler görülüyor.

..J i,

Yahudi öldürüldü. Bir tür önlem... Kuşkusuz Yahudiler her zaman mudak bir edilginliği 
benimsemiyorlardı; Mainz’te ilk saldıran onlar oldu, 200 Hıristiyan’ı öldürdüler. İntikam 
müthiş oldu; bir vakanüvise göre misilleme olarak öldürülen Yahudiler’in sayısı “aşağı yukan” 
12 bin civanndaydı.

Kuzey, gerek vebanın daha geç gelmesi, gerek Yahudi cemaatinin nisbeten daha küçük olması 
bakımından farklıydı. Orada kıyım ancak 1350’de doruk noktasına ulaştı; henüz yakılmamış 
olan Yahudiler, bütün irtibat noktalan tuğlayla örülmüş evlerine kapatıldılar; orada açlık ya 
da havasızlıktan öldüler. Papa VI. Clement’in kendilerini kırbaçlamayı ibadet haline getiren 
“Biraderler”i mahkûm eden mektubu onları “iman görüntüsü altında, zalim ve imansız bir işe 
kalkışmakla, Hıristiyan inancının kabul ettiği ve koruduğu Yahudiler’in kanını dökmek”le 
suçluyordu. Gerçekten de ilk veba salgını sırasındaki Yahudi kıyımlan resmî bir politika 
olmaktan çok, popüler bir tepkiydi. Temmuz 1349’da “Biraderler” Frankfurt’a girer girmez, 
çevrelerine topladıklan halkla birlikte Yahudi mahallesine yönelerek katliama giriştiler. 
Brüksel’de gelmekte olduklannın haberi yeterliydi; halk, şehrin yöneticisi Brabant Düka’sınm 
önleme yönündeki gayretlerine rağmen, 600 kişiyi katletti. VI. Clement ve Brabant Dükası 
çeşitli bakımlardan tipiktiler. Yöneticiler kuşkusuz, maddi olduğu kadar ideolojik ve İnsanî 
gerekçelerden ötürü de Yahudiler’e karşı girişilen katliamlara karşıydılar. Strasbourg’da 
katliamlar sürerken Köln şehir meclisi, zaten elinden geleni yapmakta olan Strasbourg 
yöneticilerine itidal tavsiye eden mektuplar yazdı. Papa VI. Clement kadiarolan lanederken, 
imparator IV. Charles Yahudiler’i korumak için elinden geleni yapıyordu. Barcelona’da Yahudi 
mahallesinin yağmalanması üzerine İspanya (Aragon) kralı IV. Pedro, suçlulan tesbit etmek 
amacıyla kurulmuş bir komisyonu şehre gönderdi.

Ama, yöneticileri kendi dindaşlanna bağlayan çıkar ilişkileri, Yahudiler’i koruma yönündeki 
çabalannın önünde önemli bir engel oluşturuyordu. Şubat 1349’a vanidığmda IV. Pedro’nun 
“sabırsızlığı” birkaç kişinin tutuklanmasını sağladı. Altı ay sonra tutuklananlar serbest bırakıldı. 
Yahudiler’i koruyan İmparator IV, Charles, Trier başpiskoposuna “öldürülmüş ya da 
öldürülebilecek” Yahudiler’in mülkünü vaad ediyordu.

Krizin Sonuçlan

13. yüzyılda partiler, Guelfo ve Ghibellino, kendi çevrelerinde, heterojen unsurlardan oluşan 
bloklar oluşturabilmiş, sınıfsal dengeleri olduğu kadar devletlerarası güç ilişkilerim de gözeten 
politikalar izlemişlerdi. 14. yüzyılın kriz koşullan ve özellikle veba, bu bloklan çözen, son 
derecede sert bir sınıfsal kutuplaşmanın zeminini hazırladı. Savaş gibi kitlesel ölümlere yol 
açan veba, savaşın aksine maddi serveti tahrip etmiyordu. Salgın sona erdikten sonra 
ölenlerin mülkü çok daha sınırlı sayıda elde toplandı. Ancak diğer yandan nüfustaki dramatik 
düşme, servet sahipleri için vahim bir işgücü ihtiyacı yarattı. Bu, hayatta kalabilen emekçilerin

Thomas More'un 15. yüzyıl 
hümanizminin doruk noktalarından 
birini oluşturan Utopia Adası adlı 
kitabı, ideal bir site tasarımıyla 
birlikte, tarımın, ticaretin komünist 
bir temelde düzenlenmesi 
çağrısını da getiriyordu. Kral VII. 
Henry’nin reformu sırasında 
mezhep değiştirmeyi reddeden 
eski "bakan" More, dinsel 
tutarlılığının kurbanı olarak idam 
edildi. Thomas More'un düşlediği 
Ütopya adasını gösteren bir 
gravür.
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“pazarlık gücü”nün artması anlamına geliyordu. Daha salgın sürerken, tanm ürünlerinin 
fiyatlanndaki artış şehirlerdeki çalışanlan çok güç durumda bırakmıştı. 1349’da Floransa’da 
borazan imlatçılan şehir yetkililerine artık aldıklan ücretlerle geçinemediklerini belirttiler.
Onlan Kilise’ye mum yapan işçiler izledi ve ücretleri arttmlmadığı takdirde çalışmayacaklannı 
belintiler. Salgından sonra ücretlerde yüzde 50-100 arasında değişen artışlar görüldü.

Ancak 14. yüzyılın ikinci yansında emekçilerin yegâne kazanımı ücretler düzeyinde olmadı. 
Boccaccio, Petrarcha gibi yazarlar bir edebiyat ve yüksek kültür akımı olarak hümanizmin 
temellerini atarken, İtalya’da, Bohemya’da, Fransa’da ve İngiltere’de* çalışanlar, çok farklı koşul 
ve tarzlarda da olsa, geçmişinkilerle kıyaslanamayacak kitlesellikte ayaklanmalarda, feodal 
dünyanın dar kalıplannı kıran, yeni bir kimliğin temellerini atıyorlardı. İtalya’da ayaklanmalar, 
krizin bütün çalkantılanna karşın cumhuriyetçi kurumlannı koruyabilmiş şehir devletleriyle, 
Floransa, Lucca, Siena, Perugia ve Bologna ile sınırlı kaldı. Signoria rejimleriyle, Akdeniz 
ticaretindeki egemen konumunun kendisine çok daha gelişkin kontrol imkânları sağladığı 
Venedik Cumhuriyeti’nde büyük tüccar-banker-toprak sahibi ittifakı, örgütlenme hakkından 
yoksun, yoksul işçilerin tepkilerini kontrol etmekte daha başanlı oldu.

Cumhuriyet rejiminin sürmekte olması, bir anlamda, egemen blok içersindeki ihtilafların da 
çözülmemiş olduğunun bir göstergesiydi. Örneğin Perugia’da vebadan sonra şehri yönetmekte 
olan tüccarlar ve zengin loncalar ittifakı, şehirden sürülmüş olan feodal-soylu hizbi 
içermiyordu. 1369’de Papa’yla ittifak kuran sürgündeki soylular şehri kuşattı. Harekâtta, 15. 
yüzyıl boyunca İtalya’nın tarihinde kritik bir rol oynayacak olan paralı askerler de 
yeralıyordu. Kuşatmanın sonucu olarak artan ekmek fiyatları ve değirmenlere konan vergi, 
yoksul zanaatkarların ve özellikle yünlü dokumada çalışan işçilerin hayatını son derece 
güçleştirdi. 1370 sonbahannda ayaklanarak şehir yönetimim Papalık temsilcisi ile anlaşma 
imzalamaya zorladılar. Ancak savaşın sona ermesi, şehir içindeki mücadeleyi sona erdirmedi. 
Mayıs 1371’de şehir yönetimi yoksulları silahsızlandırmaya kalkışınca, yine yün işçilerinin 
öncülüğünü yaptığı bir ayaklanma egemen ittifakın şehirden kaçmasıyla sonuçlandı.

Her ne kadar yün işçileriyle Papa’nm desteklediği feodal-soylu hizip aynı düşmana karşı 
savaşıyorlardıysa da, ortak bir perspektife sahip olmadıklan gibi aralannda bir anlaşma da 
yapılmamıştı. Papa’nın tayin ettiği yöneticinin ilk yaptığı iş, şehri askerî olarak kontrol etmeyi 
mümkün kılacak bir kale inşa ettirmek oldu.

Ancak ne kale ne de Papa’nın paralı askerleri, Perguia’nın örgütlenmj hakkından mahrum 
bırakılmış işçilerin radikalliğini uzun süre bastırabildi. Arahk 1375’te başlayan ayaklanmada 
önce yeni kale kuşatıldı. 24 gün süren kuşatma sırasında, kale asi işçiler tarafından tuğla 
tuğla söküldü. Sonunda Papa’nın iraesiyle atanmış vali, paralı askerleri ve onlan destekeleyen 
soylular şehri tekretmeyi kabul etmek zorunda kladı. Ama 13. yüzyılın loncalarının aksine, 
örgütsüz yün işçileri siyasal deneyim ve perspektiften ve en önemlisi geniş bir ittifak kurma 
imkânından yoksundular. Yün işçilerinin toplumsal panaroma içersindkei “yalnızlığı en çarpıcı 
bir biçimde Floransa’daki dom pi ayaklanması sırasında ortaya çıkacaktı. Floransa’da 20 
Temmuz 1375’te hükümet sarayı yün işçilerinin önderliğinde bir kitle tarafından basılmış, 
yönetim o güne kadar cumhuriyetin siyasal kurumlanndan dışlanmış “küçük insanlar”a geçti. 
Bunlann arasmda vasıfsız işçilerin yanısıra, kendileri de sınırlı sayıda işçi çalıştıran, ancak 
siyasal olarak yünlü tüccarlanna tâbî kılınmış, yün boyacılan, kırkıcılan vb. gibi ustalar da 
vardı. Yeni yönetimin daha ilk haftalannda bu küçük ustalarla örgütsüz dom pi arasmda 
çatlaklar belirmeye başladı. Küçük ustalar, devrik oligarşinin ve şehirdeki zengin loncalann 
temsilcileriyle gizliden ilişkiler kurdular. Yeni yönetimin beşinci haftasında, 31 Ağustos’ta 
şehrin bütün loncalannın katıldığı ve barışçıl olması beklenen bir gösterinin sonuna doğru, 
kasaplar loncası ve zengin tüccarlann önderlik ettiği bir saldırının sonucunda geniş bir dom pi 
katliamı başladı.

Floransa hallanm ne oligarşisinin simgesi haline gelen 
“ Davut”  heykelinin -Michelangelo'nun en ünlü 
eserlerinden biriydi- Signoria Meydanı'ndan kaldırılarak 
saraya taşınma kararının alınması Floransa halkının 
büyük tepkisini çekmişti. Bunun üzerine şehirde küçük 
çapta bir isyan gerçekleşmişti.

Fransa, Feodalite, Burjuvazi ve Etienne M arcel Ayaklanması

Yüz Yıl Savaşlannın ve Kara Ölüm’ün yıkıcı etkileri altında Fransa bir toplumsal devrim 
olanağını denedi. Ancak Ortaçağ koşullarında devrim, saman alevi gibi, başladığı gibi 
sönmekte gecikmedi. 14. yüzyıl ortalannda ülkede feodal iktidann egemenliği henüz 
hakimiyeti elden bırakmamıştı. Zaten bu devrimlerin siyasal ufku, feodaller arasında 
parçalanmış iktidan monarşinin çerçevesinde merkezîleştirmeyi aşmıyordu. Ancak yine bu 
dönemde monarkın iktidan Vç idari-siyasal devlet yönetme teknikleri üzerine yepyeni fikirler 
de ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu fikirler öncehkle kral sarayının çevresinde yoğunlaşan 
hukukçular tarafından ifade ediliyordu. Bunlar genellikle, üniversitelerin ve genel olarak 
burjuva kesimlerin sözcüleriydiler; bu bakımdan soyluluğun feodal haklannm kısıtlanması 
yönünde çıkarian ve talepleri vardı. Philippe le Bel (Güzel Filip) döneminde bu görüşler 
doğrultusunda gerçekleştirilmeye girişilen reformlar, başanya ulaşamasalar da yepyeni bir gücü 
temsil ediyorlardı: Mutlakiyetçi Devlet kuramı olarak Rönesans sonrası ortaya çıkan ve 
burjuvaziyle kraliyet arasındaki vazgeçilmez güç birliğini damgalayan bir dinamiğe işaret 
etmekteydiler. Bu doğrultuda, yeni idan mekanizmalar oluşturuldu: Kraliyet Konseyinin 
yanında. Maliye kabinesi ve Parlamento gibi kurumlar da yeşerdi. Bunlar kökenlerinde hâlâ
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Daha 16. yüzyılın ortasında bir önceki yüzyıl, resimde 
modern tarzın temellerinin atıldığı b ir altın çağ olarak 

değerlendirilmeye başlanmıştı. Bir hikâyenin farklı 
uğraklarının, mekânın farklı düzlemlerinin, "Tanrı 

gözüyle" anlatılıyormuşcasına, tek bir düzlem üzerinde 
resmedildiği Ortaçağ resim anlayışından, ressamın 

kendi durduğu ve baktığı yerin özgüllüğünü yansıtan 
modern çağlar resmine geçişte, perpsektif çalışmalan 

kritik b ir rol oynamıştı. Bu alanda en sistematik 
olarak çalışan ressam da Paolo Ucello’ydu. 16. 
yüzyılda ressamların hâlâ taze olan anılarından, 

hakkında anlatılan rivayetlerden hareketle ünlü 
Sanatçıların Hayatları'ro yazan Vasari'nin aktardığı bir 

rivayete göre heykeltraş Donatello Ucello’dan “Ah 
Paolo, şu senin perspektifin, bilmediğin şeyler uğruna 

bildiğin şeyleri ihmal etmene yol açıyor”  diye 
yakınmıştı. Vasari’nin Ucello’nun Beş Ünlü Floransalı 

resmi hakkında anlattıktan, hümnaist çevrelerin hayatı 
ve kendilerini nasıl algıladıktan hakkında bir fikir 

verecek niteliktedir: “ Hernekadar kendisi ekzantriktiyse 
de, Paolo zanaatkâr arkadaşlarının yeteneğini takdir 

ederdi ve onların anaisını gelecekte de yaşatmak için 
kendi evinde sakladığı b ir pano üzerine, bneş seçkin 
kişinin portresini yaptı. Biri, resmin ışığı ve kökenini 

temsil etmek üzere Giotto’ydu; İkincisi mimariyi temsil 
eden Filippo Brunelleschi; sonra heykel için Donatello; 
Ucello’nun kendisi perpsektif ve hayvan çizimleri için; 

ve matematik için de sık sık Öklid’in problemleri 
hakkında tartıştığı arkadaşı, Giovanni Manetti".

Ucello’nun ünlü savaş resimlerinden biri. 
San Romagno Yenilgisi görülüyor.

büyük vassalların bir birliği olarak kalmasına rağmen, burjuvazinin uzun vadeli çıkarlarına 
hizmet edecek İdarî yapılar biçiminde işlevlerini yürütüyorlardı. Ancak Philippe le Bel, bu 
doğrultudaki amaçlannı gerçekleştirebilme şansından yoksun kaldı: Tüm ülkeyi ortak ve 
kraliyet tarafından merkezî olarak belirlenecek bir gümrük yasasıyla ve sistemiyle donatmak 
isteği, soylular tarafından haliyle yadsındığından başarıya ulaşamadı. Kralın gücü hâlâ Kraliyet 
toprak ve malikânelerinden toplanan gelir ve askerle sınırlı kalmaktaydı. Burjuvazinin 
gelişimine paralel olarak, savaşın da gerekli kıldığı ve arttırdığı kamu harcamalarım 
karşılayabilmek için yeni kaynaklann bulunması gerekliydi. Ortaçağ sonlannda en güvenilir 
ancak en “tehlikeli” kaynaklar, doğal olarak İtalyan bankalanydı. Ancak, onlara borçlanmak 
Edward’in başına geldiği gibi insanı toptan iflasa da sürükleyebilirdi. Hazine’nin bunalımı 
genişledikçe kral çözümü devalüasyonda buldu. Bu ise, ülkeyi bir bütünlük olarak varsaymayı 
ve dolayısıyla tüm sınıflan ve bölgeleri içeren bir birliği gerekli kılmaktaydı. Bunun aracı ise, 
Jean Le Bon’un uzun yıllar varlığını sürdürecek bir siyasal-idari aygıt olarak kurduğu Etats 
Generaux’dan  başka bir şey değildi. Amaç bütün bölgelerin, bütün sınıfların ortak olarak kabu 
edebilecekleri tekbiçimli bir gümrükleme ve vergi sistemini kurmaktı. Aslında üç temel mülk 
sahibi sınıfın meclisi olarak toplanan ve köylüleri ötedenberi dışarda bırakan Etats Generaux, 
bu kadar geniş bir etkinliğe ulaştınimadan önce de vardı. Bu Etaf’lar, genellikle yeni
vergilerin konulduğunun bildirilmesi amacıyla toplantıya çağniıyorlardı. Diğer bir deyişle, Etats
Generaux’nun  hiç bir şekilde “temsiliyet”e dayanan bir işlevi bulunmuyordu. Görevi yalnızca 
Krala danışn^.'nlık yapmak, “emirlerini dinleyerek halka iletmek”ten ibaretti. 1355’te Paris’te 
toplantıya çağnian Etats Generaux  karşısına Kral Jean savaşı sürdürebilmek için gerekli 
gördüğü yeni vergileri kabul ettirmek kaygısıyla çıktı. Toplantıya katılanlar arasında “Kötü” 
Charles adıyla tanınan ünlü Navarre kralı, Reims Başpiskoposu Robert Le Coq ve butjuvazinir
teınsilcisi olan Etienne Marcel de bulunmaktaydı. Bu sonuncusu, Paris Tüccarlar Birliği
yöneticisi ve seçilmiş Paris valisi (magistral) olan zengin bir burjuvaydı. Jean’ın istediği 
paranın, yeni konulan vergiler aracılığıyla kendisine verilmesi karan verildi. Etats Generaux'ya 
katılanlar “kral için ölmeye” yemin ettiler ve her türlü fedakarlığın yapılacağı garantisini 
verdiler. Üstelik Jean’ın rüyasında bile göremeyeceği 30 bin kişilik teçhizatlandınimış adı 
orduyu de sağlama sözü verdiler. Meclisin tek bir şartı vardı: Bu ordunun ve paranın 
sağlanması için gerekli olan vergiler bütün sınıflara ve krallığın bütün bölgelerine uygulanmak, 
aynca, Etats Generaux, vergi denetiminde pay sahibi olmalıydı. Böylece ilk kez halk meclisi 
kraliyetin kamu işlerinde belli bir yetki sahibi konumuna gelmekteydi. Oysa kral kendisine 
verilen orduyla İngilizler’in üzerine yürüdü, Poitiers’de savaştı, yenildi ve esir düştü. Soylulann 
askerlik anlayışı, halkın artık “ulusal” bir nitelik kazanmış bulunan savaşta herhangi bir 
payının olamayacağı şeklindeki “şövalyece” bir zihniyete dayanıyordu. Oysa paralı askerlerin 
kullanılması, bunlann kırlan ve köyleri yağmalamaya girişmeleri, “bu işte Ingilizlerden bile 
beter olduklarını düşündürecek” talancılann tüm Eransız toprağına yayılmış olması artık şehir
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"G otik  B arbariilc" ve 
K0pemiİ€ Devrim i

“Kopernik devrimi” , özellikle bilimsel literatürde yay
gın olarak kullanılan bir deyim haline gelmiştir; gelenek
sel kalıplara karşı çıkmayı, ya da en hafif deyimiyle 
bir paradigma değişimini dile getirir.

1473-1543 yılları arasında yaşayan PolonyalI gökbi
limci Mikoiaj Kopernik'in düşünce tarihinde bir dönüm 
noktası oluşunda, aslında Kopernik'ten çok tarihçilerin 
ve sonraki bilimsel geleneğin payı vardır. Gökbilimde 
"devrim” olarak anılacak şey, çok daha sonra, Tycho 
Braho ve Kepler ile birlikte gelecektir...

Ama bunlardan önce, yanıtlanması gereken bir soru 
var gibi: Birbirinden çok farklı dönemlere ayrılsa da, 
tek bir izleğe bin yıla yakın bir süre bağlı kalan Ortaçağ 
düşüncesi nasıl olup da, gökbilimde Batlamyus'un yer 
merkezli (geosentrik) sistemi yerine Güneş merkezli (he- 
liosantrik) bir sistemin önerilmesiyle, bir ‘devrim'den 
söz ettirecek kadar sarsılablidi?

GÖKKUBBENİN ViKİLİŞINA DOĞRU

İlkin, eski düşünce sisteminden kopuşun, gökbilimde 
gerçekleşmesinin hiç de tesadüfi olmadığını söylemek 
gerekir. Coğrafya ile çok yakından ilişkili olan astrono
mi, o sıralarda biricik sistematik bilim dalıydı ve günde
lik hayattan evren anlayışına kadar her şeyi kaplayan 
düşünce geleneğinin en büyük dayanağıydı...

Bütün bir Ortaçağ bilimi, Helenistik bilimin doğu batı 
ayrımlaşmasının eşiğinde feodal toplumun koşullarına 
uydurulması olarak değerlendirilebilir. Ortaçağda 'bi- 
lim’den söz ederken, ne bugün anladığımız anlamda 
özerk bir bilimsel örgütlenmenin, ne de -astronomi, ge
ometri, optik, tıp, statik, hidrostatik, mekanik vb. dışında- 
dlsiplinlerirı varolmadığını hatırda tutmakta yarar var. 
Kilise öğretilerinden bağımsız bir düşünce geleneğinin 
izine rastlanmayan bu dönemde, düşünce ufku Antikite
nin -özellikle Aristoteles ve İskenderiyeli gökbilimcilerin 
mirası- kozmolojisi ile Hıristiyan teolojisi arasında ger
çekleştirilmiş büyük çaplı bir uzlaşmayla çevrelenmişti.

Roma’nın çöküşü, kiliseyi çok uzun bir süre örgütlü 
tek toplumsal güç durumuna getirdi. Hem üretim etkin
liklerini hem de gündelik hayatı düzenleyen temel ideo
lojik dayanak konumundaki kilise, bütün bir düşünsel 
ufku kapıları ardına kapatıyordu ama, bu aynı zamanda, 
Hıristiyanlığın İçinde çok canlı ve çeşitlilik gösteren bir 
geleneğin doğmasına da yolaçtı: Büyüyle ve bilimsel 
deneylerle uğraşan Roger Bacon bir Fransisken rahibiy
di ve Papa kendisinden incelemelerinin sonuçlarını iste
meseydi, çağdaşlarının çoğu gibi unutulup gidecek, ya 
da daha kötüsü, bir büyücü olarak hatırlanacaktı.

Ortaçağ atmosferinin anlaşılması açısından ilginç ör
neklerden biridir Roger Bacon: Skolastik düşünceyi eleş
tiren, hakikate sadece kutsal kitap ile Aristoteles'in.bir- 
ieştlriimesiyle değil, deney ve gözlemlerle de varılabile
ceğini öne süren Bacon, eninde sonunda bir din ada
mıydı ve "deney”den kastı dünyanın teolojik yorumu
nun bir kenara bırakılması değildi. Yine de başı derde 
girdi; yargılandı ve hapse düştü. Bu hoşgörüsüzlük. 
Ortaçağ dünya görüşünün katılığ ından ve 
‘kırılganlığından’ kaynaklanır gibidir: Aristoteles’in sü
rekli dünyası ile Tanrı eliyle bir anda yaratılıp bir anda 
yok edilebilen tektanrılı dinlerin fani dünyası arasında 
sağlanan uzlaşma, ortaya feodal toplumun sınıfsal hiye
rarşisini yansıtan bir evrensel hiyerarşi çıkarmıştı. Çok- 
tanrıcılığın izlerini taşıyan gökyüzü meleklerinin -her 
biri evrenin yönetiminde belli işlevlere sahipti ve rütbe
lerine göre gezegenlere bağlanmıştı- hiyerarşisi: Papa,

başpiskoposlar, piskoposlar, imparator, krallar, dere
beyleri ve soylulardan oluşan toplumsal katmanlaşma
nın bir dışa vurumuydu.

Yeni-Platonculuğun gizemciliğiyle yoğrulmuş bu gök
sel tasarımda öğeler çok uzakta olsa da, ilişki mutlaktı: 
Yıldızlar insanlarla ilgili birer simge değillerdi, gerçekti
ler: Kozmik, toplumsal ve fizyolojik düzenlerin bir ve 
benzer olduğu, benzer hiyerarşilere dayandığı varsayılı
yor, bütün qğelerin belli bir yere sahip oiduğu bir evren 
tasarımı oluşturuluyordu.

İşte bu nedenle, “ bir iğne ucunda kaç meleğin dans 
edebileceği" gibi, alayla anılan ve büyük olasılıkla da 
çoğunlukla yanlış yorumlanarak tahrif edilen 'sözde 
sorunlar' Ortaçağ geleneği içinde büyük bir önem kaza
nıyordu; her şeyiyle bir bütün oluşturan evrensel görü
şün siyasi/toplumsal yorumlarına sık sık gönderme yap
tıkları ve sınıf ya da çıkar çatışmalarında önemli rol 
oynadıkları düşünüldüğünde; farklı okulların ve tarikat- 
lerin şiddetle tartıştığı konular, bu alaylara lâyık olacak 
kadar gereksiz ve budalalık ürünü gibi görülemez.

Ve işte, yine aynı nedenle kilise, astronomideki yeni 
herhangi bir görüşe karşı böylesine acımasızdı; bu tür 
bir girişim, düşünsel alandaki bir düzeltme ya da eleşti
riden çok, evrensel görüşün bir noktasına yapılmış bir 
saldırı şeklinde değerlendirildiğinde imanla rasyonelliği 
görülmedik bir başarıyla bağdaştıran Ortaçağ kozmolo
jisine yapılacak bir itiraz, toplum düzenine, dinsel ku
rumlara ve bizzat evrenin uyumlu düzenine karşı açılmış 
bir savaştı. Bu anlayış çerçevesinde bile, XIII. yüzyılda 
özellikle İslam uygarlığının etkisiyle bir bilimsel canlanış 
döneminin yaşanması, yaşanabilmesi, ilk bakışta çeliş
kili görünebilir.

Ne var ki, feodal yapı ve bu yapıya dayanan Ortaçağ 
ekonomisi, kilisenin öğretisi kadar sarsılmaz ve statik 
değildi. Bütün bir Ortaçağ boyunca yavaş yavaş biriken 
teknik buluşlar, kırsal alanların ortasında önceleri küçük 
adacıklar olarak beliren kentler ve bu kentlerde yeşeren 
yeniloplumsal sınıflar, başka bir dünyanın habercisiydi.

Ortaçağ düşünce sisteminin kırılganlığı, yüzlerce yıl
lık egemenliğini borçlu olduğu statik ve sağlam yapısın
dan kaynaklanır; yeni tekniklerin geliştirilmesi, bilimsel 
alanda yol katedilmesi için, ve hepsinden önemlisi, doğ
makta olan yeni toplumsal sınıflara uygun bir hayat 
tarzının yerleşebilmesi için skolastik düşüncenin tümüyle 
reddedilmesi zorunluydu.

Bu yadsımanın, salt Rönesans ve aydınlanmayla sınır
lı kalmadığına yakın bir örnek, Engels’in, Doğanın Diya- 
lektiğl’ne 1845'te yazdığı girişte bulunabilir: “ Birçok 
alanda, işe yeniden başlanması zorunluydu. Antikite, 
Eukleides'i Ptolemaios’un güneş sistemini; Araplar, on
dalık sistemi, ilk cebir bilgilerini, modern sayıları ve 
simyayı miras bırakmışlardı; Hıristiyan Ortaçağ ise, hiç
bir şey. "

Oysa, Ortaçağın, günümüz uygarlığını biçimlendirmiş 
kültürel mirası bir yana bırakılsa bile; bu ‘karanlık bin 
yılın' çağdaş bilime ö/r şe/c/Zde damgasını vurduğu ileri 
sürülebilir: Ortaçağ ufkunun yıkılmasıyla boşalan yeri 
doldurmak için harcanan çabaların bir sonucu olarak 
görülebilecek çağdaş bilim, belki de bu yüzden yakın 
zamanlara dek Ortaçağ'a karşı buncasına hoşgörüsüz yak
laşmıştır.

YELDEĞİRMENLERİ VE SAATLER

Ortaçağın sonunu hazırlayan büyük teknik başarılar, 
çoğunlukla Doğudan ithal edilmiştir. Ya da, bu teknikle
rin bir kısmının, yüzlerce yıl qnce Çinliler ve Hintliler 
tarafından kullanıldığı bilindiğinden, Avrupa'ya nasıl ulaş
tıkları, ulaşıp ulaşmadıkları hakkında bilgimiz olmadığı 
için böyle bir varsayım ortaya atılıyor.

‘Teknoloji’ dendiğinde neyin kastedildiği pek açık de
ğildir. Bir bakıma her şey teknolojidir çünkü: Bir takım 
teknikler toplamından çok öte; bu teknikleri gerektiren 
ve zorlayan yaşam tarzı, bilgi birikimi ve üretim biçimleri 
de hesaba katılmadığında, tarihsel bir çözümlemede 
basit bir materyalist inclirgemeciliğe düşmek kaçınıl
mazdır. Fernand Braudei’in uzun uzadıya üzerinde dur
duğu gibi; IX. yüzyılda, atın göğsünde soluk borusunu 
sıkan bant yerine at hamutunun icat edilip, böylelikle 
attan elde edilen çekme gücünün kat kat arttırılmasını 
“ insanın köleliğini azaltan” bir faktör olarak görmek, 
“ uzun deniz yolculuklarının ve büyük keşiflerin” XII. 
yüzyılda bulunan kıç dümeni ve pusula sayesinde müm
kün olduğunu ileri sürmek, çok basite indirgenmiş bir 
tarih anlayışının belirtisidir. Rönesans’ın entelektüel pat
lamasını, okumayı kolaylaştıran mercek ve gözlüğün 
yaygınlaşmasına, evlerin artık geceleri düzenli bir ışıkla 
aydınlatılıyor olmasına bağlamanın safdillik oiduğu da 
apaçıktır. Hatta, Braudei’in örneklerini belki biraz aşırı
ya götürmek pahasına, basım tekniklerinin ve matbaa
nın da, tek başlarına kültürel ve bilimsel canlanmanın, 
Yeniden doğuşun temellerinden biri olarak görülemeye
ceğini söyleyebiliriz: Öteki teknik buluşların çoğu gibi, 
matbaa tekniği de yüzyıllardan beri Çin’de kullanılıyor 
ve Marco Polo’nun Avrupa'ya tanıttığı, ksilografi adı 
verilen ağaçbaskı bloklarıyla basım yöntemi, XIV. yüzyı
lın başlarından beri biliniyordu. Yine bu sıralarda parşö
menin yerini kâğıt almıştı ama, bu yenilikler Batıda uzun 
bir süre sadece iskâmbil kâğıtlarının geliştirilmesi için 
kullanıldı. (Tabii, Jean Desmond Bernal'in bu örneği 
verirken “ iskâmbil kâğıtlarını tanrısal bir sihir biçimi 
olarak gören dinsel anlayışa" gönderme yaptığını belirt
mek gerekir.) Bunun dışında basım teknikleri, hemen 
hemen Rönesans'a kadar, papalık bildirilerinin, duaların 
ve tasvirlerin çoğaltılmasından, az sayıdaki kitabın ucuz 
kopyasının çıkartılmasından başka bir işe yaramadı...

Bütün bu örnekler gösteriyor ki, tekniklerin gelişmesi, 
kurulu yapıların dönüşümünü açıklamak için yetersiz 
bir dayanak. Kaldı ki, pek çok ‘yeniliğin’ bazen yüz, iki 
yüz yıl boyunca zamanını beklediği biliniyor. Her şey
den önce, toplumun gökten zembille inen her buluşu 
kolaylıkla sindirmediğini dikkate almak gerekir: “ örne
ğin buhar makinesi,” diyor Braudel, “endüstriyel devri
mi getirmeden çok önce icat edilmişti yoksa endüstriyel 
devrim tarafından getirilişinden önce mi demeli?” Henri
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Yukarıdaki iki resim Rönesans resmi üzerindeki 
Müslüman Arap etkisinin çarpıcı bir kanıtıdır. Soldaki 
resim Abd ar Rahman ibn Umer-as-Sufi'nin 1009-10 
yıllarında yayınlanan Suwar al-Kawakil al-tabitah (Sabit
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Konesans

PIrenne’ye atfedilen bir saptama da şu: “ VIkIngler ona 
eriştiğinde, Amerika keşfedilir keşfedilmez yitip gitti, 
çünkü AvrupalIlar henüz gereksinmiyordu onu."

İşte, Ortaçağ Avrupa’sında da durum buydu: XI. yüz
yıldan itibaren Batı teknolojisi, henüz insanların gerek
sinmediği bir olanaklar kümesi sunuyordu. Ortaçağın 
çerçevesini kıran, bu keşif ve icatların kendileri değil, 
toplumsal dinamiklerin onların kullanımını gerektirmeye 
başlaması oldu. Lordlar ve köylüler arasındaki karmaşık 
etkileşim, bu yüzyılda kentleri azımsanamayacak ölçü
de canlandıran bir verimlilik artışını beraberinde getir
mişti. Tanmsal üretim fazlasını ve zanaatkâr üretimini 
hem yerel ölçekte, hem de uzak pazarlarda dolaşıma 
sokan yeni tüccar sınıfının, aristokrasinin ağır vergile
rinden görece özgür kalarak sermaye birikimine yönel
mesi, maddi temelde ortaçağ feodalizmini aşan deği
şimlere gebeydi. Keşif ve icatlann bin yıla oranla büyük 
ölçüde ivmelenlşi de bu yüzdendi: Yeni teknolojinin 
benimsenebilmesini sağlayan maddi ve düşünsel temel
ler atılmıştı ve bu dönüşüme -skolastiği yerinden oynat- 
masa da- bilimsel alanda bir canlanış eşlik ediyordu...

Tanrıya ulaşmak istercesine göğe uzanan görkemli 
gotik katedraller, bu dönemde mimaride ulaşılan teknik 
yetkinliğin ve sonradan, Rönesans sırasında “ gotik 
barbarlık" nitelemesiyle küçümsenecek yüksek Orta
çağ kültürünün en önemli simgesidir. Ancak Ortaçağın 
öteki buluşları gibi kuramdan yoksun olan bu mimari 
tarzın, bilimle herhangi bir alıp vereceği olamazdı.

XII. yüzyıldan itibaren, su değirmenleri yerine geçen 
yeldeğirmeni, büyük bir verimlilik artışını sağlarken, gez
gin bir değirmen yapımı ve tamiri zanaatını doğurmuştu. 
Mekanik çağının habercisi olan bu zanaat, belki de saat
çilik geleneğinin babası da sayılabilir. Antik Yunan’dan 
beri varlığı bilinen ve Araplarca da yaygın biçimde kulla
nılan su saatlerinin yerini çok daha dakik mekanik saat
lerin alışı, dinsel hizmet saatlerini bildiren çan kulelerin
de çanın tokmağına otomatik gel-git hareketinin veril
mesi ve çancının bertaraf edilmesiyle başladı. Her şeh
rin kulesinde ya da katedrallerde kısa zamanda vazge
çilmez yerini alan saatler; günün düzenlenmesi, dinsel 
ve toplumsal görevlerin dakiklikte yerine getirilmesi gibi 
pratik yararlanndan çok, birer onur simgesi durumun
daydılar.

Yıldızlar Kitabı) kitabından bir burç çizin}i. Aynı burç 
Johann Bayer'in 1603'te yayınlanan Uranometria 
kitabında sağdaki resimde görüldüğü şekilde tasvir 
edilmiş.

İlerideki keşifleri bekleyen denizcilik teknikleri, barut 
ve topun savaş maliyetlerini kat kat arttıran güçlü ve 
yaygın birer silah durumuna gelmeleri, uzun bir süre 
sonra ilk bilimsel endüstriye, kimya endüstrisine yola- 
çacak damıtma ve alkol elde etme teknikleri de, Röne
sans öncesinin teknik ve bilimsel canlanma evresinin 
ürünüydü.

Bütün bu dönüşümlere rağmen yerinde öylece duran 
Ortaçağ düşünsel geleneğinin sarsılması kaçınılmazdı 
artık.

YENİDEN DOĞUŞ VE BİLİMSEL DEVRİM

Alexandre Koyre ve Herbert Butterfieid’e göre, bilim
sel devrim “beklenmedik birtakım deneysel bulgulardan” 
ve yeni deneysel yöntem bilimlerden değil, tamamen 
yeni bir anlayıştan kaynaklanmıştır.

Böylelikle, insan anatomisinin ayrıntılarıyla incelendi
ği, olgu toplamanın ve bilgi derlemenin olağanüstü ör
neklerine rastlandığı Rönesansta, üstelik keşiflerin alıp 
başını gittiği bir sırada; neden bir bilimsel devrime tanık 
olunmadığı anlaşılabilir. Hatta, iki farklı bilimsel uyanış 
döneminin ortasında (XIII. ve XVI. yüzyıllar), Rönesan- 
sın bir durgunluk çağı olduğu giderek bitime karşı bir 
iklim yarattığı bite söylenebilir.

Alexandre Koyre’ye göre, Rönesans İle bilimsel dev
rim arasında doğrudan bir bağ kurulamaz: “ Olağanüstü 
verimlilikte, olağanüstü zenginlikte bir çağ. Evren imge
mizi şaşılacak ölçüde zenginleştiren bir çağ olduysa 
da... Yeniden doğuşun esini bilimsel bir esin olmamış
tır. Yazında ve sanatlarda Yeniden doğuş adı verilen 
çağın uygarlık ülküsü, kesinlikle bir bilim ülküsü değil, 
bir retorik ülküsüdür.” “ Eleştiri ruhunu en az taşıyan 
çağlardan biri" olarak nitelediği Rönesans sırasında, 
boşinanların, büyücülüğe, gözbağcılığa duyulan inan
cın Ortaçağa oranla çok daha yaygın olduğunu hatırlatır 
Koyre. Kuşkusuz, dinsel bağnazlığın egemenliğini kıra
rak “ insan"ı keşfetmek için. Antik dünyanın birikimine 
el atmayı seçen bir çağın en büyük kafaları bile, Koyre’r 
nin deyimiyle “ klasik metinlerde bulunan en alıkça 
gevezelikler” karşısında saygıyla eğiliyor, müneccimli
ğe gökbilimden çok daha önemli bir paye veriyorlarsa; 
ve ‘baş düşman’ geride kalan dönemin Aristotelesçi 
bireşimi olarak ilan ediliyorsa, bunun sebebini bu sefer 
de 'Yeniden doğuşun karanlıklığında’ aramamak gere
kiri Ortaçağa ilişkin olarak çok sık ve yaygın bir şekilde 
yapılan, çok uzun bir süre genel kabul gören bu tür 
yanlış bir değerlendirme, Rönesans için iki bakımdan 
olanaksız: Birincisi, Ortaçağın ‘karanlığı’ ve çok farklı 
dönemleri içerdiği halde böylesine homojen bir adlan
dırmaya -aslında bir adlandırma bile değil bu; Antik 
çağın çözülüşüyle Rönesans arasında öngörülen muaz
zam uzunlukta bir geçiş döneminin, kendine özgü bir 
isim verilmeksizin geçiştirilmesi- layık görülmesi, daha 
çok tarihçilerin -özellikle de Aydınlanma çağındakllerin- 
Ortaçağ üzerine çok az şey bilmelerinden kaynaklanır. 
Gerçekten de kapalı bir dönem olan Ortaçağın tersine, 
Rönesans üzerine bugün elimizde çok fazla belge ve 
bilgi bulunuyor; bunda, kendini ve başarılarını Antik 
dünyaya ve onun Yeniden doğuş’unu müjdeleyen Röne
sans’a bağlamakta ısrar eden Çağdaş düşünsel ufkun 
da büyük payı var gibi.

İkinci olarak, Rönesans dünyasının bilime kayıtsızlığı, 
onun en büyük başarısı olan Aristotelesçi antolojinin 
yıkılmasından kaynaklanır; Ortaçağın Aristotetes’ini aş
tıktan sonra, bir anda fiziksiz ve metafiziksiz kalan Rö
nesans, bilimi mümkün kılan bütünsel anlayış ve kuram
sal çerçeveden yoksundu... Deney ve gözlemle elde 
edilen bilgi dağarınınsınıflanması kuramsal bir araç ol
madan mümkün değildi; zaten hümanizme doğanın mu
cizelerine hayran olmaktan, onlara tanık olma zevkini

tatmaktan öte bir niyet bekleniyor gibidir... Tannyı ‘tü- 
ketebilmez bir anlam' olarak yorumlayan hümanistler 
için Dünya ve insanlar. Tanrının suretleridir. Yaratan 
yaratılan eğretilemesinin yerine geçen ve sınırsız göz
lem ve deney merakını kamçılayan bu anlayışa göre, 
doğa ve insanın her parçası. Tanrının sonsuzluğunu 
içinde barındırır. Tanrının sonsuzluğu ile dünyanınki 
aynıysa, doğayı incelemek neredeyse dinsel bir görev 
haline gelir...

Rönesans’ın, aşağı yukarı bir yüzyıl sonra patlak ve
ren bilimsel devrime biricik katkısı. Ortaçağın engelleyi- 
ciliğini ortadan kaldırmasıdır, denebilir.

Hümanizmanın, keşiflerle açılan yeni ufukların, doğal
cılığa dönüşün, edebi patlamanın, güzel sanatlarda - 
perspektifin formüle edilmesi gibi- önemli aşamaların. 
Antik kaynaklara yönelişin ötesinde, Rönesans her şey
den önce bir mühendisler çağıydı. Mühendisliğin, zana
atçılığın, sanatın ve mimarlığın tek bir kimlikte toplandı
ğı bu dönemin -çağını aştığı. göz önünde tutulmak 
şartıyla- en önemli simgesi sayılan da Vinci; sanatı bir 
yana, bütün dehasına, hemen her alana yayılan ilgileri
ne ve ayrıntılı gözlemlerine rağmen, ne yeni bir bilimin, 
ne de yeni bir bireşimin öncüsü olarak görülebilir. Hatta 
onu, günümüzdeki anlamıyla bir mühendis kimliğine 
bite sokamayız: un değirmeninden kanal açıcıya, top 
ve tanklardan (Milano Prensinin himayesine kabul edil
mek için yazdığı mektupta “ kullanımı çok pratik ve ta
şınması kotay bombardıman aletlerim var" der, “çıkar
dığı dumanla büyük korku, bombalarıyla da zarar verir 
düşmana” ) uçmaya yarayan aletlere (bunlar arasında 
bir paraşüt de vardı), kadar tasarladığı, planlarını çizdiği 
sayısız mekanik aracın büyük bir çoğunluğunu gerçek
ten yapmayı düşünmemiştir bite. Hoş, gerekti maddi 
desteği bulup yapmaya kalkışsaydı da, hemen hemen 
hiçbiri işlemeyecekti kil Statik ve dinamik bilgisinden 
yoksun otan Leonardo’nun, öteki çağdaşlan gibi, doğal 
hareketlerin  m akinelerle açıklanabileceğini 
‘kanıtlamaktan’ öte bir kaygısı yoktu. Bütün yaratıcılığı
na rağmen, ardında bir ekol, bir gelenek bırakmayan, 
düşünce ve çabasında sistematik herhangi bir birikime 
rastlanmayan (hasımlannın ona taktığı ad, uomo senga 
lettere idi, yani kültürsüz adam) Leonardo, bu yanıyla 
da çağını olabildiğince yansıtmaktadır; düşünsel ve sa- 

. natsal açıdan çok canlı, ancak bilimsel ve felsefi açıdan 
uzun soluktu otamayan bir iklim...

Bu iklimde Kopernik devrimi gibi bir dönüşüm nasıl 
mümkün oldu?

Yanıt, açık: Olmadı. Kopernik sistemi, Aristotelesçi 
kozmolojiden çok ötelerde değildi zaten: Gerçekte dev
rimci otmaktan çok tutucu bir tavra sahip olan Koper- 
nik'in güneş merkezli sistemi ortaya atan kitabı, gözlem 
açısından çok doyurucu otmaktan uzaktı ve yer- 
merkeztitlk dışında Battamyus'un sistemiyle arasında 
büyük farklar yoktu. Kaldı ki o, bu fikri ilk ortaya atan 
kişi de değildi; Antik çağda bu konunun tartışıtagetdiği 
öteden beri bilinir. Ama, bütün bunlar, kilisenin tepkisi
ni önlemeye yetmeyeceğinden, Kopernik kitabının an
cak ölüm döşeğtndeyken yayınlanmasına izin verdi. Sa
dece astronomiyle uğraşanların anlayabileceği bir üs
lupta yazıtmış Kitap da, bu nedenle bir İki aşağılama 
dışında önemli bir tepki çekmedi.

Bilimsel devrim için koşullar henüz uygun değitdi. 
Kopernik'in güneş merkezli kozmolojiye otan katkısı da, 
ancak yüz küsur yıl sonra, XVtt. yüzyılın bilimsel uyanışı 
sırasında değerlendirilecek, yaşadığı ve kitabını sundu
ğu çağda gerçekleşmeyen Kopernik devrimini, esas ola
rak gelecek yüzyılın beyinleri gerçekleştirecekti. Kimile
rince abartılı olarak “ Karşı-Rönesans” diye adlandıntan 
burjuva devrimleri sırasında...
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ve kasabalarda açık açık eleştirilmeye başlamıştı. Savaşın bütün mali ve askerî yükünü şehirli 
ve köylü halk çekerken soyluluğun, o çağın bir vakanüvisinin belirttiği gibi “lüks ve şehvet 
hayatına” dalmış olmaları gittikçe daha büyük tepkilere hedef olurken, yavaş yavaş bir isyanın 
temelleri atılmaya başlıyordu.

İsyanın hedefi kral değil, vassallarıydı. Esir Kral Jean. İngiltere'deki esaret hayatı sırasında 
Fransa şehir ve köylerinde, halk arasında daha da popülerleşmişti. İsyanın kaynağı, bazı - 
reformlar gerçekleştirme konusunda hemfikir olan bir çok insanın bir araya gelerek 
toplanmaya başladıkları Paris’ti. Başlarında Etienne Marcel ve Robert Le Coq bulunmaktaydı. 
Etienne Marcel Paris’i arkasına almış olmanın ne kadar büyük bir güç verdiğinin çok iyi 
bilincindeydi. Robert Le Coq ise, Laon ve Reims piskoposluklarını yürüten, pek çok defalar 
Jean le Bon tarafından diplomatik görevlerle' taltif edilmiş tecrübeli bir burjuva kökenli din 
adamıydı. Etienne Marcel ve Jean Le Coq. Navarre kralı Kötü Charles ile de temasa geçtiler. 
Gelecekte Fransa Kralı olan Charles o sırada kral naipliği görevini yürütmekteydi. Etienne 
Marcel’in taraftarlarının baskısı altında reformlan görüşmek üzere bir komisyon oluşturulması 
genç naibe kabul ettirildi. 1357’deki Büyük Emirname ile kral naibi, Felemenk’te olduğu gibi, 
Fransız şehirlerinin özerkliğini ve konfederasyonlar oluşturma hakkını tanıdı. Bu özerklik zaten 
feodal düzen altında gayet ciddi problemler içinde olan kraliyet egemenliği karşısında 
olmaktan çok, kırın soylularına ve kraliyet vassallarına karşı kazanılmıştı. Soyluların pek çok 
ayncalığma kısıtlama getirildi; birbirleriyle artık özel savaşlara girişemeyecekler ve adalet 
alanında keyfi düzenlemeleri ortadan kaldıracak bir dizi reform gerçekleştirilecekti. Etats 
Generaux’ya ek olarak kralın yanında 17 burjuva, 11 din adamı ve 6 soyludan oluşan bir 
danışma konseyi sürekli hazır bulunacaktı. Kral naibi, kraliyet gücünün sınırlandırılmasına 
karşı bütün gücüyle direnmeye çalıştıysa da bunda başarılı olamadı. Meclisin kralın yanından 
uzaklaştırmasını istediği iki mareşal hakkındaki bu talebi kabul etmemesi. Etienne Marcel ve 
adamlarına bizzat kralın karşısında güçlerini kanıtlamaları için bir fırsat verdi. Kraliyet sarayını

Lroenzo de Medici, il Magnifico'nun son yıllarında, 
iktidarı tx>yunca himaye ettiği hümanist kültür, popüler 
ve köktenci b ir Hıristiyan-halk hareketinin tehdidi 
altındaydı. Lorenzo'nun ölümünden sonra: Floransa'nın 
yeni anayasasını hareketin önderi keşiş Girolamo 
Savonarola (ûstte)yazdı. 1495'te Foransa'nın hükümet 
sarayına “ Isa Mesih senato ve halk tarafından 
Floransa'nın Kralı ilan edilmiştir”  sözleri kazıldı. Ancak 
Savonarola'nm yönetimi uzun ömürlü olmadı. Kendisi 
1498'de şehir meydanında yakıldı (a ltta). Ancak 
taraftarları 30 yıl kadar onun kehanetlerine inanmaya 
devam etti.



Ortaçağ kentlerinin loncalarla denetlenen ve basit bir 
teknolojiye, el emeğine ve ustahk-çıraklık ilişkilerine 

dayalı zanaattan, zamanla daha ayrıntılı b ir emek 
sürecini ve işbölümünü kapsamaya, "dışa iş verme" 

yönteminin gelişmesiyle tüccar sermayesine daha çok 
bağımlı olmaya başladılar. Yukarıda çeşitli 

zanaatlerden örnekler, aşağıda demirciler...

basan Etienne Marcel ve adamlan -silahlı bir birlikle beraber- Charles’ın huzuruna çıktılar. 
Etienne Marcel, mareşallerin azledilmesi, ve kralın “İngilizlere karşı savunmayı acilen 
oluşturmak üzere” eline kılıcını alması konusundaki talepleri yeniden sıraladı. Charles’m alaycı 
ve yüksekten bakan cevabına karşı tutumu çok sert oldu; bir işaretiyle silahlı arkadaşlanndan 
birkaçı kralın yanındaki sözkonusu mareşallerin üzerine atılarak, hemen orada öldürdüler. 
Anlatıya göre “Charles’ın eteği kana bulanmıştı”.

Jean Bonhoinme ve La Jacquerie Ayaklanması

Süregiden savaşın en ağır yükünü çeken savunmasız Fransız köylüleri Etats Generaux’nun ve 
Parisli buıjuva isyancılannın hesaba katmadıklan bir güçtüler. Ortaçağlar boyunca köylü 
isyanlannın toplumsal hafızada bıraktığı iz, yalnızca pasif bir direnme, sabotaj ya da saman 
alevi gibi parlayışlarla, senyör konaklannı ateşe vermelerden ibaretti. Soyluluk tarafından 
hesaba katılmayan burjuvazi de, kendi hesabına köylüleri pek hesaba katmıyordu. Oysa, Kara 
Ölüm’ün ve ardından gelen açlığın, devam eden savaşın köylüler arasında kımıltılara yol 
açmaması artık olanaksızdı. Poitiers yenilgisi isyanın en önemli nedenlerinden birini oluşturdu. 
Savaşta esir düşen birçok soylunun serbest bırakılması, çok büyük meblağlann İngilizlere fidye 
olarak ödenmesini gerektiriyordu; bu da elbette onlann köylü vassaljanna düşen bir görevdi. 
Diğer taraftan savaşı kaybederek kırlara dağılan paralı askerler de İngilizlerle savaştan elde 
edemedikleri ganimeti köylülerin topraklanndan, ekinlerinden alma arzusuyla tûm Fransız 
kınnı talan etmeye girişmişlerdi. Bunlara Fransız toprağı üzerinde yerleşmiş bulunan İngiliz 
askerlerinin, kendi hayatlarını sürdürebilmek amacıyla İngiltere krah tarafından “serbest” 
bırakılmalan sonucunda, doğal olarak talan birlikleri haUnde örgütlenip Fransız köylülerinin, 
tarlalannın ve sürülerinin ^zerine çökmesi de ekleniyordu. La Jacquerie ayaklanması, tüm 
bunlara karşı, 1358’de patlak verdi. Ayaklanma özellikle “savaş alanı” olarak kullanılan 
eyaletlerde, ile de France ve Champagne’da çok şiddetli olmuştu. Adı, soylulann olasılıkla 
Jean Bonhomme’dan türettikleri alaycı bir addı. Hareketin lideri Guillaume Cale köylüler 
üzerinde büyük etki sahibiydi. Ancak ayaklanma düzenli köylü birliklerinin oluşturulmasına ve 
belirli reform taleplerine dayandınlamadı. İsyancılar Beauvais bölgesinde toplandılar. Bütün 
soylulann krallığa ihanet ettikleri söylendi ve hepsini öldürme çağnian yapıldı. Ardından 
köylüler ellerinde bıçaklarla ve bir köylünün eline geçirebileceği biricik silahla, tanm 
araçlanyla senyörlerin şatolanna saldınp yakmaya, öldürmeye ve talan etmeye başladılar.
Ancak bir ay kadar sûren bu üstünlük çok geçmeden kaybedildi. Senyörler ayaklanmayı 
bastırmak için üzerlerine yürüdüklerinde köylülerin yapabilecekleri pek birşey yoktu:
Ayaklanma kanla bastınidı. Navarre Krah tarafından ele geçirilen Guillaume Cale’ın kafasına, 
kesilmeden önce akkor halinde kızdınimış madeni bir taç geçirildi. Bu arada, Etienne 
Marcel’in harfeketi, kendisinden çok farklı özellikler taşıyan La Jacquerie’yi etkin bir biçimde 
desteklemişti. Ancak La Jacquerie’nin bastınimasından sonra bu desteği onun Paris burjuvazisi 
ve özellikle Navarre Kralı tarafından sert bir şekilde suçlandmimasına fırsat verdi. Etienne 
Marcel, onlann gözünde artık Fransa kralının düşmanından başka bir şey değildi. Navane 
krahnın muzaffer bir edayla Paris’e gireceği günün gergin havasında, kaçmak için şehrin 
anahtarlannı isteyen, yalnız yüz bulamayan Etienne Marcel, 1 Ağustos 1358 sabahı linç edildi.
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Hümanizm ve Halk V aizlan

Birbirine karşıt iki güç. Reform ve Köylü savaşlarının öncesinde Avrupa’nın ve özel olarak, 
%lusal bir kilise” ve “ulusçuluk ideali” etrafında birleşememiş İmparatorluk Almanya’sının 
toplumsal iklimini belirliyordu. Bunlardan birisi, Gerson’un temel toplumsal psikolojik eksenini 
başanyla belirlediği “popüler dinsellik ve inanç duyguları", diğeri ise, Rönesans’ın etkileriyle 
biçimlenen “eski evrensellik ideallerine” bir dönüşü amaçlayan Hümanizmdi. Popüler dinsellik 
özellikle Hussit ayaklanmaları sırasında Avrupa’nın bütün prensliklerinde, Almanya’da, Fransa’da 
ve Flandres’da çok farklı biçimlerde, ama genellikle Kilise dogma ve kanonundan oldukça 
uzak bir zihniyet zemininde gelişiyordu. Rönesans ve Hümanizm çağı. “Erken Rönesans” adı 
verilen ve 13-14. yüzyılda başlayan dönemden beri, inançlarda, batıl inançlarda, büyücülüğe 
kadar vardırılan bir popüler imgelemde önemli bir yoğunlaşmaya şahit olmuştu. Kilise 
düzeninin bu konudaki tavrı oldukça karmaşıktı. Sözgelimi, Hollanda’daki "devotio moderna”, 
Fransa'daki kadar aşırı, ve halkçıl imgelemin biçimleri içinde belirdiği durumlarda Kiiise’nin 
özellikle tepkisini çekmekteydi. Halk inancı, Kiiise'nin otoritesini tehlikeli bir biçimde 
yaralayabilir, denetimden çıkabilir, halk içinde "çobanlığa" boyun eğmekten çok farklı 
duygudaşlık ve dayanışma bağlarının doğmasına yol açabilirdi. Gerson'un yazılan bu kaygıları 
açık bir biçimde ifade etmekteydiler: Dünyanın sonu yaklaşıyordu. \e bu "eskatolojik” 
kestirimin gerçekleşmesinin eşiğinde, sıradan, inanmış insanlar, köylüler, papazlar, keşişler, 
reformcular, burjuvalar, serseriler, dilenciler, askerler, hacılar, ellerini ve yüzlerini yırtanlar, 
Hıristiyanca hakikatin sınırlarıyla oynayarak mistisizmi "sokaklara düşürüyorlardı". Bu, Kilisenin 
“has adamı” Gerson’un gözünde “beyinleri” dümL\ra uğratmakta, açık “delilik” belirtileriyle 
biriikte ortaya çıkmaktaydı. Arras’ta rastladığı bir kadın -onu teda\i ettiğini iddia etmektedir- 
kocasının istekleri hilafına günlerce yemek yemeği reddetmekte; başka bir kadın, bir saralı,, 
ağzına attığı her lokma ekmeğin “cehennerhe düşen bir ruha" delalet ettiğini iddia etmekteydi. 
Oysa, “tedaviden”, yani Gerson’la konuşmasından sonra, büyük bir iştahla ve aşırılıkla kendini 
yemeğe vermişti. Böyle “uç noktalar” ve “aşırılıklar” arasındaki gidiş geliş. Ortaçağ dinselliğinin 
“aşırılık” ile “ölçülülük” arasmda bir karşulık oluşturmaktan çok. “inanç ve inançsızlık” 
arasında son derece hassas bir denge üzerinde devindiğini ortaya koymaktadır. Köylü 
isyanlarından manastırlardaki patlayışlara, veba şenliklerinden vecd ayinlerine, kent 
şenliklerinden en ince, en uzak aile yaşamı alanına kadar her türlü toplumsal sarsıntı ve 
patlama, bu tür “inanç-inançsızhk” sorunlarının ortaya çıkmasına yol açmaktaydı. Mikhail 
Bahtin’in vurguladığı gibi. Ortaçağ Kilisesi bu tür inanç aşırılıklarından rahatsız olmasına

Ortaçağlar boyunca önemini kaybederek kapanan madenler, 13. ve 14. yüzyılın teknolojik ve iktisadi alandaki 
devrimi ile birer birer açılmaya, çoğu yerde Devlet denetiminde, ya da daha geç dönemlerde Fugger ailesinin 
sahip oldukları madenler gibi büyük soylu yatırımcıların denetiminde yoğun bir biçimde çalıştırılmaya başladılar
15. yüzyılın “ madenlere" olan büyük ilgisi yüzünden en iyi ve yetkinleştirilmiş su değirmenleri bu alanda 
kullanılıyordu: Maden dehlizlerini havalandırmak ve havasını çekmek için kullanılan dev pompalar, maden 
parçalarını taşımak için çift yönlü çalışan bucurgatlar... Bu kullanışlı dev cihazlar, 18. yüzyıla kadar, hatta daha 
sonraları bile yaygın olarak kullanılmaya devam ettiler. Bu harika makineler (10 metre çapına ulaşan çarklar) 
Georg Agricola’nın 1556'da Basel'de yayınladığı De re Metallica (Maden Nesnelere Dair) adlı resimli bir 
kitabında tüm ayrintılarıyla betimlenmekteydi.
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"F İ0fansah Sekreter: 
Nİ€€Oİo M a€h iaveH i"

1459-1527 yılları arasında yaşamış ünlü Italyan siya
sal düşünürü Niccoio Machiavelli, hem Rönesans döne
mindeki çağdaşlarının, hem siyasal düşünce tarihçileri
nin, hem de genel olarak siyaset teorisiyle İlgilenenlerin 
oldukça farklı biçimlerde yorumladıkları bir düşünür. 
Machiavelli’nin kişiliği ve fikirleri Rönesans döneminde, 
genellikle şeytanlığın, katilliğin, canavarlığın veya en 
azından ahlaksızlığın ve dinsizliğin övgüsü olarak aşağı
lanmış, bundan da öte, siyasal düzeyde zorbalığın öv
güsünü yaptığına inanılan bu düşünürden ve fikirlerden 
korkulması, bu fikirlere karşı insanlığın korunması ge
rektiği düşünülmüştür. Örneğin Ernst CassIrer'In, Dev
let Efsanesi adlı yapıtında yer verdiği, ‘ ‘Shakespeare'in 
King Henry the Sixth (Altıncı Henry)” adlı kitabının üçün
cü bölümündeki Gloucester Dükü Richard'ın monolo- 
ğunda yer alan “ Çıkarlarım İçin Proteus’la yer değiştirir, 
katil Makyavelli’yi okula başlatırım” dizesinde veya Prus
ya Kralı II. FrederIck'In veliaht prens olduğu zamanda 
yazdığı Anll-Machlavelll adlı kitabındaki “ insanlığı bu 
canavara bu apaçık düşmanına karşı savunmak İçin sa
vaşıma girişmek cesaretini göstereceğim" cümlesinde 
olduğu gibi Machlavelll’nin ne denli kötü şöhret sahibi 
olduğunu anlamak bakımından, Santa Croce Kilisesl’- 
ndeki mezarına “ böyle bir kişi için methiye gerekmez” 
sözünün kazılı olması da bir fikir verebilir. Machiavelli 
ve fikirleri hakkında benzeri değerlendirmeler, ünlü çağ
daş siyaset felsefecisi Leo Strauss'un Thoughts on Mac
hiavelli (Machiavelli Üzerine Düşünceler) adlı yapıtında 
bu düşünürü “ kötülüğün öğretmeni” olarak nitelendir
mesinde de görülebileceği gibi, 20. yüzyıla kadar uzan
mıştır.

Bu değerlendirmelere karşılık olarak, Ortaçağ’ın kent 
devletlerinde sıkça rastlanan “ Cumhuriyet” yönetimleri 
içinde gelişmiş bireysel özgürlükçü değerlerin Röne
sans'la birlikte geliştirilip güçlendirilmesine Machiavel- 
H’nin önemli katkılarının bulunduğu ya da, örneğin “ bu 
adam” ın “ özgürlükten yana olduğu ve ayrıca özgürlü
ğün korunması için de en sağlıklı öğüdü vermiş buiun- 
duğu” nu belirten Spinoza veya HükOmdar’da “ en bü
yük ve en soylu ruhlardan birinin gerçek siyasal ökesi
nin çok görkemli ve doğru bir anlatımı” nı bulan Hegel 
gibi düşünürlerin Machiavelli’yi “özgürlük” fikrinin iik 
önemli temsilcilerinden biri olarak değerlendirmeleri tü
ründen karşıt yorumların da yapıldığı görülmektedir.

Bunlara ek olarak, Machiavelli’nin, sözcüğün çağrış
tırdığı tüm olumlu anlamlarda "bilimsel” bir dünya gö
rüşü geliştirmeye yöneldiği ve özellikle siyaseti, skolas
tiğin dinsel doğmalarıyla yüklü, aşkın (transcendental) 
ahlakî içeriğinden arındırarak modern siyaset biliminin 
kurulmasında devrimci bir başlangıç yaptığı da sıkça 
rastlanan değerlendirmelerdendir. Ayrıca, Machiavelli’- 
nin "modem siyaset bilimi” nin kurulmasındaki en önemi 
katkıları arasında, “ örgütlenmiş bir kuvvet olarak kend 
bölgesinde üstün ve diğer devletlerle ilişkilerinde bilinÇ' 
II bir yükselme politikası izleyen devlet” kavramınds 
(stato) ilk kez söz etmiş olması, devlete ait olan ile 
topluma alt olanı (siyasal toplum ile sivil toplumu) III 
kez ayrıştırmaya yönelmesi de sayılmalıdır.

Machiavelli hakkındaki bu değerlendirmeler arasında 
ki zıtlıkların nedenleri neler olabilir? Soruyu, Rönesanı 
İtalya’sının genel ekonomik, siyasal ve kültürel özellik 
lerini de gözönünde tutarak yanıtlamak gerekmektedir

Rönesans döneminin ekonomik yaşamı büyük ölçüdı 
canlanmış ve tüm Avrupa’ya yayılmış olan ticaret tara 
fından belirlenmiştir. Ticaret yaşamının canlanması, tüc 
carların gereksindikleri kumaş, maden, gemi ve diğe 
malları üreten endüstrilerin de canlanmasını sağlamış



bunlara ek olarak da bankacılığın gelişimi hızlanmıştır. 
Siyasal açıdan bakıldığında, Rönesans dönemi Avrupa'
sının en ayırdedicl özelliği, feodal döneme özgü İlişkile
rin sürdüğü kırsal bölgelerle çevrili bağımsız kent dev
letlerinin varlığıdır. Orta ve Kuzey İtalya'dan başlayıp 
Almanya'dan geçerek Kuzey Denlzl'nin kıyılarına kadar 
uzanan geniş bir bölgeye yayılan ticaret yolları üzerinde 
yer almış olan bu bağımsız kent devletleri, ekonomik 
yaşamın olduğu gibi, siyasal ve kültürel yaşamın da 
odak noktaları olmuşlardır.

Bu kent devletleri arasında, Brinton, Christopher ve 
Wollf'un 14S3'ten Bugüne Dünya Tarihi ve Çağdaş Uy- 
garlık adlı yapıtlarında belirttikleri üzere, “en işini bilir” 
yöneticiler Italyan devletlerinin despotlan olmuştur. Ital
yan kent devletleri bu Işblllr yöneticileri ise soylular 
ve/veya “ popolo grosso” (şişman adamlar) denilen ye
ni zengin işadamlan, yani burjuvalardı. Büyük bir ço
ğunluğun bu toplumsal kesimlerin temsil edildiği mec
lisler tarafından yönetilen “ oiigarşik cumhuriyet” niteli
ğini taşıyan kalyan kent devletlerinde, özellikle 13. yüz
yıldan İtibaren toplumsal ve siyasal aynlıklann keskin
leştiği ve papa yanlılanyla yöneticiler arasındaki önceki 
bölünmeye ek olarak, tüccar ve bankacılar gibi İş adam
lan ile ücretli İşçiler arasında “ sınıfsal içsavaşa yaklaşan" 
mücadelelerin başladığı görülmektedir.

Endüstri ve bankacılık açısından Rönesans dönemi
nin öncü kenti denilebilecek olan Floransa Cumhuriyeti, 
yukarıdaki ekonomik ve siyasal özellikler açısından tipik 
bir kent devletiydi. Floransa Cumhuriyeti, 1434’te, Iktl- 
dan alan Coslmo de Medlcl'yle birlikte, papa yanlılan 
ile burjuvalar arasındaki İktidar mücadelelerinin karga
şasını yaşamaktan bir ölçüde kurtulur. Ancak, küçük 
ve bağımsız kent devletleri halinde bölünmüş bir du
rumda bulunan İtalya, terim yerindeyse, uluslararası 
ilişkiler açısından güçsüz bir konumdadır ve Fransa, 
ispanya ve Almanya gibi güçlü monarşilerin adeta 
“savaşalanı" haline gelmiştir. Nitekim, 1494'te, Fransa 
Kralı VIII. Charles’ın İtalya'ya girmesinin yarattığı koşul
larda burjuvalar, Medicller'in 60 yıllık Iktldarlanna son 
vererek, Savoranola adlı Dominiken bir rahibin egemen
liğinde yeni bir "teorik-püriten” yönetim kurarlar.

Savoranola’nın 1498’de iktidardan uzaklaştınlmasın- 
dan sonra kurulan yeni yönetim, içişleri, dışişleri ve 
savunma ile İlgilenen “ onlar kurulu” nun "sekreterllği’- 
'ne Machlavelli’yl getirir. Bundan sonra, Machlavelli'nln 
özellikle diplomasi alanında görevlendirildiği, İtalyan kent 
devletlerinin güçlü monarşiler karşısındaki askeri zayıf
lığını diplomasi yoluyla dengeleyerek ayakta kalmaya 
çalıştıklan bir dönemde oldukça önemli olan bu görevle
ri sırasında, farklı yönetim biçimlerini gözlemleme fırsa
tı bulduğunu ve en önemlisi de, Papa VI. Alexander’in 
(1492-1503), “gözünü budaktan sakınmayan” ve amacı
na efişmek için -ihanet, şiddet, zehirleyerek öldürme 
gibi- her türlü yola başvurmaktan çekinmeyen oğlu Ce- 
sare Borgia'yı tanıdığını söylemez.

Medicilerin Floransa'ya dönerek yeniden iktidarı elle
rine almalanndan sonra gözden düşen, Medicilere karşı 
düzenlenen bir suikast girişimine adının kanşması üze
rine hapse giren, işkence gören Machiavelll, Floransa 
kent devletinin sınırlan içinde, kırsal bir bölgeye sürgü
ne gönderilir. Burada, ünlü hükümdar İle Tltus Llvlus'un 
İlk On Kitabı Üzerine Söylevler'\ kaleme alır, ilki 1513'te, 
İkincisi 1513-1517 arasında tamamlanmış olan bu iki 
kitap Machlavelli’nln siyasal görüşlerini ortaya koyduğu 
temei yapıttandır.

Machiavelll, Hükûmdar’da, “ hükümranlığın ne oldu
ğu, kaç çeşit hükümdarlık bulunduğu, hükümdarlığın 
nasıl kazanılıp muhafaza edildiğ ini ve nasıl 
kaybedildiğini” incelemektedir. MachlavelH'ye göre hü
kümdarlıklar, eski, yeni, karma ve dinsel olmak üzere 
dörde aynimaktadır. Machiavelll, esas olarak yeni hü
kümdarlıklarla, yani hükümdarlığın babadan oğula geç

tiği monarşilerden, zamanın doldurup artık değerini yi
tirmiş bu lunan eski çağın cumhuriyetlerinden farklı, 
geleceğin güçlü devletleri olacak yeni tür hükümdarlık
larla ilgilenmektedir.

MachlavelH'ye göre yeni hükümdarlıklarda siyaset, 
İnsanın kendi yeteneklerinin tümünü İfade eden “ virtu" 
ile insanın denetiminin dışındaki oluşulan, yani yazgıyı 
ifade eden “ fortuna" arasındaki İlişkilerin donattığı bir 
eylem alanının adıdır. Siyaset, iktidan ele geçirme ve 
iktidan koruma amaçlarına yönelik bir eylemler bütünü 
olarak pratik bir nitelik taşır. Siyaset, sonuç olarak Mac
hiavelll İçin bir “zenaaf'tır (techne). Bu kavrayışım bir 
uzantısı olarak olarak Machiavelll, esas olarak, bir tek
nik olarak siyaseti, siyasal eylemin kuralların incele
mektedir ve, Agnes Heller'In Renaissance Man (Röne
sans Adamı) adlı yapıtında da vurguladığı üzere, böyle 
bir siyaset kavrayışının ortaya attığı sorular, ell>ette, 
“ siyasal kişlllk"in niteliği üzerinde odaklaşacaktır.

Gerçekten de, Machiavelll, siyasal iktidann nasıl ele 
geçirileceği sorusunu yanıtlarken, kişinin (a) kendi öz- 
güçlerlnl ve yeteneklerini kullanmasıyla; (b) kişinin 
"fortuna”  (yazgı) sayesinde ve başkalanmn yardımıyla; 
(c) entriklarla, şiddet ve cinayet yoluyla; (d) yurttaşlann 
arzusu sonucunda ve nihayet (e) dinsel yollarla iktidan 
ele geçirebileceğini sonra, yeni hükümdarlıklarda esas 
olanın, siyasal İktidarı ele geçiren kişinin bunu kendi 
özgüçlerinl kullanarak ve yazgının tanıdığı olanaklardan 
yararlanmasını bilerek gerçekleştirmesinin en İyisi oldu
ğunu, ancak böyle olduğunda devletin güçlü olacağını 
ve iktidann ayakta kalacağını söyler.

Dolayısıyla, yeni hükümdarlıklarda iktidan eline ala
cak kişinin sağlam ve güçlü olabilmesi İçin kendi özgüç- 
lerlnl ve yazgının tanıdığı olanaklannı en İyi biçimde 
değerlendirebilecek bir k iş iliğ i sahip bulunması gerek
mektedir. Bu kişiliğin özellikleri İse, MachlavelH'ye gö
re, iki yönlü olmak zorundadır. Hükümdar, hem “ in
san", hem de "hayvan”  gibi davranabilme, hayvan gibi 
davrandığında da, gerektiğinde aslan, gerektiğinde de 
tilki gibi hareket edebilme .yeteneğine sahip bulunmalı
dır. Bir diğer deyişle, yeni hükümdarlıklarda siyasal İkti
dar, koşullara göre, gerektiğinde zora ve kaba güce 
başvurabilen, gerektiğinde yasalara bağlı kalan, gerek
tiğinde yasalara bağlıymış gibi görünüp hile yapabilen, 
hatta gerektiğinde de inançsız biri de olsa, yurttaşlanna 
hoş görünmek için dindar görünmeyi becerebilen, for- 
tuna’nm gereklerini iyi görüp, kendi özgüçlerinl buna 
göre ayarlamasını beceren kişinin olacaktır.

Machiavelll, bu görüşleriyle, düzenin sağlanması için 
yukardaki niteliklere sahip bir hükümdann olması ge
rektiğini savunmakta ve böylelikle de, bir tür 
“ mutlakiyetçilik" yanlısı olarak görülmektedir. Ancak, 
bu yorum doğru olsa bile, Machlavelli'nln mutlaklyetçlll- 
ğl, “ krallann Tannsal haklan”  öğretisinde savunulan 
türden, "bu dünya” dışı, aşkın ahlakt-dinsel ilkelerin 
meşrulaştırdığı türden veya sınıfsal aynlıklann pekiştir
diği toplumsal ve siyasal çalkantılar içinde bulunan Flo
ransa Cumhuriyeti gibi devletlerde, İnsanların kaçınıl
maz gördükler!, “ devletlerin kendileri için savaşmak 
üzere kiraladıkları paralı askerlerin komutanı” olan con- 
dottlere'nin baskıcılığı biçiminde değildir.

İtalya'nın küçük kent devletleri biçiminde bölünmüş
lüğünün İtalya'yı diğer monarşiler karşısında nasıl güç- 
süzleştlrdlğl, buna, ekonomik g e liş im ^ aynı bölünmüş
lüğün olumsuz etkilerinin de eklendiği kanısında olan 
Machiavelll, önemli olanın İtalyan ulusal birliğinin sağ
lanması olduğunu, bunu da ancak tek bir kişinin, yukan- 
daki özelliklere sahip bir yeni hükümdann yapabileceği
ni belirtirken, bu yeni hükümdarlığın (bir anlamda, bir
leşmiş, ulusal İtalyan devletinin), dinden ve paralı as
kerlerden kurtulması gerektiğini söylemektedir. Machla- 
velll'ye göre ulusal İtalyan devletinin varlığı önündeki 
en büyük engel “ klllse"dlr. İtalya'yı bölen ve böyle

bölünmüş kalmasını isteyen Kilise’ye karşı nefretle dolu 
olan Machiavelll, dine açıkça karşı çıkmaz görünmekle 
birlikte, Hıristiyanlığın alçak gönüllüğü, pasifliği yücelt
mesinden hoşlanmamakta, buna karşılık putperestlerin 
(Paganizmin) "büyük komutanlar ve renkli yöneticiler 
gibi dünyevi görkemle dopdolu kişileri” tannlaştırmala- 
nnı övmektedir. Bu övgüsüyle paralel bir biçimde, en 
iyi askerlerin "paralı” değil, ulusal onur duygusuyla 
dolu askerler olduğunu ve bu çerçevede kahramanlığın, 
dünyevi işleri yürütmenin bir anlamı, anlamlı bir sonucu 
olacağını da eklemektedir.

Devletin, yani “ yeni hükümdarlık” tipinde bir “ ulusal 
İtalyan devleti” nln kurulmasında en etkin roiü, “hü- 
kümdar” a vermekle “ mutlakiyetçilik” yanlısı görünen 
Machiavelll, Tltus Llvlus’un İlk On Kitabı Üzerine Söy
levler adlı yapıtında İse “ cumhuriyetçi” değerleri savu
nur. Eski Romalı tarihçi Tltus Llvlus'un Roma tarihini 
anlatan 142 kitaplık eserinin Roma Cumhuriyeti'ni baş
langıcından M.ö. 293'e kadarki öyküsünü anlatan ilk 
on kitabının bir tür açımlamasını yapan Machiavelll, bu
rada halkın “ özgürlük bekçisi” olduğu kanısındadır, “ ih- 
tiyatlılık ve denge konusunda halk hükümdardan daha 
dengeli, daha İhtiyatlı, daha akıllıdır diyeceğim. Halkın 
sözü, sesi boşuna söylenmemiştir; çünkü kamuoyunun 
geleceğini görme bakımından harika bir yeteneği vardır; 
öyle kİ, adeta gizli bir erdem (virtu) sayesinde geleceğin 
mutluluk ya da kötülüğünü önceden sezer... Halkların 
egemen olduğu yarlerde, kısa bir sürede, hükümdarla
nn yönetimleri altındakinden daha çok refah artışları 
olmuştur. Bu da, halklann yönetiminin prenslerinkinden 
daha İyi olmasından ileri gelir.”

Prens İle Konuşmalar arasındaki temel çelişki, Machl- 
avelli hakkmdaki yorumlar arasındaki temel zıtlıklara 
tekabül eder gibidir. Machlavelli'nln yapıtlannda bulu
nan çelişkiler, bununla da sınırlı değildir. Siyaseti bir 
"zenaat” olarak kavramasıyla "modern siyaset blllml'- 
'nin kurucusu olarak gösterilen Machiavelll, aynı za
manda, olgusal temelli bir bilim anlayışının doğal uzan
tısı olan ilerleme anlayışını da benimsememektedir. Rö
nesans döneminde, özellikle sanatçılar arasında, röne
sans döneminde yapılanlann Eski Yunan ve Roma’ya 
üstün olduğunu, çünkü tarihin hep ileriye doğru gittiğini 
kabul eden "modemler” ln fikirlerine karşılık, özellikle 
latori» Florentine (Floransa Tarihi) adlı yapıtında. Eski 
Çağ'ın döngüsel zaman anlayışını sürdüren Machiavel- 
II'nin modern bilimsel tarih anlayışından uzakta olduğu
nu söylemek gerekmektedir. Bu özellik, Machlavelli'nln 
“ bilimsel” siyaset anlayışıyla çelişkili gibidir.

Machtavelll'dekl çelişkilerin, bir bakıma Rönesans'ın 
bir yeniden doğuş değil. Eski ve Orta çağlann zihniyeti
nin bir kopuş evresi, modernliğe bir geçiş basamağı 
olmasından kaynaklandığını, bir diğer deyişle, eski İle 
yeninin birlikteliğine bağlı olduğunu söylemek müm
kündür. Buna karşılık, Machlavelli'nln en büyük erdemi, 
bu dünya dışı, aşkın, İnsan İradesinin denetimi altında 
tuttuğuna İnanılan ve ancak onu kavrayanlann topluma 
egemen olmalan gerektiğinin kabul edildiği Platoncu 
ve St. Augustlnus'un temsil ettiği skolastik "erdem" 
kavramının dünyevlleştlrmesl, erdemi İnsanın yetenek
lerine ve bu yetenekleri kullanıp geliştirecek ölçüde 
özgürleşmesine bağlı hale getirecek düşünceler ortaya 
koymuş olmasıdır. Bu yönüyle, Rönesans'ın hemen ön
cesinde, kent devletlerinde filizlenen "cumhuriyetçi” 
ve özgürlükçü değerlere önemli bir katkı yapan Machla- 
velH'nln, despotizmin övgüsünü yapan bir ahlaksız ola
rak yargılanması, ancak aşkın, insan ve tarih dışı kate
gorilerle dünyayı biçimlendirmeye yönelik görüşler açı
sından olanaklıdır.

LEVENT KÖKER
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karşın feodal toplumun kendine özgü toplumsal bağ biçimleriyle baş edemeyeceğinden 
hoşgörülü davranmak zorundaydı. En azından devrimci padayışlara yol açmadığı sûrece inanç- 
inançsızhk aynm çizgisinin aşılmasına izin verilebiliyordu. Babtin bu konuda Ortaçağ 
şenliklerini örnek vermekte, ve bunlann, çoğu zaman inançlı ve alaycı bir çerçevede, “kendi 
kiliselerini”, lordlanm, burjuvalarını. Tanrısal hiyerarşilerini halk imgeleminde canlandığı 
şekliyle yeniden kurduklarını ve resmî görüşün askıya alınmasını zorunlu kılacak bir “aşmayı” 
temsil ettiklerini göstermektedir. (Mikhail Bahtin, Rahle i Svoe Vremia). Ortaçağ sonlannda 
patlak veren, manastırlan 've Almanya’da, Flandres’da yaygın olan gezgin halk vaizlerini saran 
bu “inançlar patlaması”, Rönesans ve Reform döneminde çok daha belirgindi. Hussit 
ayaklanmalannm etkisinde Tabor dağında “komünist” ve “çileci” bir yaşam kurallan 
örûntüsünü oluşturmak amacıyla “Yeni Kudüs” adını verdikleri bir manastır kenti kuran 
Taboritlerin “Lazarusçu” öğretileri, “acı çekmeyi", her gün ölüm duygusunu iliklerinde 
hissetmeyi kurtuluşun aracı olarak gören mezhep ve tarikatlerin etkisi gün geçtikçe 
artmaktaydı. Fransisken ve Dominiken keşişleri arasında “Ortaçağın zor asırlan” boyunca 
tartışma konusu olan “dünyanın yıkılış gününün geldiğine” ilişkin eskatolojik inanç “Altın 
Çağ” özlemlerini içeren “kurtuluş” vaazıyla karşıdaşıyor, baskı makinesinin girmesiyle çevrilen 
İncillerin ve geleneklerin okunması “dinsel saflaşma” adı altında inanç ve “inançsızlık” 
türlerinin gelişmesine, dallanıp budaklanmasına ve toplumu tümüyle sarmasına yol açıyordu. 
Adanmışlık İsanm ve cemaatının Kilise tarafından yadsınan ‘Yoksulluğunu” vurgulayan 
öğretilerin merkezî teması halindeydi: Azize Colette, “çarmıha gerilme” gününün yortusunda, 
doğuran kadından çok daha yoğun bir yürek sıkıntısı, çok daha büyük bir acı ve eziyet 
duyduğunu anlatıyordu. Carthusia’h Deniş, Tann’ya dua etmenin “hergün gözyaşlanyla 
yıkanarak vaftiz olmak” biçiminde yetjne getirilmesini önermekteydi: “Fuerunt mihi lacrimae 
meae panis die ac nocte... “Gözyaşlanm gece ve gündüz yemeğim olmuştu”... demekteydi. 
Kilise açısından tehlike, “sınırlan aşmış” olanlann, bu ilkeleri toplumsal yaşama ve etiğe 
uygulamaya kalkıştıklan anda belirmekteydi. Kendisine Papa olaca^ gözüyle bakılan O rtaçağ. 
sonlannın ünlü fransız keşişi Jean de Varennes, yalnızlığa çekilerek “kurtuluşu araması” 
üzerine yargılanarak hapsedildi: “papazın kızkardeşiyle bile aynı evde kalamayacağını” 
söylemişti çünkü. (Gerson’a göre “tinsel aşk çok büyük bir kolaylıkla tensel aşka” 
dönüşebilirdi: Amor spiritualis facile labitur in nudum camalem amorem...Gerson, De diversis 
diaboli tentationibus...)

Kuzey Rönesans hiçbir zaman örnel< aidığı Itaiyan 
Rönesansı l<adar, “ idea l" oranlara, bu oraniarın ihsas 
ettiği uyuma sadık kalmadı. Dürer’in birkaç resmi 
dışında ifadeci b ir abartı eğilimi Alman ressamlarının 
ürünlerine hep egemen oldu. Bu tarzın en ünlü 
örneği Matthias Grünewald'ın Isenheim mihrabı için 
1510-15 yılları arasında yapmış olduğu Çarmıha 
Geriliş’f/r. Bu resim için John Berger şöyle der: 
“ Mihrap resmi de, en azından Yunan trajedimi ya da 
ondokuzuncu yüzyıl romanı kadar, b ir hayatın 
bütünselliğini ve dünya hakkında b ir açıklamayı 
kuşatmak üzere tasarlanmış. (...) Resmi Antoine 
tarikatı tarafından Isenheim’daki bir darülaceze için 
ısmarlanmıştı. Darülaceze, veba ve frengi kurbanlan 
içindi. Mihrap resmi kurbanların, acılarını 
kabullenmelerine yardımcı olmak için kullanılıyordu.
(...) Baktıkça, hastalığın Grünewald için insanın fiili 
durumunu temsil ettiğine ikna oluyorum. Çağdaş 
insanın hastalıkla korkusunun aksine, Grünewald için 
hastalık ölüme bir girizgâh değil, canlı olmanın

’’Adanmışlık ve vecd deneyimlerinin” Kiiise’nin öğretisinin ve birleştirici doktrininin dayandığı 
skolastik kılıklı formüller haline getirilmesi, “dogma”nın elinde tutucusu Papalığın izin 
verebileceği birşey değildi: Ancak görüntüler, imgeler ve sembollerle bunun dile

Leonardo da Vinci'nin “ Kayalıklardaki 
İAeryem" adlı tablosu, ışık ve karanlığın 
içiçe kaynaştığı hatların silikleşmesi 
anlamına gelen ünlü "sfum ato" tekniğini 
en yetkin biçimiyle dışavurmasının 
yanında, ressamın Yeni-Platoncu bakışını 
da ortaya koymaktaydı: Platon'un ünlü 
“mağara metaforu"yla Isa'nın bir 
mağarada dünyaya gelişi arasında dikkat 
çekici bir paralellik kurmuştu; defterine 
bu tabloya ilişkin olarak, "Bugün, Kutsal 
Bakire, maddi olmayanı doğuruyor, 
Romanos'un şarkısını söylüyor. Ve 
yeryüzü, mağaramı Erişilemez olana 
sunuyor" diye yazmıştı. Leonardo'nun 
şaheseri özgün olmaktan çok bütün 15. 
yüzyıl ressamlan için merkezi bir önem 
taşıyan “piram it" kompozisyon anlayışını, 
bütün aynntılan içerecek b ir yetkinliğe 
kavuşturmuş olmakla bir doruk noktası 
idi. Klasik Rönesans'ın Imkânlarmı b ir 
anlamda bu şaheser hem gerçekleştirmiş 
hem tüketmiş oluyordu. Daha şimdiden 
çağdaşı Michelangelo 16. yüzyıla egemen 
olacak yeni üslubu, manyerizmi 
hazırlayan ve rönesansm klasik anlayışını 
ihlal eden ürünler vermeye başlamıştı.
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koşulu. (...) Onaltıncı yüzyıl başı, Avrupa'nın birçok 
yöresinde lanetli bir zaman olarak duyulmuş ve 
yaşanmıştı. Ve hiç kuşkusuz, bu yaşantı mihrap 
resminde mevcut.(...) Santim santim resmedilmiş.
Hiçbir hat, hatların içersindeki hiçbir çukur ya da 
yükselti resmetmenin yoğunluğunda bir anlık bir 
titremenin dahi izini taşımıyor. Resmetme, çekilen 
acıya mıhlanmış. Gövdenin hiçbir parçası acıdan 
kurtulamadığına göre, resmetme de hiçbir yerde 
kesinliğini, hassasiyetini gevşetemezdi. Acının nedeni 
önemli değil; şimdi önemli olan tek şey, resmetmenin 
acıya sadık kalması. (...) Bakışlarımı (...) Meryem'in 
arkasmdaki yamaçtan dökülen ışığa, dirilmiş İsa'yı 
kuzey gecelerinin ışıklan gibi çevreleyen koca hâleye 
çevirdim. O zaman anladım ki, mihrap resmi 
tamamiyle karanlık ve ışık hakkındaydı. Çarmıha 
GerilişVn berisindeki gökyüzûyle ovanın -savaştan ve 
kıtlıktan kaçan binlerce mültecinin katettiği Alsace 
ovasının- devasa boşluğu, metruk ve nihai görünen 
bir karanlıkla doldurulmuş."

getirilebilmesine izin veriliyordu: Catherine de Sienne kalbinin îsa’nm kalbine dönüşmüş 
olduğunu söyleyebilirken Özgür Ruh tarikatine mensup Marguerite Porete, ruhunun Tann’da 
eridiğine inandığı için Paris’te yakılmıştı. Kilise “kanonunun” aşın biçimsel yapısı “Halk ve 
yeni ermişlerin” retoriğine de yansıyordu: İsa’nın “Etini yemek” üzerine oldukça komik 
öğretiler halk arasmda yayılmıştı: Ruysbroeck “Burada hiç bir zaman doyurulamayacak ebedi 
bir açlık var” İsa’nın ve en fakir insanlann yaşadığı bir açlık; ruhu olan yalnız bedeni 
olmayan bir açlık. ” demekte, Le Livre de Crainte Amoureuse’de Jean Barthelemy,
Eukharist’ten öğretisini tanıtırken yemek tarifine benzer bir ibadet pratiği salık vermekteydi: 
“Onu (İsa’nın etini) iyi pişmiş, ateş üzerinde iyice kızartılmış olarak yemelisin; fazla pişmiş 
veya yanmış olmamalı. Çünkü Paskalya etinin iki odun ya da kömür ateşi arasmda iyice, 
kızanncaya kadar pişirilmesi gerektiği gibi, İyi Cuma gününde de efendimiz İsa, gerildiği 
kutsal çarmıhta Kendisinin korkunç ölümünün ve Tutkusunun iki ateşi arasına gerilmişti, ve 
bizim ruhlanmız, kurtuluşumuz için duyduğu yüce gönüllülük ve sevgi onu ateş gibi 
yakmaktaydı; sanki, bizi kurtarmak için kızartılmış ve iyice pişirilmişti...”
Acı çekmeyi destekleyen yalnızlık, dünyevi olmayan ruhsal kurtuluş ve dıştalanma ahlakı 
“Zenginin kapısının eşiğinden içeri alınmamak cüzzamlınm kurtuluşudur...” öğretisini baştacı 
ediyor, “Caesar’m hakkını Caesar’a vermek” düşüncesi ise “yoksullann kurtuluşu”nu öteki 
dünyada bulacağı fikriyle pekiştiriliyordu. Biçimciliğin yanında toplumsal korkunun, batıl 
inançların, büyücü ve cadı ayinlerine ilişkin masallann dev bir simgesel evreni Ortaçağ 
sonlannda toplumu sarmıştı. “Deliliğe Övgü” adlı kitabında ruhsal kavramlan kişileştiren 
Erasmus’un simgeciliği, düzanlatımcı bir kronikçinin bir iç savaş betimlemesinde de 
okunmaktaydı: “Ölüm, Kızgınlık ve İntikam, Paris’e daldılar, hapishanelerde gördüklerini 
öldürdüler, sokaklara dehşet saçtılar”.,.

Ancak bu düşünsel çerçevede, hümanistler önemli bir karşıtlık oluşturmaktaydılar: İnsanın 
evrensel bir değer taşıdığı düşüncesi insanın “hiçliğini” vurgulayan aşın ve saf Hıristiyan 
inancına karşı sürülmüştü ve genel olarak bu düşünceleri “delilik”le damgalıyordu: Carthusia’h 
Denis. “Bir dağ düşünün, her yüzbin yılda bir bir kum taneciği alınsın; düşünülemez bir 
zaman geçtikten sonra dağ yok olacaktır; Ancak bu kadar uzun bir zaman geçtikten sonra 
bile cehennemdeki acılar azalmayacaktır; ilk kum tanesinin alındığı zamanki kadar bile 
sonuna yaklaşılmış olunmayacaktır...” derken sonsuzluğu tanımlamak yerine tüketilemezliği 
vurgulamaktaydı. Luther üzerinde etkisi olan Eckhart ise “Bütün yaratılanlar sadece bir hiçtir; 
küçük ve önemsiz olduklannı söylemek istemiyorum: onlar yalnızca hiçtirler. Bütünlüğü 
olmayan şey, hiçtir. Bütün yaratılanlann varlığı yoktur, çünkü onlann varlığı Tannnm hazır 
bulunuşuna bağlıdır.” dile yazıyordu. Hıristiyan düşüncesi, hastalık çerçevesinde popüler 
imgelemde de yer eden ikili bir denklem oluşturmuştu: bir yandan hastalığı günahkârlıkla 
eşideyen, öte yandan bir cezalandırma olarak kavrayan bir görüştü bu. Thukydides’ten beri 
oldukça büyük salgınlann Antik ve Ortaçağ toplumlannı yer yer, özellikle kentlerin nüfusu 
üzerinde etkili olarak, vurduğu biliniyor. Ancak “Kara Ölüm”ün böyle bir inançlılık 
zihniyetiyle karşılanması ve kabul edilebilir kılınması oldukça zordu. Bu görüşleri çok daha 
derin ve zorlu bir eskatoloji ile yeniden formüle etmek gerekli oldu. Kilise’nin resmi görüşü 
ve toplumsal zihin, Hastalığı tarihsel bir model olarak kavradı: Bir kral, bir kent, Hıristiyan 
cemaatı ya da bir ulus. Tanrıdan, Doğudan ya da yahudilerden, yani dışandan gelen bir 
kötülüğe maruz kalıyordu: ceza, sınama, ya da öc...Buna belli bir biçimde cevap verilmeli, 
tedavi yolları bulunmalıydı: pişmanlık, dua, savaş ya da pogrom...Geç Ortaçağlar dönaminden 
18. yüzyıla kadar salgın hastalık bu meyanda, bir saldın, dıştan gelen bir taarruz, kefareti 
ödenmesi gereken bir suçun cezası olarak kavranmaya devam etti.

Luther’in VVürtenberg Tezleri Öncesi Almanya’da Kilise ve Devlet

Papa yargılan ve Ortaçağ dinselliğinin, özellikle Kilise ve Papalık çevresinde ortaya çıkan 
biçiminin “biçimselci” karakteri. Reform öncesi manastır düzenleri ve birçok tarikat tarafından 
sert eleştirilere uğramıştı. Bunlar birçok bakımdan “reformun öncülleri” olarak 
değerlendirilebilirler. Ancak Luther hareketi açısmdan, Rönesans döneminde çok çarpıcı bir 
yoğunlaşma gösteren halk inancı bir öncülden çok kendisiyle savaşılacak bir düşman, bir 
yozlaşma olarak nitelendirilmişti. Kilise ve papalığın “dünyevi iktidarda” da pay sahibi
olmasını eleştiren “karşı-ruhban” manastır ve tarikat düzenleri bunlar arasında sayılabilir.
Ruhban sınıfının ayncalıklarma karşı gelişen bu hareketler, düzenli bir şekilde başanya 
eriştirilemeyen Kilise Reformlarının peşini kovalamış, pek çoğu “sapkınlıkla” mahkûm edilerek 
baskılara uğramıştı. Kilise sembolik, kendi tekehnde tuttuğu “dogma” ve “kanon” düzeyine 
yükselmedikçe bu hareketlere göz yummaktaydı. Uzak bir geçmişte Aziz Benedictus’tan 
başlayarak, “İsa’nın Yoksulluğu” gibi Kilise mülkiyeti için tehlikeli bir doktrini ortaya atan 
Fransiskenlere kadar, manastır düzeninin içinde gerçekleştirilen ancak kısıtlı kalan. Kilise 
çevresinin çıkarlanna dokunmayan reformlara karşı belli bir sınıra kadar hoşgörülü kalmıştı. 
Papalar ve dünyevi iktidann temsilcileri arasında (İmparator, Krallar ve Soyluluk) sonu gelmez 
mücadele de, genellikle bir uzlaşmayla sonuçlanıyor. Kilise çıkarları, ve Avrupa’nın yaklaşık 
üçte ikisini kaplayan Kilise mülkleri dokunulmadan kalıyordu.

Halk İnancı ve Almanya

İtalyan Rönesansı’nm etkileri Almanya’dan da hissedildi. Köylülerin belli bir toprak 
mülkiyetine kavuştuklan, zanaatlann geliştiği, zanaatçı ve tanmcılann satışa çıkarabilecekleri ve 
refahlanm arttırabilecekleri belli bir toplumsal artığa sahip olabildikleri bu toplumda,
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insanlann ve sınıfların yaşama ilişkin görüşleri de doğal olarak değişmeye başlıyordu. Toplum 
üzerinde en büyük etkiye sahip biri maddi diğeri manevi iki unsur bulunuyordu: Matbaanın 
bulunuşuyla kitap kopyalama ve basımının son derece kolaylaşması, öğretilerin, özellikle 
Incil’in kopyelerinin elden ele dolaşmaya başlaması ve Hollanda’nın Beginnen’lerinden 
başlayarak tüm Kuzey Avrupa’ya yayılan “dilenci vaizlerin” köylüler üzerindeki etkileri... Kilise 
biçimciliğinin dayattığı “ibadet” pratiklerinin anlamlan artık sorgulanabilir bir hale geliyordu. 
Nasıl günah çıkarılacağına, Mess ve komünyon ayinlerinin ne anlama geldiğine ve bunlarda 
nasıl davranılması gerektiğine ilişkin bilgilerle dolu dev bir külliyat, halktan sınıfların arasında 
dolaşıma sokuluyordu. 1521’de, yani Reformasyonun arefesinde Almancaya çevrilmiş 18 İncil 
bulunuyordu. İncil’de temellendiğini iddia ettikleri “yoksulluk” ve “çilecilik” ideallerini yaymaya 
çalışan halk vaizleri ise yepyeni bir dinsel yaşam vaadini vurgulamakta, Kiiise’nin çoğu yerde 
salt zenginliğe ve mülkiyete dayalı otoritesine sınırlı da olsa darbeler indirmekteydiler. Bu 
öğretilere göre “basit bir yaşam” sürdürülmeli, “kardeşlikler” içinde yaşanmalı, ortak yenilip 
içilmeli ve aşırılıklardan kaçınılmalıydı. Yoksul sınıflar açısından bu düşüncelerin içerdiği 
eleştirinin hedefi belliydi: Kiiise’nin ve ruhban sınıhnm dünyevi zenginliği ve soylu sınıflar... 
Din adamının görevi, kendisini inanç yaşamına ve yardım kurumlan kurmaya ve yönetmeye 
yönlendirmek olmalıydı: Açların doyurulması, hastaların iyileştirilmesi ve yoksulların korunması 
Kiiise’nin göreviydi ve bunu yerine getirmeliydi. İsa’nın cemaatı, artık okunabilen İncil’in açık 
seçik dile getirdiği gibi ortak ibadet ediyor, aynı tabaktan yeyip içiyorlardı. Johann Geiler von 
Kaiserberg adında bir teolog, piyasada dolaşan ve insanların inancını yanlış yöne sevkeden 
“yanlışlıklarla” dolu İncil Versiyonlarını sert bir dille eleştirdi. Sebastian Brant genel bir reform 
çağnsında bulundu. Wessel Gansfort ve Johann Ruchrat 1480 yılında “endüljans” dağıtımına 
karşı bildiriler yayınladılar. Kilise ile orta sınıf Hıristiyanlığı arasındaki gerilim gittikçe 
artmakta, çatışma keskinleşmekteydi. Bu İkincilerin en büyük eksikliği. Papalığın ve Kiiise’nin 
oratörlerinin ve teologlar ordusunun çok rahat bir biçimde yapabildikleri “kanıtlama” ve 
inandırma yöntemlerinden ve retoriğinden uzak oluşlarıydı. Halk Hıristiyanlığının ve Kiiise’nin 
cephanelikleri dolup taşıyordu: 30 bin nüfuslu Köln kentinde tam 19 kilise, 100 kadar 
“capella”, 22 manastır ve 12 hastane vardı. Alman nüfusunun dokuzda biri Kilise 
çevresindendi; yılın 100 günü, dinsel törenler, bayramlar, ölüm dansı ayinleri ve yortularla 
geçiyordu. Hıristiyan yardımseverliğinin ve “açların doyurulması”nın kurumlan olarak bütün 
kentlere sayısız yoksulevleri, aşevleri, hastaneler, ve öksüzevlerl inşa edilmişti. Dinsel inanç 
yoğunlaşması o kadar yayılmıştı ki, yollar hacılarla dolmuş, “reliquae”ler kataloglanmış. 
Ermişlerin şehadet mekanlarına gündelik ziyaretlerin sayısında büyük bir artış olmuştu. Kilise 
kadar halk inancından yararlanmak isteyenler de kutsal kalıtları ucuz fiyatlarla satmaya 
girişmişlerdi. Gelişen ticaretin önemli bir parçasını kurnaz kişilerce alınıp satılan aziz ve 
ermiş kalıntıları oluşturuyordu. 1520’de “Erdemli” Friedrich adlı birinin kendisine 2 milyon 
yıllık “endüljans” sağlayan tam 19,013 “reliquae”si vardı. Popüler bilincin de yardımıyla “Aziz” 
ve “Ermiş” sayısında büyük bir artış gözleniyordu: Yangınlara karşı koruyan Ermiş 
Florianus’tan başlayarak her kilisenin, zanaatın, loncanın, ailenin ve toplumsal sorunun, hatta 
hayvan hastalıklanna vanncaya kadar yığınla ermiş bulunmaktaydı. Bu aziz ve azizeler 
arasmda en önde geleni Maria ve annesi Azize Anna’ydı. Toplu kırbaçlanma (flagellanti) ve 
“acı çekme” günleri, oruç günleri ve hac günleri büyük bir titizlikle kodlanmış, açıkgöz 
kişilerce işletilen dinsel inanç merkezleri hemen her tarafta türemişti. Bu aşın “inanc”ın diğer 
yüzünde ise kötülüğe, şeytanlara ve cinlere inanç da son derecede yaygındı. Cadı avcılığı 
gittikçe yaygınlaşmaktaydı. Fransa’da Kralın Paris üniversitesi teologlarına sorarak “cadı ve 
cinlerin varolmadığı” yanıtını aldıktan sonra resmen yasakladığı cadı ve büyücü avcılığı 
Almanya’da tüm hızıyla devam etmekteydi. Dominiken mezhebinden Köln’lü Kramer ve 
Sprenger’in yayınladıklan “Malleus Maleficarum” adlı büyücülüğe karşı bildirinin ardından,
1484 yılında büyücü avcılığı daha büyük bir hız kazandı. Yalnızca Kıta Avrupa’sında bu 
uğurda 18. yüzyıla kadar bir milyondan fazla büyücü ve cadının öldürüldüğü, linç edildiği ve 
yakıldığı sanılmaktadır.

Luther ve Reform

Luther’in Reform öncesi yaşamı “hukuk tahsili” ve sonradan kendisinin anlattığına göre 
1505’te “bir fırtına gibi gelen” dinsel yön değiştirmesinin ardından gelen din adamlığı 
kariyeriyle geçti. Önce Erfurt’ta bir Agustinusçu Manastıra girdi ve mistik Occamcılann 
yönettiği skolastik bir çevrede teoloji eğitimi gördü. 1508’de Wittemberg Üniversitesine girdi. 
Mezhepin lideri Johann von Staupitz’in emriyle gittiği Roma’dan dönüşünde, 1512 yılında 
teoloji doktoru ve “magister” oldu. Daha sonraki yıllannı ders vererek geçirdi: işlediği temel 
temalar, gelecekte öğretisinin temellerini oluşturan düşüncelere dayanmaktaydı; Tannnın 
“affediciliği” ve Kilise aracılığıyla kurtuluşa erişme doktrinleri konusunda şüphelerini ifade 
eden bu dersler Protestan öğretisinin dayandınidığı düşünceleri içermekteydi. Bu şüphelerinin 
“çözümünü”, kendisinin bir “kulede vecde gelirken” bulduğu bir formülasyona 
dayandırmaktaydı: İnsanın varlığı ve doğrulanışı onun istencinin uğraşıları ya da iyi edimlerde 
bulunmaktan değij Tannnın bir bağışından gelmekteydi. Bu yıllarda Luther’in doktrininin 
temelleri yavaş yavaş atılıyordu. Luther’e göre toplum ebedi bir kurtuluş dramının yaşandığı 
“geçici” bir yerdi. Occam’lı William’m düşünce perspektifi Luther’ci “kurtuluş” temasını 
harekete geçiriyordu: Tann’nm buyruklan ussal bir bakımdan sorgulanabilir değildiler. 
Doğrulanma oianakian yoktu. Tann’dan önce “iyi ve kötü” bulunmadığından Tann’nm “iyi ya 
da kötü” olduğu sorulamazdı bile: Tann’nm buyurduğu iyiydi, aksi kötü. Tanrı bir “güçtü”, 
her şeye gücü yeter, ve keyfince buyururdu. İnsanlann buyruklann anlamını kavramak
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BRUNO, GIORDANO F IIU P P O  
(1S48-1Ö00)

Italyan filozof, astronom, matematiicçl Fillippo Bruno, 
1548'de Napoli yal<ınlanndakl Nola’da doğdu. Soylu bir 
ailenin çocuğu olarak çok iyi bir eğitim görerek yetişti. 
1562'de beşeri bilimler, mantık ve diyalektik eğitimi 
görmek için Napoli’ye gitti. 1565’te Dominiken manastı
rına girdi ve burada Giordano adını aldı. Dominiken 
kilisesinde geliştirmeye başladığı aykırı görüşlerini ha
yatının sonuna kadar gittiği her yerde başına binbir 
türlü cezanın, horlanmanın gelmesine rağmen savun
maya devam etti. Önce tüm "sapkın” görüşlerine rağ
men papaz olarak atanan Bruno, 1576’da tarikatın bölge 
sorumlusu tarafından sapkınlıkla suçlanarak mahkeme
ye verildi ve ardından Roma’ya kaçtı. Aynı yılın Nisan’- 
ında da bir cinayet suçlaması nedeniyle Roma’dan da 
kaçarak Kuzey İtalya’yı dolaşmaya başladı. Bu arada 
Dominiken kilisesinden de ayrılmıştı. 1578’de Cenevre’
ye giderek düzeltmenlik yaparak hayatını kazanmaya 
başladı. Cenevre’den de Calvin’in görüşlerini resmen 
kabul etmiş olmasına rağmen bir Calvin’ci profesörün 
görüşlerine karşı çıktığı için tutuklandı, afaroz edildi 
ve sözünü geri alması koşuluyla itibarı iade edildi ve 
sonunda da bu şehirden de ayrılmasına izin verildiğinde 
Fransa’ya geçti. Önce Toulouse’a yerleşip Katolik Kili
sesinde bağışlanmak için çaba sarfetti. Affedilmemesi- 
ne rağmen felsefe dersleri vermesine izin verildi. 1581’de 
Paris’e geçmesiyle, sürmekte olan dinsel savaşlara kar
şın Bruno’nun hayatının en rahat ve verimli yılları başla
dı. Paris’te II Candelaio (Mum Yapımcısı) adlı komedisini 
yazdıktan sonra 1583’te Londra’ya geçti ve burada Ital
yan etkisi altında yeni bir edebiyat tarzı geliştirmekte 
olan Sir Philip Sidney çevresi ile İlişki kurdu! Felsefi 
görüşlerini yazılı hale döken ilk ürünler olan altı diyalo
gunu burada yazdı. Bu diyaloglarda bir yandan Aristote
les fiziğinin bütün temel tezlerine karşı çıkılıyor, diğer 
yandan Bruno’nun bir zamanlar benimsediğini söylediği 
Calvin’ci imanın insanın kurtuluşu için gereken yegâne 
yeterli koşul olduğu görüşü, insan eylemlerinin değeri 
yüceltilerek reddediliyordu. Sonuncu diyalog ise Röne
sans panteizminin bir ifadesiydi; burada bireyin ruhu
nun mutlak bir anlamda bireysel olmadığı, evrensel ru
hun görünüşlerinden, işaretlerinden biri olduğu iddia 
ediliyordu.



1585’te Paris’e yeniden döndüğünde, Aristoteles’e 
yönelttiği eleştiriler, o zamana kadar onu desteklemiş 
oian ve dinsel savaşlara merkezi devletin gücünü arttı
rarak son vermeyi hedefleyen les polltiques grubuyla 
arasının açılmasına yol açtı. 1586’da Almanya’nın üni
versite şehirleri arasındaki yolculukları başladı. “ Evren
sel insan” olarak ün kazandığı bu döneminde, Reform 
ve Karşı Reform çağı İçin en aykırı görüşlerinden biri 
oian bütün dinlerin karşılıklı bir tartışma ortamında barış 
içinde birarada yaşaması fikrini savundu. Daha sonra 
idam hükmü ile sonuçlanacak duruşması sırasında şöy
le diyecekti: “ Sahiden horozlara, timsahlara, soğan ya 
da turplara ibadet etmiş olan bir millet yoktur. Hepsi 
de bunlann içinde ışıldamakta olan llaht ilkeye ibadet 
ederler; bu ilke farklı yer ve zamanlarda aynı derecede 
fani nesnelerde ışıldayacaktır.”  Aynı zamanda daha son
raki bilimsel akımlan etkileyecek atomistik madde anla
yışını geliştirdi.

1591'de Bruno Venedik’e döndü. Hayatta yayınladığı 
ilk eser, hafızayı geliştirme teknikleri üzerineydi. Bura
da da Venedikli soylu tüccar IVIocenigo'ya hafıza tekniği 
dersleri vermeye başladı. Derslerde umduğu yararı elde 
edemeyen Mocenigo, ertesi yıl onu sapkın görüşlerin
den ötürü Engizisyon'a şikayet etti. Venedik Englslzis- 
yon'u Bruno’nun “Tann’ya sonsuz diyorum, çünkü ken
disi sonsuz olarak ve tamamıyla dünyanın her parçasın
da vardır... Sözkonusu olan sonsuzluk mücessem bo
yutların ve kitlelerin sonsuzluğu değil, doğaiann ve tür
lerin sonsuzluğudur” gibi tezleri savunmuş olmasına 
rağmen, görüşlerinin teolojik değil felsefi olduğu yolun
daki savunmasını kabul etmeye eğilimliydi. Ancak Ro
ma Engizisyonu müdahale etti ve Roma’ya taşınan ve 
8 yıl süren davasının sonunda Brundo bir sapkın olarak 
öiüme mahkûm edildi. Karar kendisine okunduğunda 
“Sizin benim hakkımda bu karan vermekle duyduğunuz 
korku, benim mahkûm olmaktan ötürü duyduğum kor
kudan daha fazla olabilir” dedi. Filllpo Bruno 17 Şubat 
1600’de Campo dİ Fiori meydanında diri diri yakıldı. 
Konuşmasını engellemek için ağzı bağlanmıştı.

doğrultusunda hiçbir girişimi olamazdı, onlar yalnız buyurulanlan yerine getirmekle ve 
“kurtuluş gününü” beklemekle mükelleftiler. Nicholas von Amsdorf ve Karstadt gibi birçok 
ünlü teolog, Luther’in görüşleri etrafında toplanmakta, ya da ondan etkilenmekte gecikmediler.

1521-22 yıllannda İmparatorluk şövalyelerinin isyanı ile aynı dönemde Luther’in yükselişi de 
başladı. Bu sıralarda Yahudi dönmesi Johannes QoseO Pfefferkom’un sayesinde Luther’in ünlü 
1517 tezlerini yayınlayabilme şansı doğmuştu: Moravyalı bir oduncu olan Pfefferkom, 
üçkağıtçılık ve hırsızlıktan tevkif edilmiş ancak belli bir para cezası karşılığında salıverilmişti. 
Tüm ailesiyle birUkte mezhep değiştirerek Dominiken’lerin yanma sığındı. 1507-1509 yıllan 
arasında, döneminde tümü latinceye çevrilmiş “libelles”ler yazdı. Talmud’u reddetti, faizciliğin 
yasaklanmasını ve Yahudiler’in büyük Almanya kentlerinden sürülmesini savundu. KatoUk 
öğretisini savunma adına devrin atak hümanistlerinden Reuchhn’le uzun polemiklere girişti, 
Kilise bu yan cahil ama sadık bendesini savunma uğruna o kadar yıprandı ki bu durum 
Luther’e 1517’deki ünlü tezlerini yayınlama fırsatlanndan birini verdi. Erasmus onun hakkmda, 
“Suçlu bir Yahudi, çok daha suçlu bir Hıristiyana dönüştü” diye yazmaktaydı. 1514’te Papa X. 
Leon’un Saint Petrus kilisesinin yeniden inşaı için ortaya attığı yeni endüljans ihalesi de 
Luther’in 95 tezi için diğer bir vesileyi oluşturmuştu. Tezler 31 Ekim’de Wittenberg kilisesine 
gönderildi. Saldın doğrudan doğruya Almanya’da endüljans dağıtımı konusunda en büyük aracı 
olan Tetzel’i hedeflemekteydi. Tezlerin içeriği ve yarattığı tartışmalar Almanya’da büyük bir 
süratle yayıldı. Dominikenlerin isteği üzerine Luther’in bir sapkın olarak yargılanması talebiyle 
Roma’da bir soruşturma açıldı. Ancak “Erdemli” Friedrich, yani geçmişin ünlü endüljans 
tüccan tarafından korunmuştu. Papalık Luther’in tezlerini geri çekmesi konusunda diretti: 
Papalık temsilcisi Cajetanus tarafından Augsburg İmparatorluk Diyeti’nde yapılan sorgusunda, 
elbette Alman imparatorluğunun koruyucu gücüne de güvenerek bunu reddetti. Aynca tezlerin 
tartışılması için bir Konsil toplanması teklifinde de bulundu. 1519 yılında Karistadt, Luther ve 
düşmanı teoloji “magister”i Johann Eck arasında Leipzig’de resmi statüde tartışmalar yapıldı. 
Luther burada Papalığın üstünlüğünü reddetti; böylece Roma’dan tümüyle kopuyor. Kilise 
geleneğini tanımıyor ve Konsillerin gücüne boyun eğmeyeceği karannı veriyordu. 1520 
yılındaysa Luther’in “reform” öğretisi ve ilkeleri hazırlandı. Reformun yerinden oynattığı 
Almanya’da eski durumlarına kavuşmak isteyen, ya da o andaki konumundan memnun 
olmayan birçok sınıf, yeni fikirlerin yarattığı özgürlük ortamında harekete geçtiler. Bunlann 
başında köylüler ve toplumsal konumlan yükselen kentli butjuvazinin. Kilisenin ve soylu 
topraksahipleri sınıfının karşısında, gittikçe gereksizleşmelerinden ötürü bozulan eski 
imparatorluk şövalyeleri gelmekteydi. Bu İkinciler Luther’in yıldmm hızıyla yayılan yeni 
doktrininin kendilerinden yana bir güç olduğunu, Kilise soyluluğuna karşı bir araç 
olabileceğini sanarak 1522 yılında ayaklandılar. Luther’in görüşlerinin zafer kazanması, 
ayaklananlann yorumuna göre Kilise mallanna el konulmasını ve yeniden dağıtılmasını gerekli 
kılacaktı. Bu ise, eski şövalyelik rejiminin geri gelmesi, Luther’in karşı olmadığını gösterdiği 
imparatorun bu arazileri yeniden fief olarak eskimiş ve fakirleşmiş şövalye smifina vereceği 
umudannı yaratıyordu. Ulrich von Flütten adh Roma egemenliğinden sıynlarak. Alman ulusal 
bilincine dayalı yeni bir devletin kurulması doğrultusunda mücadele veren bir hümanist 
yazann etkisi altında kalan Franz von Sickingen, tarihte “Pfafîenkrieg” adıyla anılan “rahip 
savaşları”nının öncüsü oldu. Hedef Trier başpiskoposluğuydu. Hemen Kilise tarafından aforoz 
edildi ve yaşadığı şato-kalesi kuşatıldı. Şövalye sınıfının başbelası olan bir topçu saldınsı 
sırasında ağır yaralandı. Şeflerini kaybeden şövalyeler yavaş yavaş siyasal nüfuzlannı kaybetme 
süreçlerine geri döndüler.

Köylü Savaşlan

Güney Almanya’daki köylü savaşlannın öncülleri 15. yüzyıldan daha önceleri temelleri aülan 
ve zaten süregiden bir mücadelenin bir safhası olarak ortaya çıkmaktaydı. Köylü savaşlannın 
geçmişi. Ortaçağ köylü ayaklanmalannın sunduğu zincirden çok, Macaristan’ı ve Bohemya’yı 
sarmış bulunan Hussit ayaklanmalanna bağlıydı. Bunun yanında 15. yüzyıl ortalannda İsviçre 
konfederasyonu çerçevesinde, daha sonra Karaorman, Alsace ve Ren bölgelerinde başgösteren 
çoğu zaman etkisiz ve sessiz kalan ayaklanmalar da bu önceller arasında sayılabilir. Tyrol ve 
Swabia bölgelerindeki manastır arazileri üstünde yer alan, ve devrin “dinsel kargaşası”nın 
izlerim taşıyan hareketler ve başkaldınlann ilk doruk noktalanndan biri Tauber bölgesinde 
1476’da Hans Böheim adlı bir çoban ve laik vaizin önderliğinde başlayan, devrin halk 
inançlannın patlayışlanndan birini ifade eden ayaklanma olmuştu. Ancak Würzburg piskoposu, 
“dünyevi” gücünün yardımıyla bu halka sirayet etmiş dinsel ayaklanmayı başarmayı başardı. 
Aynca, Türk akıncılannın Alman topraklannm güvenliğini tehdit ettiği dönemlerde köylülerin 
çoğu zaman kendiliğinden gelişen ayaklanmalan belli bir süreklilik kazanmıştı. Feodal üst 
sınıflann diğer Avrupa ülkelerine oranla güçlerini kaybetmeleri ve “teknolojik devrimi” 
yönlendirecek kapasitede olmamalan, Almanya’nın çeşitli bölgelerinde, özellikle Thuringia ve 
Franconia’da köylülerin bağımsızlaşmasına ve kasabalarda, hatta kentlerde birleşerek “çıkar 
gruplan” oluşturabilmelerine yol açıyordu. Kuzey Almanya’daki Hanse birliğinin çöküşü.
Papalık ile İmparatorluk arasındaki mücadele köylüyü üst sınıflara bağlayan kurumsal 
oluşumlann açık bir çözülüşüne, feodal değerlerin genel bir bunalımına doğru götürmekteydi. 
Köylülerin arasında, özellikle Reformun ve hümanizmin düşüncelerinin yaygınlaşmasıyla 
bunalıma giren bu feodal ilişkiler biçiminin “sömürgen” karakteri konusunda yaygınlaşan bir 
bilinç de doğmaya başlıyordu. Ekonomik nedenler, 1512’de Güney Tirol’de başgösteren açlık, 
1516 Venedik savaşlan ve 1523’te kararlaştınlan ve ekonomik bunalımı adatmayı amaçlayan
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yeni vergiler paketi 1525 büyük isyanının yayıldığı ve bu olaylardan farklı biçimlerde 
etkilenmiş birçok bölgeyi yıkıma uğratmıştı. Stühlungen bölgesindeki köylülerin ayaklanmasıyla 
başlayan olaylar çok geçmeden eski bir paralı asker olan .Hans Müller ile vaiz Balthasar 
Hûbmaier kişiliğinde liderlerini bularak 1524 yılında tüm Almanya’nın güneyini tehdit eder 
bir konuma geldi. Ancak Luther’in deyimiyle “Köylü sûrüleri”nin ortak ve tutarhhkla ifade 
edilmiş bir amaçlan yoktu. Yalnızca 1476 Franconia, 1493 Bundschuh ve 1514 “Yoksul 
Konrad” ayaklanmalannda olduğu gibi kontluklara parçalanmış Güney Alman bölgelerinde 
kendilerinden beklenen vergi ve hizmet taleplerine karşı çıkmakta birleşiyorlardı. “Doğal 
adalet” ve Luther’in “yanlış anlaşılmış” Hıristiyamn Özgürlüğü adh kitabının popüler 
düşüncedeki yansımalan yol göstermekteydi. 1525-26 yılı Köylü ayaklanmalannın ve savaşlann 
Wittenberg tezlerine paralel olarak doruk noktasını oluşturdu. Rothenburg buıjuvazisi ve kendi 
ayaklanmalannı başansızlıkla sona erdirmiş olan, “çökmüş sistemin” diğer mağdurlan şövalyeler 
kastından bazılan isyancılann safında ayaklandılar. Bunlann arasında “hareketin ideaUsti” 
olarak tanımlanan Florian Geyer de bulunmaktaydı. Götz von Berlichingen adlı bir başka 
soylu da, ayaklanmaçılann zoruyla onlann safında yer aldı, Thuringia bölgesindeki isyana ise 
Luther’in eski yandaşlanndan Fransisken tarikatı üyesi Thomas Münzer tartışmasız bir biçimde 
hakim olmuştu. Köylünün “dünyevi isyanından” hiç hoşlanmadığım Mayıs 1325’te yayınladığı 
Katil ve Hırsız Köylü Sürülerine Karşı adlı kitabında ifade eden, soyiuian bütün güçleriyle, 
“kutsal bir savaş” vererek köylüleri katetmeye çağıran Luther karşısında Münzer, “Göklerin 
Egemenliği”nin bu savaşla birlikte geldiğini ilan ediyordu. Köylülerin “Şansölyesi” olarak 
nitelendirilen Wendelin Hippier “12 Maddeden oluşan”, ancak oldukça ılımlı. Reformun 
düşünceleriyle kaleme alınmış bir öneriler paketi yazdı. Münzer ve yandaşı Heinrich Pfeiffer 
Güney Almanya’da “köylü isyanı” sonucunda doğması beklentisinde olduklan “teokratik düzen” 
için misyonerlik faaliyetine dalmışlarken köylü ordulan, prenslerin ordulan karşısında ilk 
büyük yenilgilerini almaya başladılar. Özellikle Thuringia ve Swabia bölgelerinde savaş ve 
katliamlar çok şiddetli oldu. Askerî açıdan çok güçlü olan Alman Ligi’ne bağlı ordular köylü 
ordulannın isyanını tüm cephelerde kan ve ateşle boğmaya başladılar. Başlangıçta Memmingen 
Köylü Parlementosu çevresinde oldukça güçlü bir cephe oluşturabilmiş, ve oldukça önemli 
askerî başanlar göstermiş olan köylü ordulan dağılmaya, küçülmeye ve talan birlikleri haline 
dönüşmeye başladılar. Sonuçta köylü savaşlan kan ve ateşle bastınidı. Köylülerin örgütsüzlüğü 
ve Reform güçlerinin devrim karşısında takındıkları tavırlann tutarsızlığı, çelişkileri, ortak bir

Kitise’nin gevşeldiğine, dünyeviliğine eleştiri yöneltenler 
yalnızca protestan reformcular değildi. Ignatius Loyola 
1534’te tamamladığı Manevi Temrinler’de, müridûn 
üstü karşından kendini b ir kadavra haline getirdiği 
son derece disiplinli yeni b ir ibadet tarzı formüle 
ediyordu. Loyola’nın 1540’da Papa'nın Militan Kilise 
Rejimi başlıklı femanı ile kurduğu İsa Derneği ya da 
daha yaygın olarak bilinen adıyla Cizviytler tarikatı, bir 
yandan Protestanlığı geriletirken b ir yandan da Katolik 
Kilse içinde geniş reformlar gerçekleştiren karşı-reform 
hareketinin başlıca mimarlarından biri oldu.
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i v u i i c s a i i a

V. Charies’ın tüm Avrupa’yı emperiyal bir yönetim 
altında toplama uğrundaki mücadelesinin eriştiği 

başarısızlığın ardından II. Feiippe Ispanyol tahtına 
çıktı. 16. yüzyılın ikinci yarısında başlayan bu 

dönemde, ağlan artık dünya denizlerine yayılmaya, 
uzak kıtalardaki keşifler ardarda gelmeye, Venedik ve 

Cenova elindeki Akdeniz ticaretinin önemi azalmaya 
başladı. Akdeniz dünyası OsmanlIlarla büyük b ir deniz 

gücü olarak Hıristiyan dünyasının başını çeken 
ispanya arasında bölünmüş durumdaydı. Ticaret yolları 

Batı’nın dört büyük denizgücünün elindeydi: ispanya, 
Portekiz, Hollanda ve İngiltere. Kendisini “ İspanyol, 

Habsburg hanedanına bağlı ve dini bütün b ir katolik’’ 
olarak ilan eden II. Feiippe “ yenilmez" adı verilen ve 

İspanyol hâzinesinin muazzam ürünlerinden biri olan 
askerî filosunun gücüyle, Hıristiyan dünyasını 

birleştirmeyi ve Ispanyol egemenliği altında toplamayı 
kurmaktaydı. Bu yönde içte ve dışta din, ticaret ve 

kolonlleştirme alanlarında yürütülen dev bir savaş 
başlatan Felippe’in güçleri, büyük b ir hâzineye, 

“ autodafe" (sapkınların yakılması) üzerinde duran 
acımasız bir Engizisyon kurumuna, Yahudi, Morrisco 

ve lı^arranoslar gibi iç ticareti ve finansı elde 
bulunduran etnik gruplann yokedilmesine ve 

kolonilerden gelen zenginliklerin tam anlamıyla kraliyet 
tarafından denetlenmesine dayandırılmıştı. Fransa ve 

Ingiltere, yaklaşık olarak benzeri yöntemlerle 
Ispanya’nın tüm dünya denizlerine ve Avrupa’ya 

yayılma eğilimi gösteren hegemonyasının karşısına 
çıkmakta gecikmediler. Fransa'ya karşı açılan savaş 

belli bazı başarılar getirdiyse de Ingiltere Kraliçesi I. 
Elizabeth’in “yeraltı siyaseti" İspanyol deniz gücünü 

uzun vadede yıpratacak önemli tasarılara dayanıyordu. 
Feiippe “ evlenme teklifi"n i oyalarken HollandalI, İngiliz 

ve değişik bir çok ülkeden tüccar maceracıların 
İspanyol gemilerine karşı “ korsanlık" eylemlerini el 

altından önemli ölçüde destekliyordu. 1571'de 
Türklerin Akdeniz gücünü önemli ölçüde kıran 

Lepanto zaferinin ardından, Feiippe, artık zamanın 
geldiğini düşünerek HollandalI isyancılan desteklemeye 

devam eden Ingiltere'yi doğrudan işgal etmek üzere 
muazzam Armada'sim topladı. Bu muazzam filoda 130 

gemi ve 27 bin asker bulunuyordu. Ancak 1588’de 
Ingilizlerin kalyonları, Drake komutasında kurnazca bir 
saldırıyla bu filoyu yok ettiler. Ispanyol gücü içte ve 

dışta çözülmeye başladı. Kolonlleştirme gücün 
toplanabilmesini engelliyordu. Orta soyluluğu oluşturan 

“ hidalgo"lann çoğu kolonilere göçmüş, üretici bir 
sınıftan yoksun kalan ekonomi bundan olumsuz 
etkilenmişti. Merkantilist yöntemleri uygulamakta 

direten hükümet, gümüş alımına devam etmekte, 
enflasyonu ve gerekirse ticareti yasaklamaktaydı. 

Ticaret, tarım ve zanaatlar çöküşün eşiğine geldi. 
Belli bir kapitalist birikimi önceleri oluşturmuş görünen 

İspanyol şehirleri çok geçmeden tüm sermayenin 
Fugger ailesinin eline geçmiş olduğunu gördüler. 

Finans kaynakları birer birer iflas etmeye başladı. 
Ününü koruyan tek İspanyol variiğı olarak Engizisyon 
ve Hollanda ayaklanmasını kan ve ateşle bastırmaya 

çabalayan ordu kalmıştı. İspanyolların Huguenot 
savaşlarına karışmalan üzerine Fransa, HollandalI ve 

İngilizlerle bir cephe oluşturarak bu orduyu da 
mağlup etmekte gecikmedi. 1610’da Morisco'ların 

kovulması, toprak mülkiyeti rejiminin ve tarımsal 
faaliyetin önemli b ir yara daha almasına yol açtı. 
Hollanda Cumhuriyetini yok etme doğrultusundaki 

girişimlerin devam ettirilmesi, ekonomiyi ve ispanya 
gücünün çöküşünü daha da hızlandırdı. 1648'de 

ispanya Hollanda'nın bağımsızlığını tanıdı, ve 
Avrupa’daki gücünü Fransa yararına kaybetmiş oldu.

güçbirliğini olanaklı kılamamış, İmparatorluğun “profesyonel” ordusu, ne lojistik destekleri ve 
yiyecek teminatı açısından şehirlerle bağlantı kurabilen, ne de yeterli silaha sahip olan 
köylüleri mutlak bir yenilgiye uğratmıştı.

Reform ve Köylü Savaşlarının Sonuçları

Reformasyonla köylü “davası” arasındaki aynlma, köylülüğün bastınlmasma katkısı büyük olan 
Luther’in denetimi yeniden ele geçirmesiyle kesinleşti. 1526’da Speyer Diyeti, İmparatorluğu 
oluşturan prenslik ve devletçiklerin herbirinin “Tanrı’ya ve İmparatora” karşı sorumlu 
olduğunu belirten bir kararı onaylayarak Luther’in reform anlayışının bir kez daha altını Çizdi. 
1530 Augsburg Dieti çerçevesinde, Protestanlar, Luther, Zwingli ve “Confessio Augustana”nın 
yazarı Melanchton buluştular. Fuggerier gibi daha büyük bir gücün desteklediği V. Kari 
protestanlann öğretisini kesin olarak reddetti. Ancak Luther’in “davası” köylü davasının 
çöküşüne paralel olarak yükselmeye devam ediyordu. Protestan prenslerin “bölgesel” kiliseler 
oluşturması doğrultusundaki önerileri güç kazanmaya başladı. Alman birliğinin oluşması kadar, 
köylülerin yeniden bağlandıkları boyunduruktan kurtulmalarını belki de 19. yüzyıla kadar 
erteleyecek olan bir siyasal oluşumun temellerine harç koyanlardan biri böylece Luther 
oluyordu. Köylülerin anladığı biçimiyle Protestanlık da diğer taraftan düşüşünü sürdürmekteydi. 
İsviçreli reformcu Zwingli ve Gaismair’in hareketlerinin etkilerini kaybetmeye başlamaları da
bu tarihe rastlıyordu. 1535’te Münster düştü, Wullenweber esir alındı ve bu harekete genel
olarak indirilen en büyük darbe oldu. Artık Reformasyon’un köylülere ve isyancılara kaynaklık 
etmeyeceği. Prenslerin yeniden düzenlemesine eşlik edecek bir yola sapacağı belli olmuştu. 
1536 Wittenberg konkordatosu ile köylü reformculuğunun lideri konumundaki devrimci 
“anabaptist” hareket en büyük darbesini yemiş oldu. 1535-55 yılları arasında Prens 
Reformasyonu mutlak zaferini kazanmış bulunuyordu, Luther’i yanlarına almış olmalan bir 
yana köylülerin artık hesaba katılmayacağı, İmparator ile asiller sınıfı, ayrıca prensler
arasındaki mücadelenin temel eksen haline dönüştüğü bir dönem başlıyordu. Köylü
savaşlannın davasının Reformcular tarafından “Caesar’m hakkını Caesar’a vermeyen” her türlü 
“gerçek” ve “dünyevi” karşı çıkış gibi reddedilmesi dönemin temel ideolojik yönlenmesine 
“aykırı” düşmesine yol açmaktaydı. Buna askerî mağlûbiyetin eklenmesi Köylü savaşlarının 
başarıya erişmesini engelleyen temel nedenler arasındaydı. Devrimci yönelimin mağlubiyetine 
karşın reformculuğun başarısının önünde benzeri engeller bulunmamaktaydı. Daha 1526 Speyer 
imparatorluk meclisi toplantısı. Alman prensliklerinin uzun vadede bölgesel egemenlik 
haklannm restorasyonu yönünde önemli bir adımı temsil ediyordu.
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G argantua
FRANÇOİS RABELAİS

Diri diri yakılmaktan zor kurtulmuş, Ortaçağ ile 
Yeniçağ arasında köprü kuran François 

Rabelais'in Gargantua adlı kitabından bölümler.

LERNELİLERİN, KRALLARI PİCROCHOLE 
KUMANDASINDA G>tRG/INrU>t NİN ÇOBANLARINI 
MASIL ANSIZIN BASKINA UĞRATTIKLARI

Çörekçiler Lerne'ye döner dönmez, yemeden içme
den doğru kaleye gittiler ve orda kralları Üçüncü Pieroc- 
hoie'un önünde dert yandılar, paralanmış sepetlerini, 
boşalmış çörek torbalannı, buruşmuş şapkalarını, yırtıl
mış giysilerini, ve özellikle ağır yaralı Marquet’yi göste
rip, bütün bunlann Seuiltö ötesindeki ana yolda Gargan- 
tua'nın çoban ve çiftçilerinin yaptığını anlattılar.

Picrochole birdenbire küplere bindi ve fazla sorup 
soruşturmadan, memleketin büyük küçük bütün soylu- 
lannı savaşa çağırdı, herkes silâhiannı kuşanıp öğle 
vakti sarayın önündeki meydanda toplanacak, gelme
yen ipe çekilecekti.

Buyruğunu daha iyi duyurmak için davullar çaldırdı 
şehrin dört bir yanında. Kendisi de, öğle yemeği hazırla- 
na dursun, toplannı hazırlatmaya, alemlerini, sancakla- 
nnı açtırmaya, silâhlar İçin cephane, mideler için yiye
cek yükletmeye gitti.

Yemek sırasında görevleri dağıttı, öncü birliklerin ba
şına, yüksek soylu kişilerden Kıllıoğlu getirildi, bu öncü 
birliklerde on altı bin on dört ağır tüfekçi ve otuz beş 
bin on bir er vardı.

Topçu alaylanna İmrahor Böbürlek verildi, bu alaylar
da tunçtan demirden, ağır hafif, uzun kısa, iri ufak, 
dokuz bin on dört parça türlü türlü toplar vardı.

Ardçı birliklerin başına Kont Paracan geçecek, kral 
ve krallığın bütün prensleri ordunun orta yerinde bulu
nacaklardı.

Bir çırpıda yapılan bu hazırlıklardan sonra, yola çıka- 
nlmadan önce komutan Yelyutan’ın buyruğunda üçyüz 
hafif süvari çevrede keşfe çıkanidı, bir yerlerde tuzak 
muzak kurulmuş mu diye; ama bunlar dört bir yanı 
iytee arayıp taradıktan sonra, bütün yörenin bir barış 
sessizliği içinde olduğunu, hiçbir yere asker yığılmadı- 
ğını gördüler.

Bu haberi alınca Picrochole, herkesin bayrak açıp 
hızla sefere çık(nalarını buyurdu.

Bunun üzerine ölçü düzen dinlemeden kırlann altın
dan girip üstünden çıktılar, geçtikleri yerde İnsanlann 
zenginliğine fakirliğine bakmadan yerlerin, kutsallığını 
mutsallığını hiçe sayarak, her şeyi talan edip sildi süpür
düler; öküz, inek, boğa, dana, düve, koyun, koç, keçi, 
teke, tavuk, horoz, piliç, kaz, palaz, ördek, domuz mo- 
muz ne varsa aldı götürdüler. Ağaçlarda ceviz, bağlarda 
üzüm bırakmadılar, asmalan söküp çıkardılar, bütün mey-
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baskı.

va ağaçiannı silkelediler. Her bir yanı görülmedik biçim
de darmadağın ettiler ve hiçbir yerde karşılanna çıkan 
olmadı, tersine herkes onlardan aman diledi, bunca za
mandır iyi komşuluk ettiklerini, tatlı tatlı geçindiklerini 
unutmayarak kendilerine daha insaflı davranmalan için 
yalvardılar; “ Size karşı en ufak bir sarkıntılık etmediği
miz halde, neden bize böylesine kötülük ediyorsunuz, 
çok geçmez Tanrı cezanızı verir,” dediler. Bu yakınma
lara ötekiler hiçbir karşılık vermediler, “ size çörek ye
mesini öğretiriz," demekle yetindiler. (...)

GRANDGOUSİER’NİN NASIL BARIŞI SAĞLAMAK İÇİN 
ÇÖREKLERİ GERİ VERDİĞİ

Sayın Gallet bunlan söyleyip sustu; ama Picrochole'- 
un bütün bu söyleve verdiği karşılık sadece şu oldu: 
‘ ‘Gelin kendiniz alın, gelin kendiniz alın, benim adamla- 
nmın taşaklan yumuşaktır hamur gibi, çörek yapıp yedi
rirler size.”

Bunun üzerine Gallet, Grandgousier’nin yanına dön
dü. Onu diz çökmüş, başı açık,, odasının bir köşesinde 
iki büklüm, Picrochole’un öfkesini yatıştırması ve zora 
baş vurmadan aklını başına getirmesi için Tann’ya dua 
eder buldu. Elçisinin döndüğünü görünce, Grandgousi- 
er sordu;

“ Aman dostum, aman gel, ne haberler getirdin?”

“ İşler berbat," dedi Gallet, “ bu adam aklını tümün
den yitirmiş. Tann da bırakmış onu.”

“ Peki.ama, dostum,” dedi Grandgousier, “ neymiş 
bu taşkınlığın sebebi?"

“ Hiçbir açıklamada bulunmadı, yalnız öfkeler içinde 
bir çörek sözü etti. Bilmem ama belki de çörekçilerine 
bir kötülük eden olmuştur.”

“ Yapılacak şeyi düşünmeden önce, bunun aslını bil
mek isterim.”

O zaman bu işi soruşturdu ve öğrendi ki Picrochole'- 
un adamlanndan zorla birkaç çörek alınmış, Marquet'- 
nin kafasına da sopa vurulmuş; gel gelelim çöreklerin 
parası hakkıyla ödenmiş ve Marquet sopayı yemeden 
önce Forgier’nin bacaklannı kırbaçlamış. Bütün danış
manlar kralın var gücüyle kendini savunması gerektiği 
kanısına vardılar, Grandgousier yine de bu karara karşı 
çıktı ve:

“ Madem bu iş birkaç çöreğe dayanıyor, onun gönlünü 
yapmaya çalışacağım. Çünkü savaş açmak hiç hoşuma 
gitmiyor,”  dedi.

Bunun üzerine, kaç çörek alındığı soruşturuldu, dört 
beş düzine olduğu anlaşılınca, Grandgousier hemen 
o gece beş araba dolusu çörek yapılmasını buyurdu; 
arat>anın birindeki çörekler tereyağıyla, taze yumurta 
sansıyla, safran ve güzel baharatla yapıhp Marquet’ye 
teslim edilecekti, ayrıca kral kendisine, yarasını saran 
bertıerlere verilmek üzere yedi yüz bin üç lira zarar 
ziyan ödüyor, bununla da kalmayarak ona La Pomardie-
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re çiftliğini kendine ve ailesine vergisiz devamlı mülk 
alarak bağışlıyordu.

Bütün bunlan götürmek işi Gallet’ye verildi. Gallet 
yolda, Sauloye çayırlannda birçok kamış ve saz dalları 
kopartıp bunlarla arabaları ve arabacıları donattı; araba
cılarla birlikte kendisi de eline bir dal aldı, böylece barış 
için anlaşmaya gekliklerini belli etmek istiyordu.

Kapıya varınca, Grandgousier adına Plcrocfıole’la gö
rüşmek istediler. Plcrochoie ne içeri girmelerine izin 
verdi, ne de onlarla konuşmaya geldi. Kendisinin meş
gul okluğunu, ne söyleyecekleri varsa komutan Böbür- 
lek’e söylemelerini bildirdi; bu komutan o sırada surlar 
üstüne ağır bir top yerleştirmekteydi.

Oallet ona şunları söyledi:

"Sayın komutan, bütün tuı anlaşmazlığı kısa kesmek 
m eski antlaşmamıza dönmemize hiçbir engel bırakma- 
nak için, tartışma konusu olan çörekleri size geri getir
iliş bulunuyoruz. Bizimkiler sizden i>eş düzine çörek 
ılmışiar ve parasını eksiksiz ödemişlerdi, ama biz o 
cadar t»nşseveriz ki, size beş araba dolusu çörek veri- 
roruz; bunlardan birisi, şu araba, en çok yakınan Marqu- 
ıt içindir. Üstelik hiçbir diyeceği kalmaması için kendi
line yedlyüzbin üç Makedon lirası veriyoruz, isteyebile- 
Mği zarar ziyanı karşılamak üzere de La Pomardlere 
çiftliğini kendisine ve ailesine vergisiz devamlı mülk 
>larak bağışlıyoruz; işte bu t>ağışın konturatosu. Tann 
ışkına bundan tıöyle banş içinde yaşayalım, siz üzerin
le hiçbir hakkınız olmadığını kendiniz de söylediğiniz 
>u topraklan bırakıp güle güle yurdunuza dönün, eskisi 
HU dost kalalım.”

Böbürlek bu sözleri Picrochole’a iletti ve onu yürek- 
endirip diretmeye kışkırtmak için şunlan ekledi:

“Bu herifler bal gibi korkuyorlar. Vallahi donuna edi- 
for Grandgousier, zavallı ayyaş! Onun üstünlüğü savaş- 
a değil, kadeh l>oşaltmakta. Bana kalırsa, çörekleri ve 
iarayı alalım, yine de biz hiç ara vermeden bu kaleyi 
lüçlendlrellm ve yolumuzdan dönmeyelim. Sizi enayi 
ni sandılar da çöreklerle avutmak istiyorlar? Böyledlr 
şte, bugüne dek onlara iyi davranmış, büyük dostluk 
löstermiş olmakla kendinizi gözlerinde küçük düşürdü- 
lüz; okşa kötüyü vursun kafana, vur kafasına okşasın 
leni.”

“Tamam, tamam,” dedi Plcrochoie, “ görecekleri var 
mlann! Dediğin gibi yap.”

"Ama bir şey bildirmek isterim size,”  dedi Böbürtek, 
burada erzak bakımından kötü durumdayız, boğaz ge- 
eçlerimiz bir hayli cılız. Grandgousier bizi burada kuşa
t t ık  olursa, ben hemen gider bütün dişlerimi çektiri- 
im, üç tane bırakınm yalnız, askerlere de aynı şeyi 
aptınnm; bu üç diş bile fazla gelir erzakımızı tüketme- 
e.”

Yiyeceğimiz çok bile," dedi Plcrochoie. “ Biz buraya 
emeye mi geldik, savaşmaya mı?”

“Savaşmaya tabii,” dedi Böbürlek, “ ama can boğaz- 
an gelir, aç ayı oynamaz."’

“Bırakalım gevezeliği,” dedi Plcrochoie “gidin el ko- 
un getirdiklerine.”

Bunun üzerine paralan, çörekleri, öküzleri ve arabala- 
aldılar, cevabı yann vereceğiz diyerek ve bir daha 

urlara yaklaşmamasını tenbihleyerek geri yolladılar Gal- 
it'yi ve adamiannı. Onlar da böylece hiçbir sonuç alma-
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dan Grandgousier’nin yanına döndüler ve ona durumu 
anlattılar ve barışı sağlamak için kıyasıya cenkleşmek
ten tiaşka yol umudu kalmadığını eklediler. (...)

GARGANTUA'N\N YURDUNU KORUMAK İÇİN PARİS 
ŞEHRİNDEN NASIL AYRILDIĞI VE GYMNASTES’İN 
DÜŞMANLARLA NASIL KARŞILAŞTIĞI

Bunlar konuşuladursun, babasının mektubunu alır al
maz Paris’ten çıkan Gargantua, koca kısrağının üstünde 
Nonnain köprüsünü geçmişti. Ponokrates, Gymnastes 
ve Eudemon kiralık atlarla ardından geliyoriardı. Geri 
kalan adamlan posta arabalanna tiinmiş, Gargantua’nın 
kitaplannı ve fllozofl tezgâhını getiriyoriardı.

Gargantua Parilly’ye vannca, çiftlik sahil>i Gouget ken
disine Picrochole'un La Roche Clermauld kalesine kuv
vet yığdığını ve komutan Bokkazan'ı büyük bir orduyla 
Vede ormanına ve Vaugaudry'ye baskına yolladığını, 
Billarda şaraphanesine kadar her yerde kümesleri talan 
ettiklerini, memlekett e yaptıktan azgınlıklann inanılması 
güç, görülmedik şeyler olduğunu söyledi. Gargantua 
bunlan duyunca öylesine ürktü ki, ne yapacağını, ne 
söyleyeceğini bilemez oldu. Ama Ponokrates ona Vau- 
guyon beyinin şatosuna gidilmesini öğütledi. Bu bey 
öteden beri onların dostu ve birieşiğiydi, onunla her 
şeyi daha iyi görüşüp danışabilirlerdi; hemen öyle yaptı
lar ve beyi kendilerine yardım etmeye hazır buldular; 
tıeyln düşüncesine göre, çevrede ne olup bittiğini, düş- 
manlann ne durumda bulunduğunu öğrenmek üzere 
adamlanndan biri yollanmalı, t>öylece o günkü duruma 
göre ne yapılacağı görüşülmeliydi. Gymnastes gitmek 
için gönüllü çıktı; ama kendisine çevredeki yollan, kes
tirmeleri, ırmaklan bilen birisinin katılması daha doğru 
olacağına karar verildi.

Bunun üzerine Gargantua ve Vauguyon’un seyisi Pr6- 
lingand yola çıktılar ve korkusuzca dört bir yanı kolaçan 
etmeye başladılar. Bu arada Gargantua adamlarıyla bir
likte biraz yedi içti ve kısrağına bir yeylmlik, yani yetmiş- 
dört varil yulaf verdirdi. Gymnastes ve yol arkadaşı 
at koşturdukları yerierde dağınık ve düzensiz, buMukla- 
nnı yağmalayıp iç eden düşman askerierine rastladılar. 
Bu askerler Gymnastes'l uzaktan görür görmez, üstüne 
yürüyüp soymaya kalktılar onu. Gymnastes bağırdı:

“ Baytar, ben yoksul şeytanın biriyim; bağışlayın t>eni, 
rica ederim. Birkaç altınım kalmadı değil, onu da biriikte 
içeriz, çünkü bu aurum potabile’dlr, gelişimi kutlamak 
İçin bu atı da satanz; sonra da beni aranıza alırsınız, 
çünkü tavuğu yakalamakta, yağlamakta, kızartıp pişir
mekte, hattâ vallahi, gereğince parçalayıp tadını çıkart
makta şu gördüğünüz lıen kulunuzdan daha ustası yok
tur; ve İşte size katılışımı kutlamak için bütün dostlar 
şerefine içiyorum.”

Bunu deyip deri kaplı şişesini açtı ve tHirnunu ıslatma
dan bir hayli içti. Soyguncu herifler ağıziannı bir kanş 
açmış, dillerini tazılar gibi dışan çıkartıp ona bakıyor, 
içme sırasının kendilerine gelmesini bekllyoriardı. Ama 
o sırada komutan Bokkazan ne olup bittiğini görmek 
için bir koşu geldi. Gymnastes ona şişesini uzatıp:

“ Buyrun, komutan," dedi, “çekinmeden için, ben şim
di denedim, Monjau şaraİNdır.”

“ Ne demek?” dedi Bokkazan, “ bu soytan bizi alaya 
alıyor. Kimsin sen?”

“ Ben bir yoksul şeytanım.”

"Ya!” dedi Bokkazan, “ madem yoksul t>ir şeytansın, 
geçip gidebilirsin, çünkü her yoksul şeytan vergisiz 
mergislz geçer her yerden; ama yoksul şeytanların böy
le güzel bir ata iılnmesi âdet değildir. Onun için, bay 
şeytan, inin o binekten de l>en bineyim, altımda iyi 
yürümezse, senin sırtına binerim, sayın şeytan, çünkü 
şeytana uymasını pek severim.” •
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Dekam eron
BOCCACIO

Giovanni Boccacio tarafından yazılan ilk l<ez 
1353’de yayınlanan, Rönesansı hazırlayan en 
önemlilerinden biri olan Oekameron’un giriş 

bölümü.

Doğuştan merhametli ve hassas olduğunuza hiç şüp
he etmediğim siz sevimli kadm okuyucularımı bu kitabın 
başlangıçta kederlendireceğini düşünmedim zannedil
mesin. Ne çare ki feci hatırası hâlâ yürekleri sızlatan 
müthiş veba salgınına temas etmedikçe esere başlama
nın imkânı bulunamadı. Kitabımı sonuna kadar üzücü 
l>ahisierden tıahsedlyor sanıp elinizden atıvermeyin. 
Mümkün mertebe kısaltmağa çalıştığım mukaddemenin 
hemen arkasından üzgün ruhlarınızı zevkle, neşeyle sa
racak eğlenceli maceraların geleceğini vadediyorum.

Meşum vetuı salgını İtalya’nın en güzel şehri Floran
sa'ya 1348 yılı ilkbahannda musallat oidu. İlletin Şarkta 
başgösterdiği, her tarafa yayılarak yüz binlerce İnsanın 
canına kıydığı bir kaç seneden t>eri biliniyordu. Nihayet 
denizleri aşıp Grap ülkesine de sıçrayınca ferasetli ida
recilerimiz halkı felâketten kurtarmak İçin lüzumlu ted
birleri aldılar. Şehir her çeşit pislikten temizlendi, hasta
lık şüphesi altmda olanların surlardan İçeri girmeleri 
yasak edildi, kiliselerde yanık dualar okunup kalabalık 
âyinler tertiplendi. Fakat bunların hiçbiri fayda vermedi. 
Yüce Tannntn biz günahkâr kullarını cezalandırmak için 
gönderdiği bu korkunç belâ süratle yayıldı, ilk kurbanla- 
nnı yere serdi.

Şarkta burun kanamasıyla başlayan âfet burada şekli
ni değiştirmişti. Evvelâ kasıklarda ve koltuk altlarında 
şişler pehdahlanıyordu. önce yumurta kadar olan ve 
halk tarafından kısaca “ ur” diye anılan bu şişler büyü
yüp vücudun başka taraflanna yayılınca hastayı hiçbir 
ilâcın ölümden kurtaramadığı anlaşıldı. Bazıları ur çıkar
madan da ölüyorlardı. Bunlann kollarında, bacak arala- 
nnda siyaha yakın morumsu lekeler görülüyordu. Hattâ 
leke bile dökmeden gülüp oynarken düşüp ölenlere de 
rastlandığı için en namlı doktorlar şaşkına dönmüş, tıp 
ilminin salgına karşı tamamiyle âciz kaldığı meydana 
çıkmıştı.

Hastalık, yakaladıklarını en geç üç gün İçinde alıp 
götürüyordu. Sirayeti İçin uzun boyhj temaslara da ha
cet yoktu. Vebalılann kullandıkları herhangi bir eşyaya 
yahut âlete dokunmak kâfi geliyordu. Tehlike yalnız 
insanlan değil hayvanlan da sarmıştı. Ben bir gün veba
dan ölmüş bir insanın pılıpırtısına İki domuzun yaklaştı
ğını gördüm. Hayvanlar bunları evvelâ kokladılar, sonra 
âdetleri olduğu üzere dişleriyle didiklediler. Arası beş 
dakika geçmeden ikisinin de zehirlenmiş gibi düşüp 
öldüklerine hayret ve dehşetle şahit oldum.

Yürekleri kaplayan ölüm korkusu gitgide herkesin ya
ratılışına göre bir başka tecelli gösterdi. Kibar takımının 
bir kısmı küçük gruplar halinde birer kenara saklandılar, 
dünyadan âdeta el etek çektiler. Bunlar abur cubur ye
memek, diğer insanlarla kabil olduğu kadar az temas 
etmek suretiyle salgından kurtulacaklanna İnanmışlar
dı. Aralannda hastalıktan, ölümden, umumiyetle kederli 
şeylerden bahsolunması yasaktı.

Halbuki bir başka kısım, hiç bir şey düşünmeden ken
dilerini hayatın gidişine kapıp koyvermişlerdi. Her yere 
girip çıkıyorlar, ellerine ne geçerse yiyip içiyorlardı. 
Sahiplerinin terkettiği konaklar, köşkler bunlar tarafın
dan birer ahlâksızlık yuvası haline getirilmiş, bir saat 
sonra birdenbire düşüp ölmek Ihtimalî hepsini İnsanlık
tan çıkanp kuduz hayvanlara benzetmişti. Şehrin nizam 
ve asayişini temin eden vazifeliler yanyarıya can verdi
ği, sağ l(alanlar da birer tarafa savuştuğu İçin ortaya 
rezalete mâni olacak hiçbir kuvvet yoktu. O zamana 
kadar gerek maddi ve gerekse manevi kayıtlarla baskı 
altında tutulan ihtiraslar, zaaflar, hayâsızlıklar gemi azı
ya almışlardı.

Üstte: Fransız Protestanlığının kurucusu "Zwingli 
paganizmi ile Lûtherciliğ i" birleştirdiği söylenen Calvin. 

Altta: Hollanda’daki İspanyol Engizisyon mezalimini 
yansıtan b ir 13. yüzyıl gravürü.

Bu iki kısmın arasında. t>ocalayan bir üçüncü zümre 
daha vardı ki bazan birinciler, bazan da İkinciler gibi 
hareket ediyor, kenara çekilmişlerin hakikatlere göz yu
man garip uyuşukluğundan usanınca rezaleti gökyüzü
ne çıkarmış çılgınlann arasına karışıyordu. Böylelerine, 
çürümüş insan eti kokusundan kurtulmak için lâvantalı 
mendilleri yahut keskin kokulu çiçekleri burunlanna tu
tarak cesetlerle dolu meydanlarda serseriyane dolaşır
ken rastlamak mümkündü.

Halka bir arahk şehirden kaçıp ölümden kurtulmayı 
denemek fikri de gelmedi değil. Kıymetli eşyalarla dolu 
evlerini, en İyi dostlarını, hattâ yakın akrabalannı yüzüs
tü bırakarak Ftoransa’nın civanndaki malikânelerine göç 
edenler görüldü. Fakat Allahın gazabından bu suretle 
yakayı sıyarmamn İmkânsızlığı da az vakitte anlaşıldı. 
Veba bu firarilerden birçoğunu gizlenmeğe çalıştıklan 
yerierde yakalayıp hakladı.

Can kaygusuna düşen, ölüm korkusuyla bunalan in
sanlar içtimai hayatın zarurt kıldığı son vecibeleri de 
unutmuşlardı. Komşuluk, dostluk, hattâ akrabalık bağ
lan, nezaket, merhamet ve yardımlaşma gibi faziletler 
az vakitte bütün değerlerini kaybettiler. Ana babalar 
evlâtlannı, çocuklan ana babalannı, kardeşler kardeşle
ri, karı kocalar birbirlerini arayıp sormaz oldular.

Kınla kaça artık hizmetçi ve uşak da bulunamıyordu. 
Dünya üzerinde yapayalnız kalan en namuslu, en utan
gaç genç kadınlar hastalık şüphesi karşısında "uşak” 
diye daha dün sokaktan tutup getirdikleri ne IdiğI belir
siz serseri heriflerin önünde çıniçıplak soyunmak, en 
mahrem yerlerini bunlara göstermek zorunda kaldılar 
kİ, bunlardan nasılsa ölmeyip kurtulanlar arasında son
ralan görülen akıl almaz hayasızlıklar bu feci günlerin 
yadigândır denebilir.

Melun veba, aslâ terkedilemez zannolunan bazı mu
kaddes vazifeleri de insanlara çok geçmeden unuttur
muştu. Artık debdebeli cenaze alaylan görülmüyor, vak
tiyle ölü evlerinde İşletilmesi âdet hükmüne girmiş türiü 
makamdan matem feryatlan duyulmuyordu. Daha bete
ri, herkesin kendi başına bir mezara sahip olması hakkı 
da ortadan kalkmıştı. Geniş ve derin çukuriar kazılıyor', 
bunlara yüzlerce ceset atılıyordu. Hattâ yani gelecekler 
düşünülerek bu müşterek mezariann üstü günlerce ya
lınkat bırakılmakta, hendekler tepeleme doluncaya ka
dar açık tutulmaktaydı.

Bu kabil âfetlerin orta halli ve fakir halkı daha çok 
kırdığı malûmdur. Bunlann on binlercesi birden ölüyor, 
veba birçok evlerde kapı kapamacasına bütün bir aileyi 
bitiriyordu. Tesadüfen sağ kalanlar ölenlerin cesetlerini ■ 
sabaha karşı sokaklara bırakıverdikleri İçin kenar ma
hallelere leş kokusundan büsbütün girilmez olmuştu.

Hulâsa, "Salgının başladığı Mart ayı ile Temmuz sonu 
arasında, Roransa şehrinde can verenler yüziiln kişiyi 
buldu,”  dersem vaziyetin fecaatini anlamak İçin başka 
söze hacet kalmaz sanınm.

İşte bu sıralarda bir Salı sabahı mukaddes Santa Mari
ya Novella kilisesine dua etmek için yedi tane kibar 
hanım geldi. Kilisede İbadet eden başka kimseler bulun
madığından bunlar duadan sonra bir araya toplandılar. 
İçinde yüzdükleri ürperttel facianın çoktan siyah matem 
elbiselerine sardığı bu yedi hanımın en büyüğü 28, en 
küçüğü 18 yaşındaydı. Hepsi de Floransa’nın iyi yaşa
masını bilen zengin ailelerine mensuptular. Yedisi de 
birbirlerinden kültüriü, zarif ve zeki olduktan başka Hak 
Taalânın seyrini sevap saydığı ender güzellerdendi. Es
kiden beri ahbaptılar. Hattâ içlerinde uzaktan akraba 
olanlar da vardı. (Kitabımın ilerisinde anlattıklannı yaz
mayacağım, herbirine uydurma birer isim takacağım.) 
28 yaşında bulunan en büyüklerinden başlıyorum; bu
nun adı Pampine olsun. İkincileri Flyamette, üçüncüleri 
Filomen, dördüncüleri Emlll, beşincileri Loret, altıncılan 
Neyfll, yedincileri ve en körpeleri Eliz.

Hanımlar bir müddet memleketin üstüne çöken müt
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hiş belâdan bahsettiler. Ölenler anılarak gözyaşları dö
küldü. Nihayet Pampine uzayıp giden sükûtu fırsat bile
rek söze başladı:

— Aziz dostlarım, dedi, siz de kabul edersiniz ki in
sanlar hiç kimseye zarar vermemek şartiyle canlarının 
istediğini yapmak hakkına sahiptirler. Bu hakların içinde 
en münakaşa edilmezi ise herkesin nefsini tehlikeden 
korumasıdır. Bu o kadar münakaşa edilmez bir haktır 
ki kanunlar bazı vaziyetlerde nefsi müdafaa için adam 
öldürmeyi bile suç saymıyorlar. Binaenaleyh burada otu
rup ağlaşmaktan daha saçma bir şey olamaz. Canlarımı
zı kurtarmak için derhal başımızın çaresine bakmalıyız. 
Artık burada nefes almanın İmkânı kalmadı. Şehri ölüm, 
ıstırap ve hayâsızlık kaplamış. Evlerimiz sevgili ölüleri
mizin acı hatıralarıyla yaşanmaz hale geldi.

Diğerleri Pampine’nin bu sözlerini tasdik ettiler.

Pampine, kendisi de dahil, ellerinde imkânlar olduğu 
halde şehri terketmeyi neden düşünmediklerini sordu. 
Burada oturup korkunç bir keder içinde ölümü bekleme
nin hiç kimseye faydası dokunmayacaktı. Kaldı ki dünya 
altüst olmuş, sokaklara dökülen ahlâksızlardan da kur
tulmak güçleşmişti. Eğer duyulanlar doğruysa kendileri
ni Allaha adamış rahibeler bile fırsattan istifade ederek 
manastırlardan dışarı uğramışlardı. Ortalıkta başı açık 
dolaşıyorlar, işlemedik günah, yapmadık hayasızlık bı
rakmıyorlardı. Madem Pampine:

— Şu halde biz burada ne duruyoruz? diye devam 
etti. Canımızı kurtarmak için çareler araştırmaktan bizi 
alakoyan nedir? Başkalarını öldüren affetmez bir âfetin 
bize dokunmayacağını zannetmek çılgınlık değil mi? Eğer 
siz de benim gibi düşünüyorsanız gelin bu şehri derhal 
terkedelim. Yakın malikânelerimizden birine çekilelim. 
Orada zevk ve sefaya dalarak eğlenceler içinde hoşça 
vakit geçirmeyi deneyelim. Buradaki hastalık ve ölüm 
manzaralarının yerini kırların iç açıcı yeşillikleri aisın. 
Feryatlar değil, kuş sesleri dinleyelim. Yaklaşan sonba
harın tatlı güneşinden, renkli çiçeklerinden, temiz hava
sından istifade edelim. Arkamızda kendilerinden mesul 
okluğumuz yakınlarımızı tehlikeye maruz bırakıp kaçmış 
olmadığımıza göre vicdan azapları da çekmeyeceğiz. 
Salgın her ne kadar köylere sirayet ettiyse de oralardaki 
ölüm nisbeti İçiçe yaşayan şehir halkları arasında görü
len dereceyi bulmamıştı. Benimle mutabıksanız yanımı
za en lüzumlu eşyalarımızı, eski sadık hizmetçilerimiz
den sağ kalanları alarak sâkin bir yere gidelim. Felâketin 
geçmesini orada bekleriz. Canımız sıkılırsa yer değiştir
memiz de kabildir. İçinde bulunduğumuz ümitsizlikten 
kurtulmanın ben başka yolunu göremiyorum.

Dinleyenler bu teklifi sevinçle kabul ettiler. Hattâ der
hal hareket ediliyormuş gibi teferruat üzerinde münaka
şaya girişenler bite oldu.

Bu vaziyet karşısında ihtiyatkârlığı ve geniş muhake
me kabiliyetiyle meşhur Filomen:

— Sevgili arkadaşımız Pampine’nin teklifi mükemmel 
amma, dedi, harekete geçmeden evvel biraz düşünme
miz lazım. Hepimiz kadınız. Şimdiye kadar kadınların 
uzun müddet erkeksiz yaşayabildikleri görülmemiştir. 
Topluluğumuzu idare edecek, bizi maruz kalacağımız 
türlü tehlikelerden kurtaracak erkeklere ihtiyacımız var. 
Adımız üstümüzde: zayıf cinse mensubuz. Yaradılışı
mızdan kuvvetsiz, kuşkulu ve korkağız. Eğer bizi idare 
ı/e icabında himaye edecek güvenilir erkekler olmazsa 
ıradığımız sükûn ve neşe devamlı olamaz. Kararımızın 

laydalı bir surette tatbikini istiyorsak evvelâ bu noksana 
çare aramalıyız.

18 yaşındaki küçük Eliz diğerlerinden önce atıldı:

— Elbette erkeksiz olmaz, dedi, eğer erkekler bulun
mazsa ne vaktimiz hoş geçer, ne de kendimizi emniyette 
hissederiz. Haydi, işe yarar erkekleri nerede bulabilece
ğimizi hep berat>er düşünelim. Bir kısmımızın kocaları 
ttidü. Savuşup gidenlerin de şu anda nerede bulunduk-

Üstte: 1517’de Wittenberg’de papalığa karşı 93 tezini 
yayımlamasıyla reform hareketini başlatan Martin 

Luther. Altta: Hussit Savaşları sırasında bir 
elyazmasından rönesansm teknik yeniliklerini açığa 

vuran dalgıç cihazları çizimi.

lan bilinmiyor. Önümüze çıkan her yabancıyı İçimize 
alamayız. Çünkü böyle hareket etmek hem sıhhatimizi 
korumak bakımından ihtiyata uygun düşmez, hem de 
huylarını bitmediğimiz, tiplerinden hoşlanmadığımız 
adamlarla bir arada olmak canımızı sıkar. Umduğumuz 
zevki ve neşeyi elde edemeyiz.

Hanımefendiler o zamana kadar görülüp İşitilmemiş 
böyle bir acayip müşkülü nasıl halledeceklerini araştır
mağa dalmışlardı ki fevkalâde bir tesadüf eseri olarak 
kiliseye üç delikanlı girdi. Bunlann en küçüğünün yaşı 
yirmibeşten aşağı değildi. Onlar da şehrin diğer sâkinle- 
ri gibi felâket içinde yüzdükleri, her an ölüm tehlikesine 
maruz bulunduktan halde şıklıklarından, zarafetlerinden, 
daha mühimi neşelerinden hiçbir şey kaybetmemişlerdi. 
Pamfil, Fitostrat ve Diyone adtannı verdiğimiz bu yakı
şıklı ve güçtü kuvvetli delikanlılar zaten kiliseye bu ni
yette değil, güzel ahbaplarından baztIanna rastlamak 
ümidiyle girmişlerdi. Nitekim hanımtan görünce hürmet
te eğilip selâm verdiler. Çünkü yedi hanımdan bir kıs
mıyla akraba idiler. Diğerleriyle de alâkaları olduğu söy
leniyordu.

Pampine:

— İşte karanmızın doğruluğunu tasdik eden iyi bir 
tesadüf, diye güldü, aradıklanmız ayağımıza geldi. Bu 
üç güzel şövalye herhalde bizimle yola çıkmağa can 
atarlar!

Madam Nşyfil:

— Acele etmeyin; diye cevap verdi, meseleyi etraflıca 
konuşalım. Bu delikanlılann şöhreti malûm. Arada baş
ka işler de var. Dedikoduculann dillerine düşmeyi siz 
de elbet istemezsiniz.

— Ben dedikodunun hiçbir çeşidine kulak asmam. 
Kendimi suçlu görmediğim müddetçe isteyen dilediğini 
söylesin. Allah doğrulann yardımcısıdır. Hakikat ise er 
geç muzaffer otur. Eğer delikanlılar bizimle beraber gel
meyi kabul ederlerse Hak Taalâya bu büyük lûtuftan 
dolayı şükretmeliyiz.

Neyfil başta olmak üzere diğer hanımlar bu fikri de 
kabul ettiler. Pampine erkeklerin yanına gitti, onlara 
arkadaştariyle erkeklerin yanına gitti, onlara arkadaşla
rıyla verdikleri karan tebliğ etti. Ölüm beldesinden zevk 
ve eğlenceler diyanna yapılacak bu mükemmel seferde 
beraber gelmeyi isteyip istemediklerini sordu.

Delikanlılar önce kulaklarına inanamadılar, neye uğra- 
dıktannı şaşırdılar. Sonra teklifin ciddî olduğunu anla
yınca üçünün de suratı sevinçten kıpkırmızı kesildi. Der
hal hareket etmek için emre amade buiunduktannı derin 
reveranslarla beyan ettiler.

On kişilik grup ertesi sabah yola çıkmayı kararlaştırdı. 
Hanımlar yantanna dört hizmetçi, beyler de birer uşak 
alacaklardı. İlk merhale şehirden iki fersah mesafedey
di. Ev sahibesi oradaki hizmetçilerin ertesi gün on altı 
kişilik bir kafileyle geleceğini bildiren bir mektup yazdı. 
Bu mektup hemen gönderildi.

Şato küçük trir tepenin üzerinde, bakımlı bir korunun 
ortasındaydı. Burası ana yollara uzakça olduğundan sal
gının felâket ve sefaletini pek görmemişe benziyordu.

Floransa’yı sabahleyin terkeden kafile yeşillikler ara
sında geçen gölgeli yollardan şatoya çıktı. Asma kapı
dan girilen iç trahçe de fevkalâdeydi. Kıymetli resimler 
ve antika halılarla süslü salonlara, zevkle döşenmiş ya
tak odalarına hiç diyecek yoktu.

Binanın etrafını çeviren terastan bütün ova, şahane 
bir tablo gibi, göz alabildiğine seyredilebilirdi. Çiçekler
le dolu bahçe aynca heykellerle süslenmişti. Çeşmeler
den billûr gibi sular akıyor, havuzlarda türlü balıklar 
yüzüyordu. Mahzenlerdeki şaraplann en müşkülpesent
leri memnun edecek kadar çeşitli ve nefis olduktan
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da bilindiğinden küçük kafile hemen neşelendi.

Her tarafı bol mevsim çiçekleriyle doldurulmuş salon
da toplanıldığı zaman delikanlıların en genci Dlyone 
söz İstedi;

— muhterem hanımlar, dedi, böyle bir cennete saye
nizde girdiğimizi hlçt>lr zaman unutımyacağız. Sizi pek 
bilmem ama, aylardanberl devam eden istiraplan, kor
kulan ben şehrin kapısında bıraktım. Gülüp eğlenmek- 

' ten, türkü çağmp dansetmekten başka bir şey İstemiyo
rum. Eğer böyle hareket etmek vakanmıza dokunmazsa 
bana arkadaş olursunuz. Şayet somurtup oturacaksak 
bu cennete yazık! Derhal Floransaya dönelim, istirap 
çekmeğe orada devam edelim.

Pampine bu şakacı nutku aynı eda ile cevaplandırdı:

— Çok doğru söylediniz, Senyör Dlyone! Gördüğü
müz faclalan, yaşadığımız kâbuslu devri unutalım. Gü
lüp eğlenelim, fakat bunun da bir Adâbı, bir nizamı 
olmalıdır. Yoksa en tatlı zevkler bile çok sürmez, sıkıcı 
bir hale gelir. Mademki felâketten uzaklaşmak fikrini 
ortaya iik defa ben attım, vaktimizin hoşça geçmesi 
için tutulması lâzımgelen yolu da ben göstereyim. İçi
mizden birini kendimize reis seçelim. Reisin vazifesi 
eğlenceleri hazırlamak, zevk ve neşemlıün devamlılığını 
temin etmek olsun. Fakat bu kadar masum bir maksatla 
seçilmiş de olsa zamanla başımıza bir musibet kesilme
mesi ve diğer arkadaşlann hasedini uyandırmaması İçin 
reisin her gün değişmesini de teklif ediyorum. İlk reis 
şimdi hepimizin reyleriyle seçilir. Hüküm sürmesi yann 
akşama kadar devam eder. Yarın akşam duadan sonra 
selâhiyetleriıil İçimizden birine bırakır. Reisler gündelik 
eğlenceleri kendi meşreplerine göre hazıriamakta ser- 
besttirier.

Bu sözler üzerine dokuz arkadaş Pampineyl reis seç
tiklerini söylediler.

Âhû gibi ince ve hareketli olan Filomen bahçeye koş
tu, biraz sonra elinde bir defne çelengiyle döndü. Bunu 
alkışlar arasında Pampinenin başına koydular. Böylece 
iktidar tacını da giymiş olan güzel kadın elini şahane 
bir azametle kaldınp herkesi susturdu. Minimini devleti
nin ilk tayinlerini ilân etti. Uşaklardan birini kâhya yaptı, 
diğer bir uşağı ona yardımcı verdi. Üçüncü uşak erkek
lerin oda hizmetlerine bakacaktı. Kadın hizmetçiler de 

-kabiliyeterine göre vazifeler aldılar.

Bundan sonra kraliçe, devletin İlk yasağını koydu:

— Kederi! şeylerden bahsetmek yasak! Burada üzün
tülü hiçbir mevzu açılmıyacak, hiç kimse somutmıyacak.

Sonra;

— Hanımlar, efendiler! dedi, öğle yemeğine kadar ser
bestsiniz.

Aricadaşlar bahçeye çıktılar, ikişer üçer kişilik grupla
ra aynlarak yüksek ağaçiann gölgelediği çimenliklerde 
koşuştular, şarkılar söylediler, kuytularda kolkola ge
zintiler yaptılar.

Öğle yemeğinde aşçı bütün ustağını meydana koy
muştu. Servis de takdir edilecek kadar mükemmeldi. 
Nefis şaraplar herkesin neşesini bir kat daha arttırdı.

Yemekten sonra Kraliçe hazretleri çalgı çalınıp danse- 
diimesini emretti. Diyone eline bir lâvta, Fiyametta bir 
viyola aldılar. Danstan sonra öğle uykusuna yatmak 
İçin herkes çiçeklerle süslenmiş yatak odalanna çekildi
ler.

Kraliçe uyanma emri verdiği zaman İkindi olmuş, se
rinlik başlamıştı. Bahçede ağaçiann altına masalar, kol
tuklar hazırlanmış, serinletici içkilerle beraber dama ve 
satranç takımlan da getirtilmişti.

Üstte: 1683'te b ir Ingiliz fuarı; gravür donmuş 
Thames nehri üzerinde yapılan şenlikleri gösteriyor. 
Ortada: 15. yüzyılda Paris kentinde halkın yaşamı. 

Altta: Palermo'da yüklenmiş mallan bulunan Floransalı 
bir tüccarın "ba y ii"  dükkânı.

Pampine:

— İsteyen oyun oynayabilir ama, dedi, bence bu kabil 
oyunlardan ancak bir tek kişi zevk alıyor, o da kazanan 
oyuncu. Yenilen oyuncu İle seyredenlerin aynı zevki 
duyacaklannı zannetmem. Benim bir başka tekllflffl var: 
herbirimiz birer hikâye anlatım. Fikrimi kabul ederseniz 
derhal tMişlanz. Bunu eğlenceli bulmayanlar İstedikleri
ni yapmakta sertıesttlrler.

Bu teklife hiç kimse itiraz etmediği için Kraliçe devam 
etti:

— Hikâyeleri seçmekte de herkes sert>est olsun. Yal
nız bir şartla: anlatacağımız hikâyeleri seçerken eğlen
dirici olmalanna dikkat edelim.

Sağ tarafında oturan Senyör Pamfil’e döndü, tatlı bir 
gülümsemeyle ilk hikâyeye lütfen başlamasını söyledi.

Gönüllü K ulluk Oxenne 
Söylev

ETİ EN  N E  DE LA BOETİE

Tipik bir Rönesans düşünürü olan de la Boetie,
daha çok Montaigne’le dostluğundan ötürü tanınır.

Üç çeşit tiran vardır. Bunu derken kötü prenslerden 
söz ediyorum. Krallığı, bir bölümü halkın seçimiyle, ikinci 
bir bölümü silah zoruyla ve son bölümü soylannın mira
sı yoluyla elde ederler. Krallığı savaş hakkı gereğince 
ele geçirmiş olanlar, fethettikleri topraklar üzerinde bu- 
lunduklanndan dolayı bilinen bir biçimde davranırlar. 
Kral olarak doğanlar genellikle daha iyi değillerdir; bu 
şekilde doğup Uranlığın kanıyla beslenenler sütten tl- 
ranhk doğasını alıriar ve kendilerinin hükmü altındaki 
halklan babadan kalma sertler gibi görürler; krallığı da, 
mizaçlannın eğilimine yani cimri ya da savurgan oluşla- 
nna göre, kendilerine kalmış miras gibi kullanıriar. Hal
kın kendisine devleti verdiği kişi daha katlanılabitir ol
malıdır. Ancak bu kişi, kanımca, bu yerde başkalanmn 
üzerinde yüceltildiğini görünce ve azamet diye adlandı- 
nlan ne olduğunu bilmediğim bu şeyden de h<^lanınca, 
buradan kıpırdamamaya karar verir. Genellikle bu kişi, 
halkın kendisine teslim ettiği erki çocuklanna aktarma
ya özen gösterir. Bu çocuklar, babalannın düşüncesini 
öğrendikleri andan başlayarak, şaşılacak bir biçimde, 
her çeşit erdemsizlikte ve hatta gaddariıkta diğer tiran
lan kat kat geçerter. Özgüriüğün anısı hâlâ taze olduğu 
İçin, yeni Uranlığı güvence altına almak amacıyla, kullu
ğu daha çok genişleterek ve uyruklan özgüriükten daha 
da uzaMaştırarak onlara özgüriüğün anısını tümüyle unut
turmaktan başka bir yol göremezler. Bu durumda, ger
çeği söylemek İçin t>u tiranlık biçimleri arasında birkaç 
fark gördüğümü, fakat bir seçenek göremediğimi belirt
meliyim; hükümdariiğa ulaşma araçlannın değişik olma
lanna karşın, hepsinde hükmetme biçimi hemen hemen 
aynıdır. Seçimle gelmiş olanlar uyruklara sanki onlar 
uysallaştınlacak boğalarmış gibi davranıriar; fatihler uy- 
ruklanna karşı tıpkı avlannın üzerindeki gibi haklara 
sahip okhıklannı düşünürler; mirasçılar İse uyruktan 
doğal köleleriymişçesine kullanıriar.

Fakat eğer bugün, ne bağımlılığa alışkın ne de özgür
lüğe tutkun yepyeni İnsanlar doğsa bu insanlar bağımİH 
lığın ve özgüriüğün ne olduğunu bilmedikleri gibi adlan- 
m da hiç duymamış olsalardı veya uyrukluk olma ya 
da özgür yaşama seçeneği He karşı karşıya kalsalardı, 
hangisini kabul ederierdi? Bir İnsana hizmet etmeyi de
ğil, yalnızca akla boyun eğmeyi sevecekleri üzerinde



612

kufkuya düşmemek gerek. Yoksa, Israel insanları gibi 
hiçbir zorlama ve gereksinme olmadan kendilerine bir 
tiran yaratmaları mümkün olacaktı. Bu ulusun da tarihini 
okuduğum zaman öylesine canım sıkılıyor ki, onun başı
na daha sonraian bir sürü kötülüğün gelmiş olmasından 
memnun olacak kadar insanlıktan uzaklaşıyorum. Fakat 
elbette tüm insanlar, kendilerinde insansal bir şey kaldı
ğı sürece kulluklaşmalarını, iki durumdan biri olduğu 
zaman yani zorlandıktan ya da aldatıldıklan için kabul 
ederler; zorlama ya yabancı silahlı güçler tarafından, 
örneğin Atina ve Sparta'nın İskender’e boyun eğmesi 
gibi, ya da Atina'nın Peisistratos’un eline düşmesi gibi 
hizipler tarafından gerçekleşir. İnsanlar çoğu kez alda
tılma ile özgürlüklerini kaybederler; bu durumda insan
lar başkaları tarafından kandırılmaktan çok kendi kendi
lerini aldatırlar. Tıpkı bu şekilde, Sicilya'nın en önemli 
kenti olan ve bugün Saragossa diye adlandırılan Syra- 
küza halkı, savaşlar tarafından sıkıştırılınca, tehlikeye 
karşı koymak için düşüncesizce Birinci Dionysios'u yü
celtip ona orduyu yönetme görevini vermişti; kendini 
sakınmadan onu öylesine büyük kıldı ki, bu sinsi ve 
kurnaz kişi, düşmanlarını değil de sanki yurttaşiannı 
yenmişçesine zaferle dönüp kendini ilk önce komutan
lıktan kral, sonra da krallıktan tiran yapmıştı.

Halk bir kere kulluklaşmaya görsün, özgürlüğü öylesi
ne unutuyor ki, artık onun uyanıp yeniden özgürlüğünü 
ele geçirmesi olanaksız oluyor. Üstelik halk, çok içten 
ve istekli bir biçimde kulluk (hizmet) ediyor. Bu durumu 
gören, onun özgürlüğünü değil de köleliğini kaybettiği
ni sanır. İlk başlarda, kuvvetle ait edilmişlikten dolayı 
ve zorlama nedeniyle hizmet edildiği bir gerçek. Fakat 
bundan sonra gelen kuşak, özgürlüğü hiç görmeyip 
tanımadığından dolayı, pişmanlık duymadan hizmet eder 
ve ondan öncekilerin zorla yaptıklarını seve seve yerine 
getirir. Boyunduruk altında doğan insanlar, kulluk, köle
lik içinde büyütülüp eğitilirler. Bu insanlar daha ileriye 
bakmadan doğdukları gibi bir yaşamı sürdürmekle yeti
nirler ve bulduklarından başka hakları ve mallan olabile
ceğini düşünemediklerinden de öte, doğumlulanndaki 
durumu doğal durumları olarak kabui ederler. Bununla 
birlikte, tüm kalıtım haklanndan yararlanıp yararlanama
dığını veya kendisi ya da selefi üzerinde bir haksızlık 
yapılıp yapılmadığını anlamak için kütüklere arasıra bir 
göz bile atmayan böylesine savurgan ve gevşek başka 
bir mirasçı olamaz. Fakat, her şeyde bizim üzerimizde 
büyük bir erke sahip olan göreneklerin, en fazla etkinli
ği, bize hizmet etmeyi ve (Mithridates'in zehir İçmeyi 
bir alışkanlık yaptığının söylendiği gibi) kulluk zehirini 
yutup, acı bulmamayı öğretmelerinde bulunur. •

D eliliğe M e th iy e
ERASMUS

Hümanistler, kendilerinin siyasal sınarlardan 
bağımsız bir “ yazın cumhuriyeti”  oluşturduklannı 
düşünüyorlardı. Erasmus ve Thomas More bu 
cumhuriyetin en önde gelen şahsiyetierindendi.

Geçenlerde İtalya'dan İngiltere'ye dönerken, at üs
tünde geçirmeğe mecbur olduğum zamanı lüzumsuz 
hülyalarla ziyan etmemek için, kâh müşterek araştırma- 
lanmızı içimden tekrar gözden geçirmekle, kSh burada 
bıraktığım aziz ve âlim dostlarımın güzel hatıralarını ya
şamakla neşeleniyordum; siz, azizim Morus, en ziyade 
hatırladıklanmdan biri idiniz. Yanınızda geçirdiğim o me
sut ânlan gaybubetinizde gözümün önünde canlandırı
yordum; bu ânlar, sizi temin ederim, ömrümün en tatlıla- 
n idi.

Üstte: Bir Flandres şehrinde MayıS günü kutlamaları. 
Ortada: 15. yüzyılda ticaret. Altta: Modern siyaset ve 
devlet kuramının kurucularından Niccoio Machiavelli.

Bir şeyler yapmağa karar verdiğimden fakat ciddî bir 
eser telif etmek için müsait durumda bulunmadığımdan, 
deliliğe bir methiye yazarak neşelenmek istedim.

Belki "Hangi MinerVa bu garip fikri size ilham etti?” 
diyeceksiniz. İlk önce, sizi düşünürken, soy adınız Mo
rus, bana Öreklerin deliliğe verdikleri Morla adını hatır
lattı; maamafih bu ilgi ancak adlar arasındadır, ve herke
sin tasdik edeceği gibi, bu Tanrıçanın tesirlerinden his
se almış olmaktan pek uzaksınız. Ayni zamanda bu lâti- 
fenin hoşunuza gideceğini tahayyül ettim. Çünkü De- 
mokritos gibi insan hayatına bakarak bazan güldüğünü
zü ve bu gibi lâtlfelerl, hoşluktan, nükteden büsbütün 
mahrum olmadıklan zaman sevdiğinizi bilirim. Eğer ya
nılmıyorsam bu öyledir. Her ne kadar zekinizin yüksek
liği sizi alelâde insanların pek üstüne çıkanyorsa da, 
siz herkesin anlıyabileceğl bir tarzda yazmak ve söyle
mek sanatına maliksiniz, tabiî iyiliğiniz de, bunu sık 
sık yapmakta size zevk veriyor.

O halde, bu küçük nutku, hem size karşı hislerimin 
bir nişanesi olarak, hem de himayeniz altına koyduğum, 
size ithaf edilmiş olmak itibariyle benden ziyade sizin 
olan bir eser olarak lütfen kabul ediniz. Zira bu havaiya
tın bir teologa lâyık olmadığını, bu hicivlerin, Hıristiyan
lığın emrettiği mahviyete aykırı olduğunu haykıracak, 
kötü maksatlı Zoilos'lar bulunacağından şüphe etmiyo
rum; belki bunlar beni eski komedyanın şeytanetini ye> 
niden canlandırmak ve Lucian gibi herkesi ısırmakla 
itham edeceklerdir.

Ama ben, mevzuu pek ehemmiyetsiz bulacak, eserin 
şakacı edasına hiddetlenecek olanlardan rica ederim: 
bu tarzda ilk yazanın ben olmadığımı, bunda birtakım 
büyük adamlann misallerine uyduğumu lütfen gözönün
de tutsunlar. Bundan birçok asır önce Homeros fareler
le kurbağaların savaşını yazmaktan zevk duydu; Vergill- 
us küçük sinekler hakkında, Ovidlus ceviz hakkında 
birer şiir yazdılar; Polykratos, Busiris’In methiyesini yaz
dı; bu methiye Isokrates tarafından tashih edildi; Glau- 
cus, haksızlığı, Favonius, Thersitus ile sıtmayı; Synesi- 
us kelkafalan; Lucian, sineklerle haşaratı övdüler. Se
neca, Kayser Claudius’un methiyesini şakacı bir eda 
iie yazdı; Plutarkhos, Odysseus ile domuza çevrilmiş 
Grlllus arasında bir diyalog kaleme aldı. Lucian ite Apu- 
leius, eşek hakkında yazdıtar; adını bitmediğim bir müel
lif de Grunnius Corocotta adlı bir domuz yavrusunun 
vasiyetmesini yazdı ve Hieronymus bunu eserlerinde 
zikreder. Beni tenkit edenlere bu deliller kâfi gelmiyor
sa, satranç yahut herhangi bir çocuk oyunu oynadığımı 
farzetsinler.

Öyle ya, insan tabakalarının hepsine müsaade edilen 
eğlenceleri, muharrirlere yasak etmek pek haksız olmaz 
mı? Zira, muharrirlerin eğlenceleri faydah olabildiği gi
bi, biraz sağ duygu sahibi bir okuyucu birçok kişinin 
tantanalı eserlerinden çıkaramadığı faydayı bazan tjun- 
lardan çıkarabilir. Biri, her taraftan çatınmış cümleler 
sayesinde rengârenk bir hale konmuş bir nutukta beyan 
ilmini ve felsefeyi terennüm eder; öteki bir prensin met
hiyesini yapar; şu adam milletleri Türklere karşı savaşa 
sevk için vazeder; bir başkası istikbalden haber verme
ğe kalkışır; bir başkası da makul varlıklar üzerinde cidal
le vakit geçirir. Ciddi şeyleri alaylı bir tarzda mütalea 
etmek kadar çocukça bir şey nasıl yoksa, alayları ciddi 
mütalea eder görünmek kadar da alaylı bir şey yoktur. 
Bu eser hakkında hüküm vermek halka düşer, fakat 
izzetli nefjs gözlerimi bürümüyorsa, deliliğe methiye, 
tam bir deli eseri değildir, derim.

Fakat beni, hicvetmiş olmakta itham edebilecek in
sanlara cevap vermek için, beşer hayatı üzerinde lâtife 
etmenin kalem erbabına her 2aman müsaade edildiğini 
iddia edeceğim, yeter ki bu lâtife hiddet ve şiddete 
çevrilmesin. Yalnız harcıalem başlıklara tahammül ede
bilen aşırımızın inceliği kadar acaip bir şey yoktur. Hattâ 
bir takım kimseler vardır, bunların edepleri o kadar yer
sizdir ki papalar ve büyükler hakkında en hafif bir alayı 
duymaktansa -bu alayların kendi faydatanna olması münn-
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kün olduğu halde- İsa hakkında küfürler İşitmeğe razı
dırlar.

Hiçbir ferde hücum etmeden beşer hayatını çekiştiren 
bir kimse, görünüşe göre, hlclvlyle kırmaktan ziyade 
nasihatleriyle tenblh ve tekdir eder. Öyle değil mİ? Son
ra, kaç defa kendi kendime hücum ettim! İnsanlığın 
hiçbir haline müsamaha göstermiyen bir kimse, kininin 
insanlara değil, rezlletlere olduğunu güzelce göstermiş 
olur. O halde, bu hezellyatla kendine hakaret edildiğini 
sanan bir kimse bulunursa, muhakkak vicdanı onu gizli
den gizliye itham ediyor, yahut ta halkın kendini İtham 
hakkı olduğundan korkuyordur.

Bizzat Hieronymus hicvi çok daha büyük sert>estllk 
ve şeytanetle kullanmış, zira bazan hücum etmek istedi
ği adamların adlannı söylemeğe kadar varmıştır. Bana 
gelince, bir kimseyi adiyle anmaktan her zaman çekin
miş olmamdan sarfınazar, bu esere o kadar itidalli bir 
üslûp verdim ki bir kimseyi kırmaktan ziyade kendimi 
eğlendirmeği düşündüğümü, her makul okuyucu göre
cektir. Ben luvenal gibi, gizli reziletlerin bulunduğu pis 
kokulu anbarı karıştırmadım. Ayıp rezlletlerden ziyade 
gülünç kusurlara takıldım. Nihayet, bu delillerle de tat
min otmak istemiyen bir kimse de çıkarsa, delilik tarafın
dan zemmedilmenin şerefli olduğunu ve ben, methiyesi
ni yapmak üzere bir kere bu Tanrıçayı seçtikten sonra, 
onun huyuna uymağa mecbur olduğumu düşünsün.

Fakat size, pek sağlam olmıyan davalar bile ellerinde 
gayet iyi birer dava haline girecek kadar mükemmel 
bir avukat olan size, ne diye müdafaa vasıtaları telkin 
edeyim? Hoşça kalınız, ey pek Alim Morus, şimdi artık 
sizin olan bu deliliği iyi müdafaa ediniz?!

( .. .)

Bizdo önemli bir yer tutan doğanın bizi istediği yere 
çektiği ve bizi iyi ya da kötü yarattığı yadsınamaz. Fakat, 
doğanın göreneklerden daha az erke sahip olduğunu 
da itiraf etmek gerekir. Doğal olan ne kadar iyi olursa 
olsun, eğer onun bakımı yapılmazsa, yok olup gider; 
ve doğaya karşın, eğitim bizi, her zaman için, istediği 
biçime sokar.

Doğanın bizim içimize koyduğu iyilik tohumları öylesi
ne ince ve narindirler ki, karşıt bir besinin en ufak 
bir uyuşmazlığına katlanamazlar. Bu tohumlar kendileri
ni kolayca devam ettiremediklerinden dolayı yozlaşıp 
tükenirler ve hiçbir şey olamazlar. Meyva ağaçlan gibi
dirler: Kendi başlarına bırakıldıklarında, hepsi kendileri
ne özgü olan doğalarını sürdürürler; fakat, onlara yapı
lan aşıya göre hemen bu doğalarını terkedip, kendileri
nin olmayan başka tür meyvalan taşımaya başlarlar. 
Tüm bitkilerin kendilerine özgü nitelikleri, doğaları ve 
özellikleri vardır. Bununla birlikte, don, iklim, toprak 
veya bahçıvanın eli, bu bitkilerin verimliliklerinden çok 
şay eksiltir ya da onlara çok şey katar. Bir yerde gördü
ğümüz bir bitkiyi başka bir yerde -değiştiğinden dolayı- 
tanımayabiliriz. Çok az sayıda olan ve öylesine özgürce 
yaşayan Venediklilere bakarsak, içlerinde en kötü ola
nın bile,J(ral olmak istemediğini görürüz. Aynı şekilde 
doğup eğitilmiş bu insanların, özgürlüklerini en iyi bi
çimde kimin daha iyi sürdürebileceğinden başka bir 
tutkuları yoktur. Beşikten beri bu şekilde öğrenmiş ve 
davranmış olan Venedikliler, bağımsızlıklarını en ufak 
bir parçasını bile dünyanın diğer tüm mutluluklarını elde 
etmek için feda etmezler. Bu insanlan gören bir kişi 
kalkıp da bizim büyük Efendi (Osmanh Padişahı) diye 
adlandırdığımız insanın topraklanna gitse, burada sanki 
bu büyük Efendi’ye kulluk-kölellk etmek için doğmuş 
ve onu yerinde tutmak uğruna canlannı veren İnsanlarla 
karşılaşacak. Bu kişi, bu insanlarla diğerlerinin aynı 
doğal yapıya mı sahip olduklannı yoksa bir İnsanlar 

' sitesinden çıkıp bir hayvanlar parkına mı girdiğini düşü
necektir? Sparta'nın düzenleyicisi Lykurgos, Lakede- 
monya halkına insanlann nasıl eğitilirse öyle olacakları
nı göstermek için iki kardeş köpek beslemiş, ikisi de 
aynı sütü emdikten sonra, biri mutfakta diğeri ise kırlar
da avcı borusuna alışarak büyütülmüş. Lykurgos, kö
pekleri çarşının ortasına getirmiş ve karşılanna bir ye-

Üstte: Flandres şehirlerindeki dokumacılara ilişkin bir 
görüntü: Kadın yün tararken, erkekler yatay dokuma 
tezgâhında örüyorlar. Altta: 28 Haziran 1770'te iflas 
eden Guesnie adlı bir fırıncının kredili satışlardaki 

alacaklılarının mahkemeye sunulmuş listesi.

mekle bir av tavşanı koymuş. Kardeş olmalanna karşın, 
biri yemeğe diğeri ise tavşana koşmuş. Böylece Lykur
gos, yasalan ve düzenlemeleriyle Lakedemonyalılan öy
lesine iyi eğitip yetiştirmiş kİ, hepsi yasa ve kral dışında 
başka bir efendiyi kabul etmektense bin defa ölmeyi 
yeğlermiş. •

İnsan Yapm a
PARACELCUS

Ortaçağ hekimi Paracelcus, o çağın simyacıları 
arasında pek yaygın olan "insan yapma”  

konusunda aynntılı bilgiler veriyor.

"Bir adamın menisinl kırk gün boyunca çürümüş at 
gübresi ile birlikte hava geçirmez biçimde mühürlenmiş 
bir şişenin içinde çürümeye bırakın. Ve gözle kolayca 
görülebilecek bir biçimde yaşamaya, hareket etmeye 
ve kımıldamaya başlayıncaya kadar orada tutun. Bu 
zaman süresinden sonra, bir ölçüde İnsan gibi olacak, 
ama saydam ve vücutsuz olacaktır. Eğer bundan sonra, 
her gün dikkatle ve özenle insan kanı ile beslenir ve 
kırk gün daha at gübresinin ısısında tutulmaya devam 
edilirse, belli bir sürenin sonunda hakiki ve yaşayan 
bir bebek haline gelecektir. Bu bebeğin bir kadından 
doğmuş bir bebekte bulunan tüm organları vardır, ama 
daha küçüktürler. Buna homunculus adını veriyoruz, 
artık geriye, onun, en büyük bir dikkat ve itinayla eğitil
mesi ve eğitimin zeka, belirtileri ortaya çıkana kadar 
sürdürülmesi kalmaktadır.” •

K a ra  ö lüm

Adı bilinmeyen bir İngiliz kronikçinin Kara Ölüm 
sırasında Avrupa’yı dolaşan, Kara Ölüme neden 
oian göklerin öfkesini dindirmek için kendilerine 

işkence eden fanatik "fiageiiant’ ’ iar üzerine 
yazdığı metinden...

"Efendimizin 1349’uncu yılının Salnt-Mtehel günü, ço
ğu Zelanda ve Hollanda'dan olmak üzere 120 kişilik 
bir grup Londra’ya geldi. Bunlar tüm Flandres ülkesini 
aşıp gelmişlerdi. Londra'da bunlar günde İki kez kalaba
lık İçine, Salnt-Paul ya da başka bir yerde çıkıyoriardı. 
Tepelerinden topuklarına kadar inen bir kumaş giymek
te, vücutlannın geri kalanı ise, kırmızı haçlar tmyanmış 
boneler dışında çıplak kalmaktaydı. Herbiri sağ ellerin
de bir kırbaç (discipline) taşımaktaydılar. Yürürierken 
kanayan vücutlannı durmaksızın, attıklan her adımda 
kırtıaçlıyoriardı. Bu arada İçlerinden dördü kendi lehçe
lerinde lltanlalar söylüyor, bunlara başka dört kişl yankı 
gibi cevap veriyordu. Attıklan her üç adımda, hep bera
ber kendilerini yere atıyor ve kollannı haç oluşturacak 
şekilde yana açıyoriardı. Bunu yaptıklan sırada İlahi 
söylemeyi asla bırakmıyoriardı. Sonra grubun en arka
sındaki kalkıyor ve hemen önündekine elindeki kırt>açla 
bir darbe vuruyordu; bunun üzerine önündeki de kalka
rak aynı şeyi kendi önündekine yapıyor ve bu, kırtıaç- 
lanmadık kimse kalmayınçaya kadar, en öne erişinceye 
kadar devam ediyordu. Sonra yine geleneksel elbisele
rini sırtianna geçiriyor ve kafalan öne eğik, ellerinde 
“ dlsclpllne"lert, geldikleri yöne dönüp yürümeye de
vam edlyoriardı." •



Marx Öncesi

İlk Burjuva Devrimleri

“Başlangıçtan beri insanlar üçe ayrılmıştır; dua edenler, toprağı sürenler ve savaşanlar”.
İtalya’da komünlerin kurulmasıyla kurulacak hareketliliğin çoktan başlamış olduğu bir sırada,
11. yüzyılın üçüncü çeyreğinde Fransa’da Cambrai piskoposu Gerard böyle yazmıştı. Bu 
sınıflandırma, burjuva devrimleri tarafından devrilinceye kadar bütün feodal toplumsal 
oluşumlardaki ilişki ve eşitsizUklerin anlamlandırılmasında başvurulan temel kavramsal çerçeve 
olmaya devam etti. Charels Loysea’nun 1610’da yayınlanan ve 17. yüzyıl boyunca sık sık 
yeni baskıları yapılan Traite des Ordres et Simples Dignitez’in  ilk cümleleri aynı kavramsal 
çerçeveyi ifade ediyordu: “Bazıları özellikle Tanrı hizmetine adanmıştır; bazılan silahlannm 
gücüyle Devlet’i savunur; yine bazılan barışçıl faaliyetleriyle diğerlerinin bakım ve geçimini 
üstlenir. Bunlar Fransa’nm üç büyük düzen ya da zümresini oluşturur; Ruhbanlar, Soylular ve 
Üçüncü Zümre”.

Kuşkusuz, daha piskopos Gerard’ın zamanında soylulann hayatında savaşın göreli önemi 
azalmaya başlamıştı. Ama feodal dönem boyunca soylulann iktidannm son kertede kılıca ya 
da daha soyut bir deyişle, fizikî şiddeti örgütleme yeteneğine dayandığı hiçbir zaman 
sorgulanmadı. Ancak tam da bu yüzden, şehirlerin gelişmesi, ticarî servetin temsil ettiği 
iktidarla, kılıç taşıma hakkının temsil ettiği iktidar arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağı, feodal 
dünya için ideolojik ve politik düzlemlerde bir sorun oluşturdu. Nogent manastınnın başkeşişi 
Guibert, 12. yüzyılın başında, “adalete ve bütün yasalara karşı olarak kölelerin, efendilerin 
meşru otoritesinden kaçmalanna imkân veren iğrenç komünler”den sözediyordu.

Kuşkusuz, piskopos Gerard’ın, Guibert’in ve Daniel Loyseau’nun kullandığı sınıflandırma, ideal 
bir modeli betimliyordu; tarihin hiçbir ânında, hiçbir toplumu tıpa tıp yansılamayacak kadar 
ideal ve ideolojik bir modeli. Örneğin Haçlı seferleriyle birlikte “savaşan tarikatler” 
kurulmuştu. Templar, Aziz Jean, Malta ve Rodos şövalyeleri, ruhbanlar gibi cinsel ilişkilerden 
feragat yemini ediyorlar, ancak kılıçlarını bırakmıyorlardı; Tann’ya duayla değil kılıçla hizmet 
ediyorlardı. Dahası, “kutsal topraklar”m yeniden Müslümanlar’ın eline geçmesinden sonra, 
Avrupa’ya dönen Templar şövalyeleri, 13. yüzyılın sonunda fiilen Avrupa’nın en büyük 
bankerleri hahne gelmişlerdi. Başka bir deyişle, Templar şövalyeleri bünyelerinde, feodal 
sınıflandırmaya göre birbirlerinden ayn olması gereken her üç işlevi birden banndınyorlardı.

Ancak üçlü feodal sınıflandırma, hiçbir zaman Avrupa’nın siyasal hayatının şekillenmesine 
katkıda bulunan tek ideolojik etken olmadı. Feodal sınıflandırma, merkezî otoriteye, kraliyete 
ayncahkh bir konum atfetmediği ölçüde, kralı “eşitler arasında birinci” olarak yorumlayan 
Cermen gelenekleri ile uyum halindeydi. Ancak gerek Charlemagne, gerekse Papa’yı bile kendi 
iradesine tâbî kılarak Avignon’da ikamet etmeye zorlayan Fransa kralı Güzel Philip, icraatlannı 
feodal töreden değil, Roma hukukundan hareketle meşrulaştırmaya çalışmışlardı. Başka bir 
deyişle Templar şövalyeleri kadar kral da, feodal dünyanın ideal düzenine yabancıydı. Güzel 
Philip’in girişimi, bir anlamda, feodal düzenin sınırlannda gelişmekte olan para ekonomisi 
üzerine kurduğu devlet tekeli sayesinde mutlakiyetçi bir iktidar yaratma yolundaki ilk 
girişimlerden biriydi. Ama daha 14. yüzyılda Avrupa’nın siyasal geleceğini belirleyen, örgütsüz 
bir sınıf olarak soylular değil, feodalizmin ideal düzenine yabancı bu unsurlann ilişki ve 
çatışmalan olmaya başlamıştı. Güzel Philip savaşlannı Templar şövalyelerine borçlanarak 
finanse etmiş; ek kaynak yaratmak için koyduğu vergiler Paris’te bir ayaklanmaya yol 
açuğmda Louvre’a değil, kendi sarayının karşısında yeralan Templar kalesine sığınmışa. Buna 
rağmen Ekim 1307’de Fransa’ya yayılmış halde bulunan bütün Templar şövalyeleri aynı günde 
Krai’ın buyruğuyla tutuklandılar. 7 yıl süren bir davada herbiri sayısız işkenceden g'eçtikten 
sonra yakıldılar; servetlerine kral el koydu. Ancak 14. yüzyılda feodalizm Fransa’da hâlâ çok 
güçlüydü. Güzel Philippe’in hayatının son yılında karşı karşıya kaldığı ve 300 küsur yıl sonra 
XIV. Louis’yi tehdit edecek, Vendee’de Fransız Devrimi’ni tehlikeye düşürecek olan taşra 
aristokrasisi ile üçüncü zümrenin ittifakı, merkezîleşme yolundaki girişimleri geriletecek kadar 
güçlüydü.

Yüz Yıl Savaşlan

1327’de İngiltere ile Fransa’yı karşı karşıya getiren Yüz Yıl Savaşlan, geç Ortaçağlar 
döneminde Avrupa’da oluşan, ilk “ulus devlet”lerin, kendi uluslaşma sürecinde vazgeçilmez bir 
yöntem olarak hemen her zaman kullanılmış bulunan savaş yöntemlerine başvurmalannm bir 
neticesi olarak patlak verdi. Ancak sözkonusu savaşlann Fransa ve İngiltere’nin, her iki 
ülkenin burjuva devrimlerinin zeminini oluşturacak olan uluslaşma süreci üzerindeki etkileri 
farklı oldu. Oysa yüzyılın başında iki ülkenin siyasal gelişmeleri çok daha büyük paralellikler 
gösteriyordu. 14. yüzyıl başlannda I. Edward, tıpkı Güzel Philippe gibi monarşik rejimi 
sağlamlaştırma yönünde yaptığı reformlara girişmiş ve ülkedeki malî kaynaklan kontrol eden 
en önemli odaklardan olan Yahudiler sınırdışı edilmişti. Ticari ayncalıklann Alman H anse 
Birliği tüccarlanna verilmesiyle birlikte, önemli bir ticari atılım dönemi yaşandı. Giderek 
gücünü arttıran I. Edward, Galler ve İskoçya’yı 13. yüzyıl sonlannda, İngiltere tahtına
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1523’te doğan, Egmont Kontu Lamoral, gerek 'serveti 
gerekse askerî yeteneklerinden ötürü, Hoiianda 
bağımsızlık savaşının önde gelen önderlerinden biri 
haline gelmişti. Ancak Egmont ismi, Hollanda 
bağımsızlık savaşı tarihinin sınırlarını aştı; radikal 
burjuva imgelemi için merkezî b ir yer tutan 
kahramanlardan birsi haline geldi; Goethe onun adını 
taşıyan bir tragedya yazdı; Beethoven tragedya için 
ünlü bir uvertür besteledi. Goethe’nin tragedyasında 
Egmont’un hapisanedeki monologu, Tanrısal 
kesinliklerden, b ir ötedünya imgesinin yatıştırıcılığından 
olduğu kadar, cemaat geleneklerinden de yoksun 
kalmış burjuvazi için, kaharamanlık ve devrimciliğin 
taşıdığı sorunlu anlamın tipik ifadelerinden biridir: 
“ Neden şimdi yüreğinde binbir biçimde depreşen 
önseziyi bağrından koparıp atamıyorsun? Ölüm ne 
zamandan beri seni korkutuyor? Oysa ölümün boyuna 
değişen yüzü, dünyanın öteki yüzleri gibi sana



Üevrımlerı

yabancı değildi. (...) Şimdi karşında bir mezar imgesi 
olan bir zindan var. Korkaklan da yiğitleri de 
iğrendiren bir zindan. (...) (...) Halk biraraya 
gelmeyecek, eski dostunu güç kullanarak 
kurtarmayacak mı? Ey, beni burada hapseden 
duvarlar bu candan topluluğun bana dek uzanmasını 
engellemeyin sakın! Eskiden ben onlara destek 
olmuştum. Şimdi onlarda uyandırdığım güç ve 
yüreklilikle bana destek olmak onlara düşüyor. Evet, 
evet binlerce insan ayaklandı. Yaklaşıyorlar! Sevgi ile 
dolu dua sesleri gökyüzüne doğru yükseliyor. Bir 
mucize diliyorlar. Eğer gökyüzünden yardım için bana 
bir melek inmeyecek olursa onlar silahlarına, 
mızraklarına, kılıçlarına sarılacaklar Evet, evet 
sarıldılar. (...) Egmont doğan günün özgürlüğünü 
sevinçle karşılıyor. Gözlerinde neşe okunan yüzlerce 
tanıdık insan beni ağırlıyor." Egmont, 5 Haziran 
1568’de ispanyollar tarafından idam edildi.

bağlaması üzerine 1297’de, bu bölgelerde William Wallace yönetiminde bir halk ayaklanması 
başgösterdi. Bir ulusal kahramana dönüşen William Wallace Stirling’de kazandığı üstünlüğü 
koruyamayarak Falkirk’te yenildi ve başlangıçta yanında bulunan soylu kesimden bazı kişileri 
de toptan kaybettiğinden başan şansını tümüyle yitirdi. Soylulann bağımsızlık davasını 
terketmeleri, Wallace’i silahsız bıraktı ve Wallace 1304’te İngilizler tarafından idam edildi. 
1306’da Robert Bruce İskoç halkının yeni kahramanı olarak ortaya çıktı. Efsaneler kralı 
Arthur’a benzetilerek yüceltilen III. Edward, bir türlü bitmek bilmeyen ve Fransa ve Kraliçe 
Isabelle ile ittifak içindeki İskoçya bağımsızlık hareketini tümüyle bastırabilmek için askerî bir 
müdahalede bulundu. Ancak bu müdahalenin III. Edward’in kazandığı zaferi aşan bir önemi 
vardı. Zaferi mümkün kılan, ilk kez zırhlı şövalyeler değil, uzun yaylanyla zırhlan delebilecek 
oklar atan, ve köylülerden oluşan bir piyade orduydu. Böylelikle ilk kez kral kendisine, 
soylulardan farklı bir askerî güç edinmiş oluyordu. Ama özgür köylülerden oluşan “okçular” 
ordusu önemli başanlar kaydetmesine rağmen İskoçlar yenilgiyi pek kolay kabul edecek gibi 
değildiler. Robert Bruce’un vurkaç taktiğiyle oldukça güçlü hareket kabiliyetine sahip köylü 
gerilla ordusu, dağlara çekilerek uzun yıllar Edward’in düzenh birliklerinin üstesinden gelmeyi
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başaramadıkları bir direnç gösterdi. 1338’de “kahraman” Kral Edward, “okçularının” gücünü 
denemek için başka bir halkı ve ülkeyi seçmek zorunda kaldı: Üçüncü zümre ile kurduğu 
ittifak sayesinde aristokrasinin kralın gücünü geriletmiş olduğu Fransa. Güney Fransa’da 
Ingilizlerin hanedan mülkiyetinin birer parçası olarak bulunan verimli Guyenne ve Gascogne 
bölgeleri, Fransızların giderek daha belirgin bir biçimde tepkisini çekiyordu. Bu bölgelerin
dillere destan bağ ve şarapları üzerine Fransızların vergi koyması, Londra’nın bu alandaki
ayncahkh tüccarları arasında kıyametin kopmasına yol açtı. Fransızlar bir çok parseli idari 
denetimleri altına aldılar ve ilhak yolunda önemli bir adım daha attılar. Savaşın çıkışının 
sebepleri arasında siyasal bakımdan Fransa’nın müttefiki İskoçyanın ve iktisadi bakımdan da 
özellikle Flandres kenderinin önemli bir rolü vardı. Kendisine karşı savaşta İskoçların Fransa 
tarafından önemli bir yardım ve destek görmesi III. Edward’in öç duygularım harekete 
geçiriyordu. Ama asıl önemli etken, o dönemde birisi Fransa’ya kontluk olarak bağlı, diğeri
ise İmparatorluğu’nun parçası olan iki bölgeye ayrılmış bulunan Flandres’ın kontluğa bağlı
büyük kentlerinin oldukça önemli ticaret ayrıcalıklanna ve bağımsızlığa sahip olmasıydı.
Ghent, Bruges ve Ypres gibi önemli manüfaktür şehirleri özgürlükler konusunda önemli 
aşamalar katederek, ticari ve ekonomik bağımsızlıklarını çok geçmeden siyasal alana kadar 
yükselttiler. İngiltere için Flandres manüfaktürlerinin büyük bir önemi vardı. Bu tekstil sanayii, 
özellikle İngiltere’den gelen ham yün üzerine kurulmuştu. İngiltere, Avrupa’nın en büyük yün 
üreticisi olmasına rağmen, Flandres şehirleriyle karşılaştırıldığında tekstil sanayii alanında hiç 
bir önemli başarı kaydetmemişti. Dolayısıyla yünlerini satabilmek için İngilizler Flandres 
bağlantısından vazgeçemezlerdi. 111. Edward, kendine göre kurnazca bir politikayla, Flandres 
kontluğunun şehirlerini Fransa'ya karşı isyan ettirmek için Flandres üzerine yün ambargosu 
koydu: Flandres tekstilcilerinin üretime devam edebilmek için İngiltere’ye göç etmeyi kabul 
edeceklerini ve böylece İngiltere’de de ulusal 4?ir tekstil sanayiinin temellerinin atılabileceğini 
umuyordu. Bu olay da İngilizlerle Fransızların arasını daha da açmakta gecikmedi. Flandres’da 
patlak veren isyan tarihin en ilginç hareketlerinden birini oluşturmuştu, Edward’in “yün 
ambargosu” gerçekten etkisini göstermeye başladı ve Fransız kralına bağh Flandres kontunun 
ne yapacağını bilmemesi, Ghent’den başlayarak kenth zanaatçıları, köylüleri ve burjuvalan 
sararak gelişen bu başkaldırının doğal nedenlerinden birisi haline geldi: Tezgâhlar çalışmıyor, 
atölyeler susuyordu. Bu ortamda Jacques Van Artevelde adında, ticaret yoluyla zenginleşmiş 
bir Flandres “patricien”i son derece etkili bir propaganda faaliyetini Flandres şehirlerinde 
yürüterek tüccarlann ve tekstilcilerin İngiltere kralının saftnda yer almasını sağlamaya başladı. 
Aralık 1337’de, Ghent’de bir manastır meydanında isyan bayrağı açıldı. Ghent’de Fransız 
yanlısı Flandres kontu Louis de Nevers’in egemenliğini tanımayan ve Van .'Vrtevelde’nin büyük 
gücünün damgasını taşıyan bir “Kamu Selamet” komitesi kuruldu. Fransız kralının tarafı 
tutulursa Flandres açlıktan ölecekti. Jacques Van Artevelde’nin bütün düşüncesi bu tema 
çevresinde dönüyordu. İlk iş olarak, Fransa toprakları üzerinde İngiliz kralı yanlısı olan 
soylularla anlaşma yoluna gidildi. Antlaşmalar zinciri başarıya ulaştı çünkü çok geçmeden III. 
Edward ambargoyu kaldırmayı kabul etti. Savaş hazırlıkları tamamlandı ve Edward’a bağlı 
birlikler Kuzey’den başlayarak Fransa’yı işgale başladılar.

Ancien regime'de merkezî devletle yeni gelişmekte 
olan toplumsal sınıflar arasındaki sorunlu ilişkiyi, belki 
de hiçbir şey, Diego de Silva y  Velasquez’in sanatı 
ve meslek hayatı kadar iyi yansıtmaz. 16. yüzyılım 
sonuna doğan Velasquez’in zamanıda Sevilla, 
Rönesans Italyası’nın şehirierininkini andıran canlı bir 
kültürel hayata sahipti. Sevilla’da Velasquez’in yanısıra 
hocası Pacheco, ünlü Cervantes, Ispanyol tiyatrosuna 
altın çağını yaşatacak olan oyun yazarian Gongora ve 
Ouevedo faaliyet gösteriyordu. Ancak Velasquez bir 
şehir ressamı olarak değil b ir saray ressamı olarak 
ün yaptı. Kraliyetin gücünü, gizemini vurgulayan kral 
portreleri, yeni mutlakiyetçi ideolojinin oluşmasında 
önemli bir rol oynadı. En ünlü resimlerinden biri, 
yukarıda görülen Breda’nın Düşüşü adlı, İspanyolların 
âsi Hoilandıiar’a karşı bir zaferini resmeden 
tablosudur. İspanya ile Hollanda arasındaki savaş 
yalnızca iki ayn devlet arasında olmadığı, iki farklı 
toplumsal sınıf ve düzen arasmda olduğu halde, 
Veiasquez’in resminde vurgulanan savaşan tarafların 
paylaştıktan ortak değerler, birbirlerine gösterdikleri 
karşılıklı anlayışlılıktır. Ancak diğer yandan 
Velasquez’in diğer b ir tablosu, tablonun tabloyu 
yapmakta olan ressamın kendisinin de görüntüsünü 
içerdiği Las Meninas, çağdaşş yorumcular tarafından 
hem modern devletin hem modern bilgi anlayışının 
temelinde yatan ternsil ilişkisi hakkında, görsel 
düzeyde yapılmış en başarılı yorum olarak 
nitelenmektedir. Dönemin Ispanyol yazarian da 
kraliyetle ve temsil ettiği değerlerle benzer bir şekilde 
yakın, fakat sorunlu b ir ilişki kurmuşlardır. Hayatlarını 
oyun yazmakla kazanan Lope de Vega ve Calderon, 
genç yaşlarında kralın ordusunda hizmet vermişler, elli 
yaşlarında ise manastıra çekilmişlerdi. On yıldan fazla 
bir süre oyuh yazmaya tamamen ara veren Calderon, 
ancak K rai’ın kişisel ısran üzerine ve ancak dinî 
oyunlar yazmak üzere kalemi yeniden eline almıştı.



Değerli M aden Tutkusu ya  
da Ölü Bir Dektrin mi?

Merkantilizm, hem iktisat tarihi hem de iktisadi dok
trinler tarihi çerçevesinde tarihsel ve teorik içeriği dol
durulabilecek bir tanımdır. Dolayısıyla 16. yüzyılın baş
larından 18. yüzyılın sonlarına uzanan Avrupa merkezli 
bir kapitalist sermaye birikimi kesidi ve buna uygun 
iktisadi politikalar manzumesi İken, burjuva ekonomi 
politiğinin teorik ön adımlarından en önemlicesinin tanı
mıdır da aynı zamanda.

Birinci tanım bizi doğrudan feodal üretim tarzından 
kapitalizme geçiş tartışmasının içine çeker, çünkü tica
ret sermayesi, kapitalizmin tarihsel oluşumunda, üretim 
sürecini ve İmalat birimlerini yoğunlaştırarak rasyonel
leştirme ve ulusal sermaye birikimini besleme yönünde 
bir işlev görmüştür. Merkantilizmin tanımına içkin, (merc
hant) ticaret sermayesinin birikiminde ve mal dolaşımın
da yaşanan sıçrama, 16. yüzyıl öncesi “ ticaret devrimi” - 
nden oldukça farklıydı; ticari devrim, sermayelerin sü
rekli ve ağırlıklı olarak dolaşım alanında kaldığı ve yeni
den üretimi besleyecek biçimde sınai üretime uygulan
madığı, dolayısıyla feodal üretim tarzının çözülmediği 
bir genişlemeydi.

Merkantilist dönemde, ticari sermayenin genişleme
sinde yaşanan sıçrama, kimi ülkelerde zanaatçının yerel 
tüketim için üretmeyi bırakıp, uluslararası ve kaçınılmaz 
olarak ulusal pazarı beslemeye başlamasıyla, kimi ülke
lerde ise geleneksel tüccarın imalathaneyi kendine ba- 
ğımiıiaştırarak mai dolaşımını arttırması dolayımıyla ya
şandı. İlk yol, yani üreticinin aynı zamanda tüccar konu
muna geldiği durum, Marx’in kapitalist üretime geçişte 
"devrimci” olarak sıfatlandırdığı yoldu. İkinci yol ise, 
para-meta ve külçe dolaşımında bir artış yaşanmasına 
karşın, üretim ticarete bağımlı kaldığı için eski üretim 
ilişkilerinin aşılmasında daha İkincil bir işlev taşıyordu.

Merkantilizm, eğer 13. ve 15. yüzyılda doruklarını ya
şayan ticari devrimin ötesinde bir sıçramayı içeriyorsa, 
ki içermektedir, bu kavram ticari sermayenin dolaşım 
alanında kalmadığı ve yeniden üretimi zorlayacak tarzda 
sınai üretime de yatırıldığı yaklaşık iki asırlık, bir uzun 
geçiş konjonktürünü tanımlamaktadır.

Sermayeyi dolaşım alanının dışına taştığı, yeniden 
üretime döndüğü düzlemde görmeyen akademik, vül- 
ger, yüzeysel ve dolayısıyla burjuva iktisadi düşünce 
tarihçileri ise merkantilizmi de değerli maden fetişizmiy
le özdeşlemişlerdir. Oysa dolaşım alanında hapsolmuş 
bir merkantilizm gerçekte merkantilizm değil, bulyonlzm 
(külçecilik) olabilir.

Klasik ve akademik merkantilizm çözümlemesinin ye
tersizliğini tartışmak için, ona biraz daha yakından bak
mak yararlıdır. Klasik merkantilizm çözümlemeleri ge
nelde 16.-18. yüzyıl arası hukuki önlemleri, iktisat ve 
dış ticaretten sorumlu bürokratların açıklamalarını ve 
merkantilist iktisatçıların yazılarını (Montchretien, Col- 
ber, Mun, Hales, Child) dönemi analiz etmede hakim 
iktisat ideolojisini temsil etme yeteneklerini tartışmaksı- 
zın kanıt düzeyinde algılamışlardır.

Oysa o yüzyıllarda iktisadi düşünce rasyonalizmi keş
federken, amprislst metodolojinin de egemenliği altında 
idi. Merkantilist dönem ticaret yollarının gelişimi, eko
nominin parasallaşması, lonca sisteminin yıkılmaya git
mesi, matbaanın getirdiği enformasyon dolaşımında ko
laylıklar gibi dönüşümlerle, iç gümrüklerin ilgasına yö- 
nelinen tek bir ulusal pazarı gündeme getirdi. Tek ve 
ulusal pazarın her yerinde geçerli para ve ölçüler, meta- 
lann standardizasyonu ve rasyonel mübadelesinde ge
rekli önkoşullardı.

Meta dolaşımının engellerden arındırılmasını sağlayıcı 
dönüşümlerin dışında, ticari sermayenin birikimine des
tek olacak başka uygulamalar da sözkonusuydu. Bunlar 
ağırlıkları ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, kamu borç
ları, savaş malzemesi sağlama ticareti, köle ticareti, 
hammadde ihracı yasakları, "bebek endüstrileri" koru
ma yasaları vs. idi. İngiltere, Fransa, Hollanda, Alman
ya’daki “ merkantilizm’leri” açıklayan da bu pratiklerin 
ağırlık ve özgüllükleridir biraz da.

Üretici güçlerde yaşanan silkiniş açısından bakıldığın
da ise, 16. yüzyılın başından sanayi devriminin eşiğine 
dek modern proletaryanın ete kemiğe bürünmesinin üç 
sacayağı kendini gösterdi: 1) Artan maliyetleri yüzün
den topraktan kopan/kovulan gezgin gündelikçiler, 2) 
Ev sanayiinin gelişmesiyle likide olan ve yoksullaşan 
zanaatçılar, 3) Büyüyen tarımsal artık ürünle birlikte 
değişen kiracılık sisteminin ve ortak ekim alanlarının 
çitlenmesiyle kırda mülksüzleşmenin savurduğu kitleler 
(Keza ticaretteki ilerleme serflik bağlarını ancak 16. yüz
yıl ile birlikte gevşetmeye başlamıştı.)

Yukarıda sözü edilen nesnel gelişmeler, bizzat söz 
konusu pratikler içerisinde görev yüklenen rönesans 
sonrası aydınlarca teorikleştirilmeye ve objektif olarak 
işleyen süreçler, yasallıklar düzeyinde soyutlanmaya ça
lışıldı.

Klasik merkantilist yazılarda ortak payda olarak, de
ğerli madenler servetin asili biçimi olarak görüldü. Dış 
ticarette kazanç ancak karşı tarafın kaybı pahasına ger
çekleştirilebileceği için az ithalat yaparak bir ihraç fazla
sı yaratılmalıydı; altın ve gümüşe irca edilecek bir fazla, 
dolaşımın önünden engelleri kaldırınca, ulusal piyasada 
ve uluslararası mübadele sürecinde avantaj yakalama 
kaygusu, içeride yüksek fiyatları gerektiriyordu.

Merkantilist düşünce o denli amprisizme zincirli idi 
ki, yüksek fiyatların ihracı pahalılaştırıp, ithalatı provoke 
edeceği paradoksunu hep içerdi.

Merkantilist düşünce el yordamıyla, üretici güçlerdeki 
emekçi faktörüne de kendi teorik gelişkinlik düzeyine 
uyarlı bir biçimde yaklaştı. Bu, emek gücünün kendini 
yeniden üretmesini bile gözardı edecek bir sinekten 
yağ çıkarma iç güdüsüydü. İngiltere’de 1570’lerde on
dört yaş yukarısında ve bir işte çalışmayanların karın 
tokluğuna çalıştırılmasına, sahip çıkan olmazsa öldürül
mesine cevaz veren yasalar çıkarıldı. Çocuk emeği göz 
kamaştırdı ve angarya meşrulaştırıldı. Sermaye birikimi 
sürecinde kalabalık işgücünün kaynaklık edeceği mut
lak artık değer üretimiydi yaşanan.

16. ve 18. yüzyıl arasında Batı Avrupa feodalitesi 
için çanlar çalarken, ülkelerin tek tek yaşadıkları özgül 
süreçler merkantilizmin elyordamıyla oluşturulmaya ça
lışılan “ teorisine” de yansımıştır. İngiltere, doğrudan 
İktisadi eşitsizlik ve sömürüye dayalı bir dış ticaret mer
kantilizmi geliştirmiş ve bunun kağıt üzeri apolojlstlerini 
de üretmiştir; militarist devlet, güçlü ticaret filosu, azgın 
kolonyalizm, imtiyazlı dış ticaret tekelleri ile.

Denizaşırı ticaret konusunda daha avantajsız Fransa 
ise milliyetçiliğin ve ulus devletin altyapısının inşaası 
anlamına gelebilecek en karakteristik sınai merkantilizm 
ya da Kolbertizm deneyimini yaşadı. Fransız modern 
mâliyesinin yeni doğuşunu Colbert’in attığı adımlarda 
gözlemek olanaklıdır. Gelişkin mali sistem, muazzam 
bir vergi sistemine dayanıyordu.

Vergilere dayalı bir kaynak toplama mekanizmasının 
bir para bolluğuna oksijen gibi İhtiyaç duyması doğaldı. 
İşte bu parasallaşma süreci, militarist milliyetçilik ve 
kolonizasyon politikalarının ulus pazara akıttığı değerli 
madenlerce desteklendi. Bu ön sürece bir de Fransız 
merkantilizminin pek de özgül olmayan bir diğer niteliği

ni eklemek gerekli; ucuz mal İçin ucuz emek talebi 
ve kaçınılmaz biçimde çocuk emeği sömürüsü.

Onbeş bin mil yolun Vaklaşık hepsini angarya ile yap
tırabilmek için o pratiğe uygun doktrinde eksik bırakıl
madı. Devletçi sanayileşmenin lokomotif olduğu mer
kantilizm işte budur. Merkantilizmin daha ziyade zengin 
hazine ve külçe maksimizasyonuna tercüme edildiği ör
nek ise Almanya’daki Kamerallzm oldu. Hazine odası 
anlamına gelen Kamera, Alman merkantilizminin tanım
lanmasında yardımcı oldu. İç gümrüklerin ilgasında ve 
imtiyazlı tekellerin güçlenmesinde geriden gelen Alman 
merkantilizmi, bu gecikmişliğini daha sonra, daha güçlü 
milliyetçilik, korumacı politikalar ve neredeyse kolonya- 
lizme indirgenmiş bir dış politika ile adeta telafi etti.

Merkantilizmin değişik pratikleri, nüfus, istihdam, ma
den ihracı gibi alanlarda farklılıklar içerse de yukarıda 
sözünü ettiğimiz ana yasallıkları paylaştı. Bu yasallıkla- 
rın içerisinde ise küçük meta üretiminin, ticari sermaye 
birikimine bağımlılaşması ve mutlak artık değer üretimi, 
merkantilizmi, bilinçli sömürü ideolojisi olarak merkan
tilizm kimliğine de büründürdü.

Merkantilizmin tarihsel İçeriği ise, sermayenin alım- 
satımla büyümesinden, üretimi belirleyecek şekilde bü
yümesine geçişle 16. ve 18. yüzyıllar arasında olgunlaş
tı. Merkantilizmi, olgunluk evresi, sanayi devriminin ön
koşullarının yaratılmasıyla bütünlenen bir İç evrimin ve 
üretim ilişkilerinde başkalaşımın yardımı ile çözümle
mek, bizim bu politikalar bütününün kavranışında vül- 
ger akademizmden uzaklaşmamıza yardımcı olacaktır. 
Meta dolaşımında bu yaklaşık iki yüzyıllık hızlanış, mo
dern sermaye düzeni ve eşitsiz gelişmenin tohumluğu
nu yaratmıştır. "Meta dolaşımı sermayenin başlangıç 
noktasıdır. Meta üretimi ve gelişimi, meta dolaşımı, tica
ret, sermayenin ortaya çıktığı tarihsel önkoşulları oluş
turur. Dünya ticareti ve dünya pazarı, 16. yüzyılda ser
mayenin modern yaşam tarihini başlatırlar,” Marx’a gö
re. {Kapital, Cilt 1, s.160, Çev. A.Bilgi, Sol Yay.)

Yazının başlangıcında gündeme getirilen feodalizm
den kapitalizme geçiş sorunu, merkantilist döneminin 
bağrında taşıdığı çelişki ve olanaklar açığa çıkarılmadan 
sağlıklı biçimde tartışılamaz. Daha önce feodalizmin çö
zülmesinde Marksist tahlil uyarınca "gerçek devrimci 
yol” olarak ayrıştırılan süreç, merkantilist dönemin bü
tününü olmasa da, omurgasını açığa çıkarır.

Ticari sermayenin yaygınlaşmasını ve egemenleşme
sini üretim alanında kavramak için, üretim ilişkilerindeki 
bu "devrimci” başkalaşımı merkeze aldığımızda şunu 
görürüz: yeterince sermayeye sahip bulunanların, dışa
rıya iş verme sisteminin (putting-out) ana aşamaların
dan geçmeksizin, gelişkin kapitalist yatırımlara girişme
leri ve feodalizm den kopuşun koşullarının  
"parasallaşma” ile değil, emekçinin, doğrudan üretici
nin varoluşunun nesnel koşullarının ayrı düşmesi ile 
gerçekleşmesi. İşte sanayi devrimine geç merkantilizme 
armağan ettiği "emek havuzu” , kökenlerini daha önce 
tanımladığımız, modern proletaryanın döllendiği bu sü
reçte yaratıldı.

16. yüzyıldan 18. yüzyılın sonlarına değin Batı, Kuzey 
ve Orta Avrupa’da daha başlangıçta eşitsiz gelişmenin 
itilimlerini taşıyarak, mübadele için meta üreten mer
kezlerin uzun mesafeye dayalı değişimden meta üreti
minin yaratıcıları haline gelmeleri, ücret karşılığında ça
lışmaya hazır bir sınıfı oluşturacak sayıda toprak emek
çisinin ve küçük üreticinin mülksüzleşmeleriyle sarma
lanarak gelişti. Kullanım için üretimden mübadele için 
üretime, yerel pazarlardan tek ve ulusal pazara yönelen 
birikim dönemi, merkantilizmin ilk evrelerinde feodaliz
min kendini yenileme ataklarıyla içiçe geçti.

Fakat kapitalizm öncesi, meta üretiminin kapitalist 
meta üretimine dönüşmesi, kararsız ilişki tiplerinin çö
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zülmesi, 17. yüzyıldan İtibaren kapitalist sermaye biriki
minin zaferinin sinyalleri idi. Her ne kadar merkantiliz
min tarifli, kıtada farklı farklı yaşansa da, Doğu Avrupa 
ve Balkanlar’da ticaret burjuvazisinin gelişimi, senyörel 
ticaret ekonomisine daha fazla bağımlı ve içselleştiril
miş biçimde işlese de, kıta Avrupası'nda modern kapita
lizmin kapılarını açmıştır.

Kapitalizme geçiş tartışmalarının en klasiğinde (Dobb- 
Sweezy) yukanda betimlediğimiz “gerçek devrimci yol”a 
karşı (Dobb), feodal üretim tarzının asıl çözücüsünün 
Orta-Doğu Akdeniz ticaret bölgesinde biriken ticaret 
sermayesi olduğu (Sweezy) biçimindeki alternatif açık
lamayı da gözardı etmemek gereklidir.

Bu durum merkantilist politikaların, feodal ilişkilerin 
çözüldüğü fakat ticaret sermayesinin sınai sermayeye 
bütünüyle dönüşerek kapitalist meta üretimini henüz 
hakim kılamadığı koşulların politikaları olduğu gerçeğini 
değiştirmez. Fakat 18. yüzyıl merkantilizmi ise kendi 
başına bir erek olarak epiküryen devlet anlayışından, 
zenginliğin çoğalmasında temel araç olarak devlet anla

yışına sıçranması için bütün maddi öngereklerin yerine 
getirildiği bir tarihsel kesitti.

Buraya kadar dökümünü yaptığımız tarihsel/politik pra
tikler ve teorileştirme çabaları, merkantilizmin “ölü” 
bir doktrin ya da politikalar demeti olmadığını da büyük 
ölçüde kanıtlar. Serbest rekabetçi, tekelci, devletle bü
tünlenmiş tekellerin yönlendirdiği kapitalizmin değişik 
aşamaları, şu ya da bu merkantilist politikaların ve tezle
rin yeniden üretilmesine ihtiyaç duyulduğu sayısız kon
jonktürlerle doludur.

Kimi iktisatçılarca neo-merkantillzm çerçevesi içinde 
çözümlenmeye çalışılan iktisadi politikalar, gerek sana
yi devriminin taşıyıcısı ülkelerde gerekse farklı gecik
mişliklerle geriden gelen sanayilerde finans-kapitalln 
eşitsiz gelişmişliğinin İhtiyaçlarına uygun biçimlerde ye
niden üretilmişlerdir. Düşük ücrete dayalı ihracata dö
nük sanayi dallarının zorlanması politikalarını mülk sahi
bi sınıflar iktisatçıları 71 krizinden sonra keşfetmemiş- 
lerdir.

Tüm dışa açılma söylemlerine karşın selektif koruma
cılık ya da birikim rejiminin ürünü olan modelin kendi 
yarattığı işsizliği cezalandırmaya yönelmesi, ticari ka
zancın devletçi güvencelendlrllmesj, kamu borçlan yo
luyla rant aktarım mekanizmaları ve kimi faiz politikaları 
mutlak artık değer üretimine dayalı birikim rejimlerin
den, bugünün eşitsiz gelişme açıları büyümüş birikim 
rejimlerine taşınan kapitalist üretim denklemi içindeki 
“ sabitler” olarak görülebilir.

Bu satırların kaleme alındığı günlerde İngiliz neo- 
liberalizmlnin başına büyük dertler açan “ kelle vergisi
nin” , 17. yüzyılın ikinci yarısında bir tür “ geç merkanti
lizm ideologu” olarak kategorize edilebilecek olan Willi
am Petty tarafından, yine İngiltere için önerildiğini anım
satmak gereklidir. Keza merkantilizm eleştirisinin eko
nomi politiğin eleştirisi anlamına geldiği teorik/politik 
kesitlerin varlığı, burjuva iktisadının kendi tarihini teker
rür ettirdiği kesitlere de denk düşüyor.

CENGİZ UYGUR

Hazine ve altın 
biriktirmenin b ir krallığın 
gücünü oluşturduğu, 
banka servetlerinin 
tarihte görülmemiş 
büyüklüklere ulaştığı 
merkantilizm döneminde, 
en alt sınıflardan birini 
oluşturan köylülerin 
ancak kilise ve 
yardımseverlik kurumlan 
tarafından doyurulan ya 
da çalıp çırpmak 
zorunda olan şehir 
proletaryasını ve dev 
dilenci ve serseriler 
nüfusunu saymazsak- 
günlük yemeği "etten ve 
kendi ürettiği ürünlerin 
çoğundan yoksun" tek 
bir tabaktan 
oluşmaktaydı.
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esir düştü. Ancak İngilizlerin ordusu Fransız halkının ve köylüsünün sempatisini 
kazanamayacak bir harekât biçimine sahipti: Tarihçi Froissart İngiliz birliklerinin son derece 
büyük bir kıyıcılık içinde hareket ettiklerini, talan yöntemine başvurduklarını, “sisler içindeki 
ülkelerinden kalkıp gelerek” daha zengin köyleri ve kentleri yağmalayan gözü dönmüş caniler 
olduklannı anlatmaktadır. O yıllarda bir Fransa turu yapan ünlü İtalyan şair Petrarca da 
“Fransız ülkesinin eski büyüklüğü yok olmuş, öyle ki İngilizlerin geçtiği yerlerde artık eski 
ülkeyi tanıyamadım bile...” diye yazmaktaydı.

Rönesansın Sonu

15. yüzyıla vanldığında para, asalet ve kraliyet arasındaki ilişkilerin nasıl düzenleneceği 
konusunda. Batı Avrupa’da iki farklı modelin kristalize olduğu söylenebilir. İtalya’da ve 
Hollanda’da (ve farklı bir tarihsel gelişmenin sonucu olarak da olsa, İngiltere’de) tüccarlarla 
toprak sahipleri arasında İtalyan şehir devletlerinde çıkan sayısız çatışmaya karşın, bir bütün 
olarak aristokrasi nüfuzlu konumundan ticarî alanda da üstünlük elde etmek için 
yararlanmaktan çekinmedi. Aristokrasinin tedricî olarak oligarşiye dönüştüğü ve siyasal işlevleri, 
kendi doğrudan temsilcileri aracılığıyla yerine getirdiği bu modelin en saf ve uzun ömürlü 
ömeği Venedik Cumhuriyeti oldu. Ancak Milano gibi bir “despotluk” (signoria) rejiminde de, 
danışman statüsünde de olsa, tüccar ve toprak sahiplerinin birlikte oluşturdukları egemen sınıf 
siyasetin belirlenmesine doğrudan doğruya katılıyordu. Düka Filipo Maria Visconti bir varis 
bırakmadan 1447’de ölünce kurulan kısa ömürlü Ambrosia Cumhuriyeti, yaklaşık 200 yıldır 
süren despotluk rejiminden sonra bile, Milano’da cumhuriyetçi geleneğin ne kadar diri 
olduğunu kanıtlıyordu. 15. yüzyılda'İtalyan yanmadasmın 5 büyük gücünden (Venedik,
Floransa, Milano, Papahk ve Napoli) ikisi (Venedik ve Floransa) oiigarşik birer cumhuriyettiler. 
Papahk eyaletlerinin bir parçası sayılan ama ancak zaman zaman Papa’nın iradesine tâbî olan 
Bologna ve Perugia da cumhuriyet rejimi ile yönetiliyorlardı. Yalnızca feodal ilişkilerin 
kuzeyde olduğu gibi çözülmemiş olduğu Napoli, Avrupa’nın diğer kraliyetlerini andırır bir 
hanedanlık rejimi tarafından yönetiliyordu. (Napoli’de 18. yüzyılda bile toprakların yüzde 65 ’i 
feodal ayncalıklan konusunda en kıskanç mülk sahibi olan Kilise’nin elindeydi. Oysa bu oran 
daha 16. yüzyılda Kuzey’de yüzde 10-15’e düşmüştü.) Ispanya’daki Aragon hanedanının bir 
kolu tarafından yönetilen Napoli’de siyasal çelişkilerin ana eksenini, çeşitli “sermaye hizipleri” 
arasındaki çekişmeler ya da toprak sahipleri ile tüccar ve bankerler arasındaki henüz hâlâ 
çözülmemiş ihtilaflar değil, kralla feodal baronlar arasındaki iktidar mücadelesi oluşturuyordu. 
Aristokrasi ile ticarî ve malî servet arasındaki bu kaynaşmanın gerçekleştirilebildiği koşullarda, 
siyasî hayatla iktisadi hayat da içiçe geçiyordu. Lorenzo dei Medici’niiı cumhuriyet rejiminin 
örtüsü altmda gizli bir despotluk sürdürmesini sağlayan faktörlerden biri, 1452’de 
imzalanmasını sağladığı Lodi anlaşmasıyla adaya 40 yıl sürecek bir barış getirmesinden

Kabile bağiannın ve hukul<unun yıkıldığı, Roma 
hukukunun ise tanınmaz bir hale getiren yorumlarla 
biçimselleştirildiği Ortaçağlar boyunca hiyerarşik bir 
topluma dayalı dünya görüşü katı bir biçimde 
egemendi. Vassailık bağlan, altları üstlere kişisel bir 
bağımlılık içinde tutarken, yargılama ve cezalandırma 
gücünü ise doğrudan doğruya toprakbeyine, soylulara 
ve üstlere veriyordu. "Eşitler arasındaki" hukuk ise 
farklı b ir biçimde işliyordu. Soyun ve adın onurunun 
korunması en temel değer olarak kabul edildiğinden 
"kılıç sah ib i" olma hakkı taşıyan sınıflar kendi 
aralarındaki özel "kavgalarını" çoğu zaman "düello" 
aracılığıyla çözümlemek zorundaydılar. Şövalyelik ruhu 
ve askerlik kavramı bu duygulann ve düelloya dayalı 
çözümyollarının içinde belirlenmişti. 100 Yıl Savaşlan 
gibi iki ulusa bir asır boyunca büyük acılar çektiren 
çatışmalan bile "ik i kral arasında" bir düello olarak 
algılama yönünde bir eğilim bulunuyordu. Hatta Ingiliz 
kralı, b ir savaş öncesinde, "daha fazla Hıristiyan 
kanının dökülmemesi iç in " Fransız kralını düelloda 
hesaplaşmaya davet etmiş, ancak bu reddedilmişti. 
Savaşlarda, şövalyelerin yöneticilerinin ve komutanlann 
ordular arasındaki boğuşmaya ek olarak muharebenin 
en dramatik anında kişisel ve teke tek bir vuruşmaya 
girişmeleri genellikle uygulanan yaygın bir yöntemdi. 
Fransız "Chansons de Geste"terindeki şövalyece 
ideallerin ne kadar gerçek olduğu ise kuşku 
götürmektedir. En azından son dönemlerde "soylular 
arasındaki özel tartışmaların" düello yoluyla 
çözülmesine ilişkin bir yasaklama, soyluluğun gücünü 
kırmak amacıyla şehirli halk tarafından çıkartılması 
zorlanan ünlü 1358 Charles Kararnamesiyle getirildi. 
Bu tepkilerde "vassalların" da bu düello oyunu içinde 
araç olarak kullanılması önemli bir rol oynamış 
olmalıdır. Düello iktidarın korku ve kılıç üzerinde 
durduğu, onur duygulannın soylu sınıflann ayncalıklı 
alanı olduğu b ir dönemin "kanuni çözüm" pratiğiydi. 
Şövalyece ideallerin dinsel bir imandan da uzak 
olmaması, düelloda vuruşmanın, "Tann karşısında 
sınanma" (Ordalie) anlamını da taşıdığını 
göstermektedir. Bu bakımdan Engizisyon’un "suçlunun 
direncini sınamaya" dayanan işkence yönteminin 
özüyle "düello hukuku"nun işleyişi arasında bir 
benzerlik vardır. Yalnız birisi "boyun eğdirilm iş" bir 
kişi üzerinde üstün b ir iktidar tarafından uygulanırken 
diğeri "eşitle rin" kendilerini ve birbirlerini sınadıktan, 
onur değerlerini Tanrı önünde kantara vurduktan bir 
pratik, hatta bazı durumlarda ölümcül bir spor ve 
kişinin kendi gücünü denemesine dayalı bir oyun 
olarak ortaya çıkmaktaydı. Ortaçağ sonrasında da 
düello varlığını soylular arasındaki özel kavgalarda 
sürdürdü. Krallann ardarda çıkardığı yasaklayıcı 
kararnameler pek bir işe yaramıyordu. Düello 
çevresinde örülmüş benzetmeler o kadar yaygındı ki, 
"zenginlerin gösterişi ve para harcaması", "diplomatik 
karşılaşma anları", "çileci keşişlerin kendi bedenleri 
üstünde uyguladıkları işkenceler", hatta "mahkeme 
usulleri" bile düellonun sınama mantığının izlerini 
taşımaktaydılar.



uevrimieri

IX. Charles dönemi Fransa'da Katolikler ve 
Protestanlar arasındaki mücadelenin doruk noktasına 

ulaştığı bir dönem oldu. Naibe Ana kraliçe Catherine 
de Medici, Navarre ailesini Guise'lere karşı 

savunmaktaydı. Bourbon hanedanının temsilcileri olan 
Navarre ailesi ise Guise'leri altedebilmek için 

protestanlarla işbirliği içindeydiler. Borgia stilinde bir 
politikanın pek işlemediği bir alanda Catherine de 

Medici başan kazanamadı. Katolik Guize ailesi çok 
geçmeden kiralığın bir süre iki parti arasında kalan 

yönetimini ele geçirdi. Guise’ier 1562'de Huguenot'lara 
saldırarak Vassy'de büyük bir katliam yaptılar. Bundan 

sonra başlayan ve 1598'e kadar sürecek olan 
Huguenot savaşlarında ispanya Guise'leri desteklerken 

İngiltere açık açık Huguenot'ian tutmaya başlamıştı. 
Bu destek askeri yardımı da içeriyordu, iki partinin 

önemli kişilerinden François de Guise ile Louls 
Conde'nin öldürülmeleri savaşı yavaşlatmadı. Henri de 

Guise ve Amiral Coiigny savaşı sürdürdüler. İki parti 
arasında paylaşılan Fransa'da o anda dinlenmeyen bir 

ses de vardı; üçüncü partiyi oluşturan bu ses, "De 
la Republique"nin (Cumhuriyete Dair) yazan, savaştan 
çıkışta doğacak rejimin doktrinini yazan Jean Bodin'di. 

1570'te Saint-Germain Antlaşmasıyla 4 kaleye ve 
krahn geçici b ir süre için desteğine kavuşan 

Huguenot'lar bu kez Coiigny’y i ortadan kaldırmak 
üzere harekete geçen Catherine de Medici'nin kurbanı 

oldular. 1572'de patlak veren Saint-Barthoiemâo 
katliamı sırasında 3 bini Paris'te olmak üzere 20 bin 

Huguenot öldürüldü. Ancak La Rochelle kentinde 
direnen Protestanlar, zamanla baskılarını artırarak, III. 

Henri'ye kendi meşruiyetlerini ve vesayetlerini kabui 
ettirdiler. Jean Bodin'in "m u tlak iye fin i temsil eden 

Kral Henri ile Huguenot’iarın yeni lideri Henri de 
Navarre arasındaki ittifak üzerine Henri de Guise de 

ispanya’yia ittifak içine girdi. Tarihin en ilginç 
mücadelerinden olan "3  Henri'nin mücadelesi" 

1589’da Paris'te başladı, Paris’te bitti: Kralın 
onayladığı bir komplo sonucunda Due De GUİse 
öldürüldü; intikam çok geçmeden Kral Henri’nin 

başına çöktü. Öldürülmesinin ardından tahta geçen IV. 
Henri, "mutlakiyet re jim i" taraflısı Jean Bodin’in 

kazandığını duyuruyordu. Guise taraflısı Katolikler ve 
ispanyollar mağlup edildiler.

kaynaklanan popülerliğiydiyse, diğer bir faktör de Floransa’nın “devlet bütçe”siyle Medici’lerin 
aile servetinin, birbirlerinden ayırdedilemeyecek kadar içiçe geçmiş olmasıydı. Lorenzo, 
desteklediği sanatçı ve düşünürler, inşa ettirdiği yapılardan ötürü il Magnifico (Muhteşem) diyı 
anılan yegâne “banker/prens”tiyse de, emsalsiz bir örnek değildi. Yüzyılın sonunda Roma’da 
yaşayan Papalık bankeri Agostino Chigi’nin Siena cumhuriyetindeki görevler üzerindeki 
belirleyiciliği aynı derecede büyüktü. Avrupa’nın diğer bölgelerinde, İspanya’da, Fransa’da, 
imparatorluk topraklarının merkezini oluşturan bugünkü Almanya’da aristokrasi, feodal 
geleneklerine çok daha sadık kalmıştı. Feodalizm ile kapitalizm arasındaki geçiş dönemine 
özgü ancien regime boyunca buralarda, gelir getiren herhangi bir işle uğraşmak, kişinin asalet 
payesini yitirmesi için yeterli neden sayıldı. Nasıl Rönesans’ın oligarşik cumhuriyetçiliğin en 
saf örneğinin Venedik’te görüldüğü söylenebilirse, aristokrasinin feodal geleneklerinin en saf 
halinin de İspanya’da görüldüğünü söylemek mümkün. Güzel Philippe’in girişimi, mutlakiyetçi 
devletin ancak şehirlerin mümkün kıldığı para ekonomisi temelinde mümkün olacağını 
gösteren Fransa’daki ilk deneylerden biriydi. İspanya’da Kastilya kralı daha 1169’da, vergi 
gelirlerini arttırmak için, soylular ve ruhbanların yanısıra şehir temsilcilerini de Cortes’e 
(zümreler meclisi; Fransa’daki Etats Generaux’nun  muadili; bkz. Rönesans) dahil etmişti. 
Kuşkusuz, bu devleti silahlanyla hizmeti soyluların ayırdedici işlevi olarak tarif eden feodal 
törenin bir ihlaliydi. Kastilya’da soylular Cortes’ten çekildi. Aristokrasinin ticaret hayatının 
dışında kaldığı durumda, soylularla tüccar, banker ve şehirh zanaatkarlan doğrudan doğruya 
karşı karşıya getiren hayat alanları da çok daha sınırlı oluyordu. Bu koşullarda şehirli 
sınıflarla aritokrasi arasmdaki çıkar çelişkilerinin istişare edilebileceği en önemli dolayım 
olarak kralla soylular arasındaki iktidar mücadelesi kalıyordu. Kuşkusuz şehirlerle kraliyet 
arasındaki ittifak bir süreç içersinde ve her zaman gönüllü olmayan bir tarzda kuruldu. 
Napoli Kralı I. Ferdinand’m (Ferrante) gelirlerinin başlıca kaynağı, tek bir tüccardan, Francescc 
Coppola’dan zorla aldığı borçlardı. Ama bu tür zorlamalara karşın, aristokrasinin feodal 
geleneklerini ve bağımsız sınıfsal varlığını koruduğu koşullarda bu iktidar mücadelesi, siyasal 
hayata damgasını vuran en önemli faktör oldu. Ferdinand öldürttüğü baronlardan sarayında 
bir mumyalar müzesi yaptırmıştı.

Kuşkusuz başka yerlerde bu mücadele, Rönesans kültürünün geleneksel değerleri alabildiğine 
aşındırdığı Napoli’deki kadar dramatik bir biçim almıyordu ama iktidar yapısının en parçalı 
olduğu İmparatorluk’ta bile prenslerin kendi başlanna “özel savaş”lar yapmalan yasaklandı; 
“ebedi bir barış” ilan edildi. Bu barışı sürekli kılmak için kurulan bir imparatorluk 
mahkemesi, soyluların hukukî ayrıcalık ve yetkilerini sınırlamış oldu. Fransa ve Ispanya’daki 
gelişmeler ise daha da çarpıcıydı. Fransa’da ilk kez taille adlı genel bir toprak vergisi 
yürürlüğe konarak, krala kendi “özel” mülkünden edindiği feodal gelirlerden farklı bir devlet
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geliri sağlandı; yine doğrudan krala bağh bir düzenli ordu kurul feodal ordudan modern 
orduya geçişte önemli bir adım atılmış oldu. Diğer yandan Buı. .lya, Provence, Bretagne
beyliklerinin kralın özel mülklerine katılmasıyla, geleceğin ulus-d. etinin Fransası ile Fransa 
kralının özel mülklerinin sınırları örtüşmeye başladı. Benzer gelişi eler Ispanya’da yaşanıyordu.

' Kastilya Kraliçesi Isabella ile Aragon Krah Ferdinand’ın evliliği il. bütün İspanya tek bir 
siyasal rejim altında birleştirilmiş oldu. Diğer yandan nasıl Fransa'da düzenli orduya doğru ilk 
adımlar bu dönemde atıldıysa, Ispanya’da geleceğin modern devletinin kurumlannın 
öncülerinden biri. Büyük Engizisyon bu dönemde, 1483’de kuruldu. Gerçi "engizisyon” kurum 
ve teriminin Flıristiyan geleneğinde uzun bir tarihi vardı -terim, ilk kez Roma döneminde 
dinî uygulamalara ölüm cezasını ve işkenceyi katan Theodosios zamanında kullanılmış; 
Ortaçağlar’da ilk engizisyon 1208 yılında Papa Innocent 111 tarafından kurulmuştu- ama 
uygulamanın sınırlı ve pahalı karakteri, birleştirici bir doktrinin tüm Ortaçağ iklimine hakim 
olmasını engellemiş, tarikatların, kardeşUklerin ve sapkınhkların sayısı, engizisyonla desteklenen 
resmî kiliselerin sayısını fersah fersah aşmıştı. Oysa kendine ait bir polis gücü ve 
hapisanelere sahip olan Ispanya’nın Büyük Engizisyon’unun mümkün kıldığı denetim çok daha 
topyekündu. O dönemden kalan kayıtlara göre ilk Büyük Engizitö. Thomas de 
Torquemada’nin 15 yılhk iktidarı sırasında 9 bin kişi diri diri yakılmış, 90 bin kişi çeşitli 
şekillerde cezalandırılmıştı. Bütün Yahudilerin Ispanya’dan sınırdışı edilmeleri de bu dönemde 
(1492) gerçekleşti. Merkezî devlet, daha bu dönemde bile, feodal iktidar odaklarına kıyasla, 
çok daha homojen ve sadık bir uyruklar topluluğu talep ediyordu.

Ancak bütün bu gelişmelere karşın, Fransız, İspanyol ve Alman şehirlerinin vergileriyle 
beslenen devletlerin gücü ve görkemi, 15. yüzyıldri İtalyan şehir devletleri ile 
karşılaştırılamayacak kadar cılızdı. İmparator IV. Charles İtalya’ya geldiğinde İtalyanca yazan 
hümanist tarihçilerden Matteo Villani onu bir işportacıya benzetmişti. Fark yalnızca bir ölçek 
farkı değil aynı zamanda bir anlayış farkıydı da... İspanya ve Fransa krallarının. Rom 
Cermen İmparatoru’nun maddi dayanağı şehirlerin servetiydiyse, ideolojik dayanakları ı. 
şehirlerin dünyasına oldukça yabancı, kaynağını Roma geleneğinde bulan, daha sonra k.lı^c 
tarafından yeniden yorumlanmış, “kutsal devlet” anlayışıydı. Sözkonusu anlayış, toplumun üçlü 
sınıflandırması, vassailık akdi gibi feodal toplumun diğer değerleriyle tam olarak 
uzlaştınimadan da olsa. Ortaçağlar boyunca egemen sınıfın, soyluların ideallerini 
şekillendirmeyi sürdürmüştü. Örneğin 15. yüzyılda kraliyeti soyluluğa bağımlılık’:ın kurtarmak 
nasıl Fransa krallarının başlıca hedeflerinden biriydiyse, imparatorluk da saraylu..... rioma 
hukukçuları ile dolduran Burgundiya düklerinin hedeflerinden biriydi. Sonuncu Burgundiya 
Dükü “Cesur” Charles’ın Ren çevresinde bir imparatorluk kurma amacıyla giriştiği ve 
kendisinin savaş alanında ölümüyle sonuçlanan İsviçre savaşları karşısında, Milano'lu 
diplomatlar şaşkınlıklarını “Dük, İsviçre’ye hiçbir direnme ile karşılaşmaksızın sahip olsa bile, 
yine de bu yüzden yıllık geliri 5 bin dukat kadar bile artmış olmaz” diye ifade ediyorlardı.

Ancak Akdeniz ticaretini denetlemeyi mümkün kılan örgütlülüğü, 15. yüzyılla birlikte giderek 
önem kazanan Atlas Okyanusu ticareti için yeterli olmadı. Dönüm noktası 1490’lardı. Kristof 
Kolorab’un Karayib adalanna ulaştığı 1492’de Lorenzo de Medici öldü. Cenevizli Kristof 
Kolomb’un Amerika’yı İspanya adına “keşfetmesi”nin sembolik bir anlamı vardı; İtalyan 
şehirlerinin mümkün kıldığı imkânlar artık Atlas Okyanusuna açılan limanlarda 
değerlendirilebiliyordu. 1497’de İngiltere kralı VII. Henry adına Kuzey Amerika topraklarına 
ayak basan, “John” Cabot bir Venedikliydi.Aynı yıl cinayetleriyle ünlü bir İspanyol Aleksandr 
Borgia, Papa seçildi. İki yıl sonra Fransız ordularının İtalya’yı istila etmesiyle 40 yıllık barış, 
yerini neredeyse 50 yıl sürecek savaşa bıraktı. Fransız ordularını, İspanyolların, sonra 
İmparatorluğun orduları izledi. Atlas Okyanusu’nun ticarete açılmasının yol açtığı dönüşüm 
son derecede hızlı bir biçimde gerçekleşti. 15. yüzyılın son yıllarında Venedikliler İskenderiye 
limanında 3.5 milyon (İngiliz) sterlin- değerinde baharat elde etmişken, 1502-1505 yılları
arasında bu 1 milyon sterline düştü. Oy ;a Poretekizlilerin Atlantik yoluyla taşıdığı baharatın
değeri 1501’de 224 bin sterlin değerindeyken, 1503-1506 yılları arasında 2 milyon 300 bin
sterline ulaştı. Sorun baharat ticaretiyle de sınırlı değildi. Brescia’da yüzyıl başında 8 bin
parça yünlü kumaş üreten işlikler, 1540 yaklaşırken artık yalnızca bin parça üretiyorlardı. 
Floransa’da yünlü işliklerinin sayısı aynı dönem içersinde 270 küsurdan 60 küsura, nüfusu 72 
bin kişiden 60 bin kişiye düştü. Pavia’da düşüş daha dramatikti; 15. yüzyıl sonunda 16 bin 
olan nüfusu 1529’da 7 bine düşmüştü.

Kuşkusuz bu telefatta etkili olan en önemli faktör, savaş ve beraberinde getirdiği kıtlık, açlık 
ve salgın hastalıklardı. Yeni dünyanın zaten merkezîleşme yolunda hatırı sayılır bir yol 
katetmiş devleriere sağladığı kaynaklar, şimdi onlara yeni araçlarını sınama imkânı veriyordu. 
Artık ne İspanya ordusu, ne Fransa ordusu kendi eşiti olarak gördüğü krala vassailık 
yükümlülüğünden ötürü hizmet eden sınırlı sayıdaki soylu süvariler ve maiyetierinden 
oluşuyordu. Orduları oluşturan paralı askerler İsviçre’nin, Burgundiya’nm, Gaskonya’nın, Kastilya 
ve Aragon’un yoksul köylülerinden, güney Almanya’nın, Flaiıders’in sayıları hızla artmakta olan 
kent yoksullarından oluşuyordu. Bu yoksullar, İtalya’nın zengin kırıyla, Milano’yla Floransa’yla 
karşı karşıya kalınca vahşi bir talana girişiyorlardı. 1527’de imparatorluk ordulan Roma’yı 
yağmaladı.

Fransa’nın 16. yüzyılın ikinci yarısında yaşayacağı, teolojik bir ayrışmanın uzun ve kanlı bir 
mücadele sonucunda dinî içeriğini yitirerek, modern politik hayatın temelini oluşturacak bir
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uevrimieri

Ortaçağdan çıkışta devlet gücünün gelişimi de idari 
görevlilerin belki de en önemli tabanını oluşturan 
tahsildarlara dayanmaktaydı. Yukarıda Velasquez'in 
ünlü “ Tahsildarlar”  tablosu. Solda 18. yüzyılda, 
örtende Cadiz arası sefer yapan “ mehteşem yelkenli" 
Juffrov Mory’nin reklamı.

panileşmeye dönüşmesi sürecini, daha 13. yüzyılda Guelfo-Ghibellino çatışması ile yaşamıştı. 
Şimdi de neredeyse 150 yıl önceden Avrupa’nın ancak Otuz Yıl Savaşlan’nda tanışacağı 
topyekün savaşın dehşetini yaşamak zorunda kalıyordu.

İmparatorluk

İtalyan şehir devlerierinin egemen sınıflan, zihniyet düzeyinde feodal bir aristokrasi ile 
bağlannı koparmış olmakla birlikte, toprak edindikleri gelirlerden hiçbir zaman 
vazgeçmemişlerdi. Toprak ticaretinin yanısıra daima önemli bir alternatif olagelmişti. Daha 15. 
yüzyılın başında Venedik bile, kıyıda kendine bir imparatorluk edinmeye başlamış, Doge 
Foscari’nin ısrarlanyla Venedik oligarklan Parma, Padua, Piacenza yörelerinde mülkler 
edinmeye başlamışlardı. Bu gelişme yalnızca Venedikle de sımrh değildi. Bir tahmine göre 15. 
yüzyılın ikinci yansında, toprak fiyatlannın hızla artmakta olduğu Lombardiya’da tanmdan 
elde edilen gelirler, ticaret ve imalattan elde edilenleri aşmıştı.

Bu eğilim İtalya savaşlan sırasında ve daha sonra da hızlanarak sürdü. Kuşkusuz savaşlann 
sona ermesiyle yeni bir dirilme görüldü. Floransa’da 1537’de sayılan 63 olan dokuma 
işliklerinin sayısı 1586’da 114’e çıktı; 1560-61 arasındaki bir yıl içersinde nüfus 14 bin 
700’den 30 bine çıktı. Ama rakamlann da gösterdiği gibi, 15. yüzyıldaki düzey bir daha 
tutturulamadı. İtalya’nın 16. yüzyıldaki krizine egemen sınıflar, bir anlamda, Avrupa’nın diğer 
yörelerindeki soylulann terichlerine geri dönerek, yeniden feodalleşerek değilse de 
aristokratlaşarak ve dolayısıyla siyasal hayatı tohumlan bir yüzyıl önce İspanya ve Fransa’da 
atılmış ancien regime'in kurumlarına terkederek karşılık verdiler. İtalyan şehir devletlerinin 300 
küsur yıllık politika deneyimi ise, yalnızca Machiavelli gibi yazarlar tarafından değil, egemen 
sınıfın yeni rejimin kurumlannda görev alan seçkinleri tarafından yeni efendilerine ve 
Avrupa’nın politik kültürüne aktanidı. 16. yüzyıl boyunca Avrupa’daki güç dengesinin büyük 
ölçüde dışında durmaya özen gösterecek olan İngiltere’de bile MachiaveUi, Shakespare’i 
doğuracak olan popüler İngiliz tiyatrosunun en merkezî karakterlerinden biri haline geldi. 
Medici adı politikanın merkezinde yeralmaya devam etti; ancak Floransa’nın banker/prensi 
olarak değil, önce Papa daha sonra Fransa kraliçesi olarak... Ahlakî ve dinî ilkelerden farklı 
kıstaslara göre değerlendirilmesi gereken “reel politika” kavramı, mutlakiyetçi devletin, 
kurumlan ile İtalyan şehir devletlerinin politik geleneklerinin buluşmasının sonucu olarak 
ortaya çıktı.

Sahip olduklan bütün modem araçlara karşın, İtalya’yı işgal eden krallar, zihniyetleri 
bakımından bütünüyle feodal dünyaya aittiler. İspanya kralı ve imparator V. Carlos, bütün 
çabalara karşın banşın sağlanmasının olanaksız göründüğü bir sırada, 17 Nisan 1536’da 
“Milano’ya karşı Burgundiya”yı koyarak, Fransa kralı I. François’ı düelloya davet etti. “Ama 
Kral ne düello ne de banş istiyorsa, o zaman bırakın savaş olsun. Bırakın her şeyimiz 
üzerine kumar oynayalım. Ya birimizin ya da ötekinin yıkımı olsun”.

“Düello”yu kazanan, kısmen Yeni Dünya’nm değerli madenleri sayesinde aristokratlannı kontrol 
edebilen V. Carlos oldu. Değerli madenlerin ve genel olarak ticarî işlemlerin artmasının, para 
ekonomisinin smırlannın genişlemesinin sonucu olarak 16. yüzyıl boyunca, bütün Avrupa’da 
aristokrasiyi son derecede zor bir durumda bırakan bir “fiyatlar devrimi”, Avrupa’nın ilk ve 
en uzun süren enflasyonlanndan biri yaşanıyordu. Topraklanndan kazandıklan gelirleri paraya 
çevrilmiş olan Fransız soylulanna, servet kayıplannı telafi edebilmenin en kolay yolu olarak

İspanyol askerlerinin 
uzun yıllar taşıdıkları 
"onurluluk”  ve "ataklık”  
etiketlerini gölgeleyen 
yöntemler, Flandres 
isyanını bastırmaya 
çalışırken, Ispanyol 
devletinin diğer önemli 
aygıtı Engizisyonla 
işbirliği içinde 
gerçekleştiği katliamlarda 
en vahşi biçimiyle ortaya 
çıktı. Yanda, Haerlem 
şehrinde asılanlar.
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yekdiğerlerinin senetleri göründü. Merkezî devletin bütün kazanımları. Fransa'nın 16. yüzyılın 
ikinci yansında iç savaşa gömülmesini engelleyemedi. Fransa gerilerken Ispanya’nın el siglo de 
oro'su (altın çağ) başlıyordu. 1516'da İspanya tahtına geçen I. Carlos 1519'da V. Carlos olarak 
Roma İmparatoru ünvanmı aldı. Ancak iktisadi düzeydeki dönüşümün büyüklüğüne karşın 
Carlos’un kıta Avrupa'sının büyük bir bölümüne yayılan mülkü, mutlakiyetçiliğin gelişmesinde, 
devletin toplumsal yapıya nüfuz etmesinde yeni bir evre oluşturmuyordu. Hasmını düelloya 
çağıran İmparatorun kişisel hayatı hâlâ devlet üzerinde etkili olabiHyordu. \'. Carlos hayatının 
sonunda, çileci bir hayat tercihi ile iktidan torununa terkedecekti. Devlet, yaratılmış yeni gelir 
kaynakları, yeni vergiler üzerine değil, İmparatorun kişisel gelirleriyle bankerlerin verdikleri 
borçlar üzerine yükseliyordu.

V. Carlos'un ve daha sonra II. Felipe’nin ikidarmm merkezi olan İspanyada bile, altın çağ 
köklü bir dönüşüme yol açmaktan çok varolan yapıların korunmasına, pekişmesine hizmet 
etmişti. İspanya, daha çok değerli madenlerin Avrupa'ya aktarılmasına hizmet eden bir antrepo 
görünümündeydi. 1557'de Venedik elçisi İspanya için "daha az vasıflı işçiye sahip bir başka 
ülke bümiyorum” diyecekti. Bu anlamda 16. yüzyıl ve özeUıkle Carlos \e Felipe’nin 
iktidarları, toplumsal ve siyasal hayatın ticarî sermaye ile kraliyet arasındaki itiifak tarahndan 
belirlendiği Rönesans'ın bir devamıydı. Buna rağmen, sözkonusu iktidar tarihte ilk kez. 
kendisini ulusal bir sınıf olarak kuran bir bujuvazi ile atuien regime’i karşı karşıya getirecek, 
ilk başarılı burjuva devriminin zeminini hazırlayacaktı.

Katolik ve Protestanlar arasındaki dinsel çatışmayla 
başlayarak çok geçmeden bütün Avrupa ülkelerini 
içine alan bir hegemonya mücadelesine dönüşen Otuz 
Yıl Savaşları sonucunda Almanya merkezî devletini 
kuramayacak bir duruma düştü. Westphalia Barışı ile 
17. yüzyılın Kıta Avrupası'nın en büyük iki gücü 
Fransa ve İsveç oldular.

Hollanda’nın Bağımsızlığı
15. yüzyılda “Hollanda Mucizesi" olarak adlandırılan kentsel gelişme süreci. Kuzey Flandres'da 
çok önceleri Alman Hanse Birliği’nin Kuzey Avrupa ve Baltık ticaretini denedediği 12. 
yüzyıldan başlayarak sonraki yüzyıllarda da devam etti. Güney ve Kuzey Flandres arasında bu 
bakımdan oldukça önemli ekonomik farklılıklar bulunuyordu. Özellikle Kuzey'de, küçük 
şehirlerinin ekonomik ilerleyişinin belirgin olduğu bölgelerde kullanılan tarım tekniklerinin 13. 
yüzyıldan beri Avrupa'nın en gelişkin teknolojisine dayandığı bilinmektedir. '‘Dışa iş verme " 
(Putting-Out System) sisteminin yaygınlaşmasının ardından, ilk manüfaktürlerin de kurulmaya 
başladığı bu dönemde Ghent, Leyden, Utrecht ve Rotterdam tekstil alanında, Dinent ve 
Li%ege madeni eşya, Delft ise seramik üretimi alanında hatırı sayılır bir gelişme kaydetti. 15. 
yüzyılda bu şehirler, beledi örgütlenmelerini tamamlamış, Avrupa'dan herkesin gelerek iş ve 
yanrım olanakları bulabileceği finans ve üretim merkezleri haline gelmişlerdi. Bu gelişmeyi vc 
zenginleşmeyi, genellikle ilke olarak nehir ağızlarında kurulan ve liman kolaylıklarından 
yararlanabilen Flandres şehirlerinin, 13. yüzyıldan beri İtalyan bankacılarının bile sahip 
olamadıkları ticari sermayeye sahip olmaları sağlamıştı. Antwerp şehrinin özelliği tüccar 
bankerlerin varlığıydı. Bunlar tekstil ve madeni eşya alanlarında çok erken bir dönemden beri, 
“dışa iş verme” yöntemiyle üretilen malların satıldığı, deniz yoluyla ticaret firmalarına 
sahiptiler. Karşılıklı borç ve kredi sisteminin geliştirilmesi en büyük yün üreticisi olan 
İngiltere ile temel hammadde bağlantısını kolaylaştırıyordu. İngilizler, Yahudilerin ardından 
Hanse Birliği’nin ticari mümessilliklerine de el çektirdikleri bu alanı, tekstil teknolojisinin 
geliştiği Flanders şehirlerine açtılar. İngiltere’den gelen ham yün, tezgahlarla birlikte “evde 
çalışan” işçilere veriliyor, elde edilen işlenmiş ürün ise, sözleşmeler uyannca, İngilizlere 
verihyordu. Karşılıklı borçların “para gönderilmeden” iptal edildiği bu sözleşme türü, kapitalist 
mübadelenin doğuşu konusunda atılmış en önemli adımlardan birini oluşturuyordu. Flandres 
tüccar ihracatçılarının önemli bir artığı ülke içinde ve Kıta Avrupa'sında da dolaşıma 
soktukları bilinmektedir.
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Ticari girişimleri engelleyen borç sisteminin çözülmeye başlaması, 14. yüzyıl başlanna Flandres 
zanaatçılannın sürekli huzurluğuna neden olmaya başladı. Kâr amaçlı ticaret, dolaşımdaki para 
miktannı arttırmakta, aşın gümüş üretimi nedeniyle paranın değeri düşerek fiyatlann 
fırlamasına neden olmaktaydı. Bu süreç sonunda, oldukça kısıtlı “dışa iş verme” sisteminin 
istihdam edemediği bir tür erken şehir proletaryası doğmaya başladı. Şehir loncalan bu 
huzursuzluk üzerine şehirleri denetim altma almaya çabalayan farklı bir belediye sistemine 
dönüşmeye başladılar. Flandres şehirlerinin bağımsızlığında ve burjuva özgürlüklerinin ilk 
girişiminde bu mücadelenin büyük bir rolü olmuştur.

Denizaşırı ticaretin “ maceraperest" kaptan-tûccariarının 
ülkesi olarak bilinen Flandres, aynı zamanda 

Avrupa'nın her tarafına yayılmış bulunan, genellikle 
fakir, sırtlarında bir yerden alıp diğer b ir yerde 

satmaya götürdükleri mallarla yüklü torbalarla dolaşan, 
"kapitalistçe" etkinlikleri yalnız bu gelecek 

vaadetmeyen, kârsız ve bazı durumlarda oldukça 
tehlikeli "dilencilik tü rü" ile sınırlı kalan büyük bir 

şehirli nüfusun da ülkesiydi. Bunlar özellikle 
Bağımsızlık Savaşı’nın zor günlerinde “gerçek" 

dilencilere dönüştüler. Öyle ki, Fransızlar onlan hem 
“ colporteurs”  (kaçakçı), hem de "gueux”  (gönüllü 

dilenci) olarak adlandırıyor ve yollarda onlara karşı 
çok sıkı güvenlik önlemleri alıyorlardı. Serfliğin 
çözüldüğü, kapitalist emek pazarının ise henüz 

gelişmediği bir dönemde, Avrupa nüfusunun hatın 
sayılır bir bölümünün "dilenci", "serseri" ve 

"kaçakçı"lardan oluştuğu biliniyor. Bruegel'in Dilenciler 
Karnavalda tablosunun ortaya koyduğu ise, garip, 

kağıttan yapılmış külâh ve şapkalarıyla, kolsuz 
bacaksız hatırı sayılır b ir nüfusun Flandres kentlerinin 

sokaklarını doldurduklarını göstermektedir. Genellikle 
"mevsimlik" işçilerin arasına karışarak şehirlere 
girmeyi başaran dilenciler, "geçimlik standartm 

altında" yer alan önemli bir nüfusu temsil etmekte, 
diğer bakımlardan da, salt oldukça sert yöntemlerle 

damgalandıktan için "işsiz kategorisi" içinde bile 
düşünülememekteydiler. Zaten " işs iz" kalan birisinin 

sonuçta dilenci durumuna düşmesi kaçınılmazdı. 
Ortaçağın eski günlerinde dilenciler b ir zenginin 

kapısını çaldıklarında "Tanrı'nın habercisi" olarak 
kabul edilirlerdi. Hatta anlatıya göre, Fransa Kralı II. 

Charies'ın maiyetiyle birlikte avdayken aniden delirerek 
sağa sola saldırmasına neden olan olay ormandan 
aniden fırlayan bir dilencinin Kralın atının yularına 

yapışarak "b ir komployla karşı karşıyasınl" diye 
bağırmasıydı. Dilenciliğin “ alçaltıcı" b ir yaşam biçimi 

olmadığı doğrultusunda pek çok kanıt vardır: Ortaçağ, 
hatta Rönesans dönemi okullarında “ küçükler", genel 

olarak "büyüklerin" inayetiyle yaşamlarını sürdürür, 
yoksul ve evsiz barksız kimselere kilise ve manastırlar 

kapılarını açar, şehir dilencileri soyluların ve kralların 
bağışlan sayesinde geçinirlerdi. İyilikseverlik Tanrının 

zorunlu kıldığı bir görev olduğundan, paranın ortalıkta 
görünmediği, veya çok kısıtlı sayıda insanın ellerinde 

toplandığı bir çağda, dilencilik vazgeçilmez bir 
“meslek" olarak varlığını sürdürüyordu. Ancak 

kapitalizmin ve onun ruhu olan “ dinsel püritenliğ in" 
yükselişi döneminde dilencilik kabul edilebilir bir 
meslek olmaktan çıkmaya başlamıştı. Rönesans 

döneminde "Zengin kapısından geri çevrilen" 
dilencinin "öteki dünyadaki kurtuluşuna" erişeceği 
doğrultusunda düşünceler ortaya çıkmaya başladı. 

Ancak dilencilik karşısında tutum, Elizabeth dönemi 
İngiltere'sinin "Poor Laws"uyla (Yoksullar Yasası) 

değişmeye, hatın sayılır ölçüde sertleşmeye başladı. 
Elbette buna, yoksullar, serseriler ve dilenciler 

karşısında benzeri sert tutumu takınan Hollanda, 
Fransa ve Almanya yasalan da eklenebilir. Yanda iki 

dilenciyi gösteren bir 18. yüzyıl gravürü.

V. Carlos, belki de tarih boyunca gerçekten Avrupah olmayı başarabilmiş yegâne hükümdardı. 
Gerçi V. Carlos’un kendisi de “İspanya kralhklanm olmadan geçimimi temin edemem” diyecek 
kadar İber yanmadasına mahkûmdu ama yine de iktidan döneminde yalnızca İmparatorluk 
tacını giyerek bugünkü Almanya’nın neredeyse tamamını hükmü altına almakla kalmamış, 
İtalya’da ve Birleşik Eyaletler’de Fransa’yı yenilgiye uğratmış, daha da önemlisi, bugünkü 
Flollanda ve Belçika topraklan üzerinde yeralan 17 eyaleti, 1548’de “pragmatik kutsanma” 
adını alan bir anlaşmayla İmparator’un kişisel iradesine bağlamayı başarmıştı. Sözkonusu 
eyaletler -imparatorlukla ilişkisi zaten ihtilaflı olan İtalya bir yana bırakılacak olursa- en 
zengin ve gelişmiş bölgelerdi. 17 eyalette yaşayan yaklaşık 3 milyon kişinin yansından fazlası 
şehirliydi. Üstelik bu şehirlerde faaliyet göstermekte olan zanaatler (ya da proto-endüstriler) 
dönemin en gelişkin teknolojilerinden yararlanıyorlardı. Atnwerp’e yerleşen Fransız yayıncı 
Christopher Plantin, “Dünyada başka hiçbir şehir, girişmeye niyetlendiğim iş için daha fazla 
kolaylık sağlayamazdı.” demişti. Antwerp her şeyden önce bir uzmanlar şehriydi. Plantin’in 
işletmelerinde 55 uzman ve işçi 16 matbaayı çalıştınyordu. 300 üyesiyle sanaçılar loncası,
169 üyeli fınncılardan ya da 78 üyeli kasaplardan daha güçlüydü. Antwerp’te tarihin ilk sanat 
borsası kurulmuştu.
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Fransız Devrim inin  
Tarih Ö n c e s i

‘Hıristiyan Düşüncesi'nin yokolmaya İttiği insanlığın, 
1 1 . yüzyıldan 17. yüzyıla kadar ilahi kurallar içinde yaşa
mı şunu öğretir: İnsan aklından çıkan ve insandan ba
ğımsızlaştırılan dokunmaziıkla kuvvetlendirilmiş düşün
sel kategori, insanlığa hükmetmek isteyen gücün elinde 
köle kılmanın silahıdır. Avrupa’da bu olguyu ilkin, dere
beylerinin merkezi federasyonu oian devlet içinde kral
lar keşfettiler.

16. yüzyılda Cizvit papazları dünyanın dört bir yanına 
dağılıp tek tek her hükümdara, “ devletin ve hukukun 
insanlar tarafından kurulduğunu, bunun üzerine ilahi 
devletin ve ilahi hukukun temsilcisi papalığın 
bulunduğunu" bildirdikleri yeniden iman tazelemeka- 
mpanyası sırasında, krallar artık kendi İradeleri üstün
de, ve bununla yetinmeyen ilahi sınırsızlığın neyi ne 
zaman isteyeceği bilinmez egemenliğini tanımak iste
mediler. 16. yüzyıldan başlayarak, krallığın kendi sınır
ları içinde Papa’ya bağlı olmayan yeni ruhban sınıf ya
ratma çabasıyla birlikte, Avrupa'da laik insan düşünce
si, bilincinden koparılan tarihsel bağlarını aramaya ko
yuldu. 12. yüzyılda, haçlı seferleri ve Doğu’nun ‘ben 
merkezli’ keşfi ile başlayan gelişim, kilisenin ezici ege
menliğinin taçlandırılmasına yönelip, 15. yüzyılda doru
ğa ulaştı. Sanatın olanaklı her alanında, kendisini Hıris
tiyanlık öncesine yaklaştırma (takrip) çabasıyla sınırla
yan Avrupa'daki atölyeler, önce benzetmeyi (taklit) ba
şardılar ve bununla yetinmeyip, devirip değiştirmeye 
(taklip) yöneldiler.

Dünün yeniden doğuşu olan rönesans, bu güne kar
şın yeniden doğuş niteliğini kazanırken engellendi. 15. 
yüzyıl sonunda kilise gereksinimlerinin kendini yinele
yen tek düzeliği içinde Rönesans sanatı ölürken, sanat
la başlayan, ancak kendisiyle sınırlı kalmayan başka 
bir rönesans; bu kez sınırlılığın içinde ölen değil, sınırla
rı yıkmayı amaçlayan politikleşmiş bir rönesans doğu
yordu. Avrupa insanı artık soruyordu. Kuşkusuz antik 
felsefenin bile gerisine düşen çocukça sorulardı çoğu... 
Ama insan düşüncesi kendisinde bulduğu güvenle bir 
kez emeklemeye başladı mı, ayağa kalkabilir, yürüyebi
lir ve durmaksızın koşabilirdi. Bu gün, kimi yerde gü
lünç sayılabilecek Kalvenist görüşler, kültürel evrimin
den koparılan insanlığın ne kadar geri itilebileceğini 
göstermesi bakımından -burada söz edilmeyecek olsa 
da- araştırılmaya değer. (Hemen söylenmesi gereken 
bir söz var; Kültürel sürekliliği, kesintisizliği ve değişimi 
içermeyen her devrim, Hıristiyanlığın ‘kopuş’u olmak 
zorundadır. İnsanlığın öncesini silen her kopuş, kendi 
geleneğinde Hıristiyanlık olduğunu bilmelidir.) Öncesi 
silinen 17. yüzyıl laik Avrupa insanının temel sorusu 
şu oldu. “ Hıristiyanlık'tan önce ne vardı?'' Kurgusal 
ve şematik tarih bu sorunun sonucu ortaya çıktı.

Kalvenist görüşlerin “doğal olan” ve “ tanrısal olan” 
aynmı, doğa-insan ilişkisinde Hıristiyanlığa, yabancı ve 
“sentetik” bir konum veriyor; “ doğal olan” ı benimse
me, yapaylığı dışlayan laisizm temelinde düşünce üretil
mesine kaynaklık ediyordu. “ Doğa durumu” kavramı, 
Kalvenist düşünce adamlarının eseri oldu ve 17. yüzyıl 
Avrupa düşüncesine kurgusal bir alan sundu. Hıristiyan 
düşüncesi ile bağını koparmamışta olsa, Hugo Gorati- 
us’un (1583-1645) “ doğa durumu” kavramından yola 
çıkarak insanı ele alması, kurgusal bir konumun oianak- 
lanyla desteklenmiş yaratıcılığın ürünlerini sundu. Go- 
ratius, ‘doğa durumu’ kavramından yola çıkarak insanı 
ele alması, kurgusal bir konumun olanaklarıyla destek
lenmiş yaratıcılığın ürünlerini sundu. Goratius, ‘doğa 
durumu' tanımlamasıyla, ilahi egemenliğin şemsiyesi 
dışında kalmak isteyen insansal devletin, ya da kral 
egemenliğinde güçlü devletin, “ doğal hukuk” merkezli 
savunuculuğuna yöneliyor; “ doğa durumu” ndan insa

nın toplumsallaşmaya geçişini “ sosyallik içgüdüsü” ne 
(appetitus societatls) bağlıyor; buradan, insansal irade
nin toplumsallaşma ‘consensus'unu yansıtan “ birleş
me sözleşmesi” ne vararak ilahi devleti yadsıyordu. Go- 
ratius'un dinsel yapı dışında krallığa verdiği önem, top
lumsallaşmanın varettiği ‘kollektif özneler' olarak dev
letlerin, kendi aralarındaki ilişkilere yönelik hukuksal 
düzenleme çabalarında da kendini gösterir, ve Hugo 
Goratius’un düşünceleri, ‘İlahi devlet-toplumsal devlet' 
siyasal çekişmesi içinde anlamlandırılabilir. Aynı yıllar
da İtalya'da, rönesans düşünür kuşağı içinde çok sınırlı 
bir yer tutan, tanrıyı yadsıyanların son üyesi Giordano 
Bruno’nun, engizisyon kararıyla. Roma Gampo di Flora 
Meydanı'nda yakılarak öldürülmesi (1600), yeni bir yüz
yıla girerken Papalığın, karşıtı düşünce akımlarına karşı 
tavrını sergiler. İhtiyatlı İtalyan düşünür Thomasso Ca
mpanella (1568-1639) varlığın ilkeleri olarak saydığı “ya
pabilmek, bilmek ve istemek” sıralamasını, ilahi devle
tin can yakan tavrı karşısında değiştirecek; bir “ trio” 
olarak “salt iktidar, salt bilgi, salt sevgi toplamı tanrıdır” 
biçimine sokacak; ama “ duyumsarız, ve duyularımızı 
bilgi haline getiren aklimizdir” dediğinde sesi kilise ta
rafından boğulacaktı. Bu kez İngiltere'de Francis Bacon 
(1561-1626) “ deneyin mlhengine vurulmamış olan ‘de
ney öncesi’ (a priori) bir düşünce, gereken bilgi değildir” 
diyerek, tanrıyı bilim dışına itiyordu. Britanya Krallığı’- 
nın, ilahi devlet karşısında özerkliği siyasetini Thomas 
Hobbes (1588-1697) oluşturuyordu. Hobbes’un din dışı 
siyasi çizgisi, -tıpkı Goratius gibi- İsa’dan önceye uzanı
yor ve kurgusal “doğa durumu” kavramının yeni bir 
betimlemesinden çıkıyordu. Hobbes'un “ doğa durumu” 
betimlemesi, 17. yüzyıl İngiltere'sinin karmaşasından 
etkileniyor ve Hıristiyanlık öncesi insan tarihinin köke
ninde “ şiddet” ve “ aldatmaca” yı buluyordu. Hobbes 
“ doğa durumu” nu “ bellum omnium contra omnes” ya
ni “ herkesin herkesle mücadelesi” olarak tanımlar ve 
“ insan insanın kurdudur” (homo homlnl lupus). Böyle
ce başka bir “ trio” yaratır Hobbes: Yarışma ve çıkar, 
güvensizlik, güç isteği... Sonuç, Britanya Krallığı’nın 
“ güçlü devlet” politikasının gerekleridir. Hobbes'un, 
krala yetkilerin devriyle noktalanan “ toplumsal 
sözleşme” tanımı İçinde, Hıristiyan Düşüncesi’nin ege
menliği İngiltere’de yıkılmaktadır. Artık İngiltere’de ilahi 
devletin değil, insansal devletin meşruti yapısı meşruti
yet kazanacaktır.

16. yüzyılda Kalvenistlerle başlayan düşünsel ayak
lanma, çağdaşı olan rönesans düşünce dünyası içinde 
çok sınırlı bir yer tutar. Rönesans Şüpheciliği, Röne
sans Mistisizmi gibi pek çok düşünce akımının tuttuğu 
yol, rönesans sanatıyla koşut bir biçimde gelişti ve antik 
Yunan’dan başlayarak Hıristiyanlık öncesi filozofların 
yeniden keşfiyle şekillendi. Geçmişin yeniden doğuşu 
ya da rönesans, geçmişin yeniden biçimlenişi ya da 
reformasyon, işte 16. yüzyılın Kalvenistler dışında kalan 
sayısız filozofunun “düşünce sporu” budur.

17. yüzyılda kral-killse çekişmesinin içinde, ‘Kral ve 
insansal devlet’ten yana Goratius ve Hobbes gibi düşün 
adamlarının tavır alışı, Hıristiyanlık dışı bir konumun 
yönetsel süreci etkilemesi doğrultusunda atılmış ilk adım
lardır ve her ikisinde de Kalvenist görüşlerin kavramları 
görülür. Kalvenistlerin düşünsel ayaklanmasında, “ Hı
ristiyanlık’tan önce ne vardı?” sorusunu toplumsallaş
manın olmadığı “ doğa durumu” tanımına kadar geri 
götürmeleri; bir yandan evrim anlayışının, diğer yandan 
tarihsel süreç içinde ‘ilahi devlet’in anlık yer tutuşunun 
ve toplumsal gelişim ya da ‘ilerleme’ düşüncesinin boy- 
vermesine neden oldu. Doğa durumundan toplumsal
laşmaya geçiş bir 'consunsus' tanımına, yani “ toplum
sal sözleşme”ye dayandırılırdı. Artık insanlık devlet için
de sözleşmenin bir tarafı olarak ‘sözleşmeye aykırılık 
iddiası'nda bulunabilir ve ihtilali kendisi için bir ‘hak’ 
sayabilirdi. Hobbes’un “ güçlü krallık” istemini içeren 
görüşlerinde bile, insanların yaşam güvenliğini sağla

mayan krala karşı “ İhtilal hakkı” yer alır. Kalvenistlerin 
“ doğa durumu” kavramı, klasik arkeoloji ve Antropolo- 
ji'nin kendini ortaya koyduğu 20. yüzyıl başına kadar, 
her bütünsel ideolojinin, her felsef sistemin, birbirinden 
ayrı betimlemelerle temellendiği ve süreç kavrayışının 
şekillendiği kurgusal bir düzlem oluşturdu.

Geçmişin özgürce kurgulanması gelecek tasarımı üze
rinde de etkili oldu ve “ ütopya” insanın halay gücünün 
siyasallaşmış şeklini oluşturdu. Daha sonra pozitivizmin 
normatif bir biçimde sahipleneceği laisizm, Kalvenist 
ayaklanma içinde, insani yaratıcılığın din dışı varoluşu 
biçiminde kendini tanımladı.

Ütopya’nın öyküsü siyasallaşmış rönesansm İçinde
15. yüzyılda başladı. Ütopik Sosyalizm ise, ilahi devlet 
ile kralın devleti arasında doğdu. Thomas More’un (1478- 
1535) ‘özgür İngilizler’ için yeni keşfedilen kara parçala
rının iskanına yönelik bir düzenleme içeren Ütopya Ada
sı kitabı, 16. yüzyıl başlarında kuşkusuz en heyecan 
verici düşsel gelecek tasarımıydı. More'un Ütopya Ada- 
s/’nda mülkiyet olmayacaktı ve ona göre “ özel mülkiyet 
her tür kötülüğün, hırsızlığın, öldürmenin” kaynağıydı; 
“ özel mülkiyetten kurtulmuş bir toplum mutlu bir top- 
lum” du. Bacon ise 1624’te Yeni Atlantis kitabını yazdı 
ve bu da başka bir masal kitabıydı. İtalyan Tomasso 
Campanella’nm insan aklına tanıdığı ‘ilahi güç’ün üzeri
ne çıkan önem, İspanyol egemenliğindeki İtalya’da en
gizisyonun hışmına uğrayıp 27 yıl süreyle Napoli zin
danlarına atılmasına neden oldu. Ama Campanella ken
disini Cizvit Papazlarına yaklaştıran Mesih Monarşisi 
kitabıyla geri adım atıyor, tüm prenslerin üzerinde Papa 
egemenliğini dayatıyor; iktidarı ve mülkiyeti tanrısal bir 
sahiplenmezlik içinde değerlendirerek, insan iradesin
den çıkarıyor ve Güneş Ülkesi kitabıyla bir başka ütop
yayı, hem Cizvit Papazlarına hem de ütopik sosyalistle
re yönelen gelecek tasarımını yazıyordu. Thomas Mo
re’un, 1529’da Kral VIII. Henry'nin Başbakanı olması, 
özel mülkiyet yasağının ‘imparatorluk topraklan ve 
mülkleri' olarak devlet mülkiyeti kapsamında ‘realize’ 
edilmesine olanak verdi. Öte yandan Campanella’nm 
ütopyası, daha o yaşarken, sosyalistlerin önderliğinde 
‘Kalabriya Ayaklanması’na bayrak oldu. Campanella’nın 
ardından, Güneş Ülkesi düşünü “ Mesih Monarşisi” ile 
birleştiren Cizvit Papazları ellerine aldılar. Cizvit Papaz
ları, Güney Amerika yerlilerinin dillerini, yazıtlannı, din
lerini ve geleneklerini acımasızca yokedip, üzerine Ca- 
penella’nın Güneş Ülkesl’n\ yerleştirdiler. Bu gerçek 
bir kültürel evriminden koparma operasyonuydu ve özel
likle Paraguay’da, Campanella’nın bütün kötülüklerin 
kaynağı ‘ailedir’ savından yola çıkılıp, bir yandan bekar
lık yasaklanıyor, diğer yandan sütten kesilen çocuklar 
ailelerinden alınarak koyu bir Katolik eğitim içinde yetiş
tiriliyorlardı. Paraguay'da 130 yıl yaşayan bu düzen 
1773'te İspanyollar tarafından yıkıldı. Ama Ütopya yıkıl
madı.

More ve Campanella'nın Platon'dan esinlenen yeni 
düzen tasarımı, zorunlu kılınmış ve ‘mesai' ile sınırlan
mış toplumsal ortak üretimi kapsıyor; bu mesai Platon’- 
da 8 saatle sınırlanırken, Thomas More’da 6 saat ve 
Thomasso Campanella’da 4 saate düşüyordu. Çünkü 
“ planlı çalışma az emeği gerektiriyor ve böylece bütün 
üretim için 4 saatlik çalışma yetiyor... vatandaşlar eğ
lenmeye, güzel sanatlarla ilgilenmeye ve tannya bağlan
maya daha çok vakit ayırabiliyor...” lardı.

Ütopya, gerek ilahi devletin, gerekse mutlak monarşi
nin bunalımı ve çatışması içinde doğdu. Hıristiyan Dü
şüncesi’nin gelişme doruğunda, sosyalistlerle ruhban 
sınıfı birbirine bu denli sıkı bağlayan ütopya, aslında 
tarımsal kapitalizmin büyüyen nüfus karşısında toplum
sal üretimi yeterli düzeye çıkaracak ve başansmı mülki
yetin tek elde toplanmasında gören ekonomik ve siyasal
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bir projenin sevimli kılınmış tasarımlarının adıydı. Mülki
yetin dışında tutulan ve mülk üzerinde çalışın sınıfların, 
ter döktükleri üretim aracına sahip çıkma bilinci, böyle
likle devlet mülkiyeti ya da tanrısal mülkiyet karşısında, 
mülksüzlük konumunu herkesin eşitçe paylaşması anla
yışına aktarılıyordu. Bireysel aklın ‘kendisi için kendin
de iktidarı’ yadsınıyor ve kolektif mülkiyetin doğal yan
sıması oiarak, kolektiflik İçinde tekdüze kılınmış bireyin 
kolektif iktidarı ya da merkezi iktidarı öneriliyordu. Öyle 
ki bu genellik içinde ailenin kendini üreten özelliği tanı
namazdı ve sütten kesilen çocuk aileyi değil, bireyselli
ği değil, 'kolektif özne' olan toplumsal genelliğin unsu
ru olmayı öğrenmeliydi. Mülkiyet üzerinde mülk sahibi 
olmaksızın çalışan sınıf, yine mülkiyet üzerinde mülk 

i sahibi olmaksızın çalışacak ve toplumsal kılınmış üre
timden yeterli düzeyde pay alacaktı. Varolan sınıflar, 
ütopyada, herkes mülkiyet karşısında eşit konumu pay
laşacağından, ortadan kalkmış olacaktı. Hıristiyan Dü- 
şüncesi'nln ve Ütopik Sosyalizmin buluştuğu bu nokta 
tanmsal kapitalizmin 'rasyonel' yeniden inşasından baş- 

 ̂ ka bir şey değildi ve bu güne aşılması güç bir gelenek 
bıraktı.

17. yüzyıl içinde Ütopya’nın genelliğine karşı en bü
yük İsyan Rene Descartes'tan (1596-1650) geldi. “ Düşü
nüyorum o halde varım” savı çağının en güçlü başkaldı- 
n sloganıdır. Her ne kadar, Charles Adam'ın deyişiyle 
“O, metafizikte fiziğin zorunlu temelini kurmuş”sa da, 
Descartes'ı bilime yaptığı katkıyla değil, siyasal sürece 
yaptığı katkıyla anmak istersek insan İradesine verdiği 
önemi görürüz. Ömrünün son yıllarında İsveç Kraliçesi 
Christin e yazdığı 20 Kasım 1647 tarihli mektup İçinde 
şu cümleler, Descartes’ın İlkeler kitabıyla Hıristiyanlığın 
baskısını üzerinden savuşturma çabası dışında, kendini 

> tanımlar: “Şunu açıkça görüyorum kİ, bizde kendiliğin
den bulunan en soylu biricik şey özgür iradedir. Çünkü 

I özgür iradedir ki bizi her bakımdan tanrıya benzer kıl- 
I makta ve ona bağlı olmaktan kurtarmaktadır.” Descar- 
! tes ‘volantrizm’in ya da 'en determinizm'in kurucusu 
: sayılırsa da, o, Port Royal manastırının Piskoposu Jan- 
I senius (1585-1638) okulunun içinde değerlendirilir.

İnsan varlığını tanrısal varlığa kopmaz bir biçimde 
! bağlayan Jansenius okulu, 17. yüzyıl Hıristiyan Düşün

cesinin doruğu oldu. Bu okul, “ Erdem, tanrının düzenl- 
' ne boyun eğmektir” ya da “ benim birkaç adım atmamın 

sebebi bile tanndır’ ’ diyen Arnold Geulincx (1624-1669); 
: her şeye 'gönül' yoluyla varan bir “ bir şey biliyorum 
! o da hiçbir şey bllmedlğimdir” diyen Blaise Pascal (1623- 
I 1662); Berkeley’le yaptığı bir görüşmenin heyecanına 
I dayanamayarak ölen, hasta dinci Nlcole Malebranche 
I (1638-1715); “erdem, aklın aldığına değil, aklın almadı

ğına inanmaktır” diyen Pierre Bayie (1647-1706); ve 
: doğayla tanrı özdeşliğini kuran Baruch Sipinoza (1632- 
i 1677), gibi nice filozoftan oluşmaktadır. Descartes'ın 
: ‘özgür irade' isyanı bir anda 'tanrısal iradenin kölellğl'- 
; ne dönüşmüştür. Toplumsal mücadele, bu dindarlar oku- 
: lunun İçinden alması gereken şeyin kendi varoluş bilinci 
; olduğunu görecektir.

Yakın çağın düşünsel çerçevesi ‘maddi hayatın 
i üretiminden’ elbette bağımsız değildi. O halde 18. yüz- 
‘ yıla gelinceye kadar Avrupa’nın siyasal ve ekonomik 
 ̂ süreçlerine gözatmak yerinde olur. Siyasal dönüşüm 
I sürecini 1215 İngiltere’siyle başlatmak, eğer siyasal sü- 
I rece karşı bilgimizi daha yakın kılacaksa, hiç de çok 
i geriden başlamak sayılmamalıdır. 19 Haziran 1215 tarih- 
; II Magna Carta Libertatum, kralın uyruklan üzerinde yü- 
! rütme yetkisini sınırlayan bir çabaydı. İngiltere’den baş- 
: iayarak aristokratik oligarşinin, kralın Papa destekli katı 

yönetimine katılmasına ve giderek tüm Avrupa'da oli- 
garşik meclislerin kralın yönetsel erklerini paylaşması
na yolaçtı. Kralın ilahi irade karşısında yalnızlığının gi
derilmesi, bağımsızlaşma eğilimlerini ve ‘birlik’ İradesi
ni beraberinde getirdi.

Magna Carta'dan sonra İsviçre'nin üç büyük kantonu 
olan Liri, Schwyz, Unterwalden Ağustos 1291'de, Habs- 
burglara karşı birlik anlaşmasını yürürlüğe koyuyorlar
dı. İngiltere'de sınıf mücadelesi durmuyor, kimi zaman 
Papalığın krala karşı kışkırttığı kitleler, gerçek sınıfsal 
çıkarlannın eklemlendiği eylemler olmak zorunda kalı
yordu. Papa'nın kitlesi, Kralın kitlesi, aristokrasinin kit
lesi,, yerel kilisenin kitlesi hep aynı kitleydi ve onun 
eylemi üzerinde, politik çıkarın her türü yönlendirme 
araçlarına sahip bulunuyordu. 1381'de İngiltere'de pa
paz John BalI'ın köylü ayaklanması ya da Lollard'lann 
ayaklanması bu tür eylemlere yeni bir örnekti ve kanla 
ezilecekti. Avrupa içinde sınır ve egemenlik arayışının 
toplumsal mücadelelerin yönünü belirlediği çağ 15. yüz
yıldı. Olgunlaşan kilise dışı devlet anlayışı içinde, İlahi 
devlet-aristokratik devlet saflaşması, politik eylemi kıs
men de olsa saflaştırdı. 1469'da Ferdinand ve İsabella 
evliliğiyle doğan İspanyol birliğini, 1485'te tahta çıkan 
VII. Henry'nin İngiliz birliği izledi. XI. Louis'le Fransa 
ulusallığı güç kazandı.

Almanya'da Luther'in merkezi kiliseye karşı adem-i 
merkezi kilise savaşı, derebeylerinin aynı yönde eyle
miyle birleşerek 1517'de Almanya'yı Papa otoritesinden 
ayırdı ve 1520'de Thomas Munzer bu bağımsızlaşma 
sürecini devrime dönüştürmek amacına yönelip, “ yok
sullann ezilmediği bir düzenin ve papazsız bir dinin” 
müjdesini veren vaazlanna başladı. Thomas Munzer'in 
siyasal söylemiyle 1524'de köylü ayaklanması doğdu 
ve bu ayaklanma tüm Almanya'yı sardı; 1525'te ayak
lanma geniş çaplı köylü katliamlarıyla ezildi. Ayaklan
manın bütününü tanımlamaktan uzak olsa da, Mart 
1525'te “ Suebya Maddeleri” olarak özgürlük bildirileri 
arasında tarihe geçen ‘Alman köylülerinin oniki madde- 
si’nin içerdiği merhamet çağrısının kanla bastırılmış ol
ması bağımsızlıkçı rejimin katılığını gösteriyordu. Aynı 
dönemde Ülrich Zwingli'nin bildirisiyle. Mayıs 1522'de 
İsviçre, Vatikan siyasetiyle arasına bağımsızlıktan yana 
bir sınır çekti. Artık mücadelenin genel saflaşması açığa 
çıkıyordu.

16. yüzyıl Avrupa tanm kapitalizminin buhran yıllany- 
dı aynı zamanda. Bu yüzyılda dört milyonluk nüfusuyla 
bunalımı yavaş bir evrim çizgisinde çözen İngiltere dı
şında, 18 milyonluk nüfusun ezici baskısıyla Fransa, 
giderek İspanya Avusturya gibi kara Avrupa'sı ülkeleri 
derinden etkilendiler. İlahi krallık-aristokratik krallık mü
cadelesi içinde, saflaşmanın iki kutbu da yeni düzen 
tasanmı olarak “ ütopya''larını aynı temelde kurdular: 
Mülksüzleştirme. Tanmsal kapitalizmin kendi iç deter
minizmi, üretim aracının tekelini zorunlu kılıyor ve bu 
da mülkiyet düşmanlığında kendini tanımlıyordu. Aris
tokratik deviet, kralın ve devletin şahsında mülkiyeti 
tekele alma programını; İlahi devlet, mülkün tanrıya 
ve dolayısıyla kiliseye ait oluşu temelinde mülkiyet teke
lini savundu durdu. Almanya'da Luther, Papalığın mül
kiyet tekeline karşı kitleleri eyleme koşarken, Munzer'in 
köylü İsyanını destekleyen Papalık, bu kez derebeyleri
nin mülkiyetine karşı kitleleri eyleme sürükledi. Özel 
mülkiyet yasağı kapsamında ütopik sosyalizm, tanmsal 
kapitalizmin toprak tekeli temelinde feodal daralmayı, 
kolektif özne olan devlet yapısı içinde yeniden kurdu.

Almanya'da anabatist Jan de Leiden'In 1534’de Müns
ter kentinde kurduğu ‘Hıristiyan Komünist' düzen, bir 
yıllık ömrüne karşın “ ütopyacı" niteliktedir. Bağımsız
laşma girişimlerinin parçaladığı Hıristiyanlık, düzen in
şasını olanaksız kıldığı çatışma ortamında, aristokratik 
krallığın kendine siyasal manevra alanı açma çabasını 
yine “ütopya” destekledi. Thomas More'un Ütopya Adası 
dinsizlik ‘suç değildir' diyordu ve ekliyordu; ‘dini eleş
tirmek suçtur'. Ütopik Sosyalizm, tanmsal kapitalizmin 
ekonomik bunalımına çözüm önermekle kalmıyor, aris
tokratik devletin kendi başlattığı, Papa'dan ayn din ya
ratmanın parçaladığı topluma, dini eleştirmenin yasak
landığı bir laisizm sunuyordu.

25 Eylül 1555'te Avusturya imparatoru Ferdinand’ın, 
Türk akınlarını gerekçe göstererek yeni bir birlik çağrısı
nı din temeline dayandırması; bunu özellikle farklı dinle
re hoşgörüyü içeren ‘Augsburg Din Banşı’ olarak İlanı 
anlamlıdır.

26 Temmuz 1581’de ‘Hollanda Bağımsızlık Bildirisi’ 
yeni bir aristokratik devletin ilanıydı ve 1609’a kadar 
sürecek olan çatışmalarla İspanyol egemenliğinden kur
tuldu.

15. yüzyılda kökleri Tomacılığa dayanan Kalvenist öğ
retinin desteklediği ‘ticari meşruiyet' ekonominin yeni 
doktrini olurken; 16. yüzyılda Merkantilizm altın biriktir
meye dayalı öğretisiyle, dışarıdan altın ve değerii ma
denlerin getirildiği ülkeyi, ortak çıkar alanı olarak dü
zenliyor; kralda somutlaşan İktidar erki ekonomiden al
dığı güçle İlahi egemenliği yadsıyan, ülke egemenliğine 
yöneliyordu. Fransa'da Amboise, St Germain, Beaulieu- 
re ve Poitiers antlaşmalarıyla din savaşlarını sona erdir
me çabalan, bu kez 13 Nisan 1598'de dinde hoşgörüyü 
kurallaştıran “ Nantes Fermam''nda somutlaşıyor; böy
lece aristokratik devlet ilahi devlete karşı siyasal ma
nevra alanı yaratmış oluyordu.

Hıristiyan Düşüncesl'ne karşı ayaklanma da Magna 
Carta Libertatum’la çağdaştır. Ortaçağın sonlannda, dev
letin kilise karşısında özerkliği siyaseti, Hıristiyan Dü
şüncesi'nin karanlık egemenliğine karşı insansal baş
kaldırının somut siyasal çabası oldu. Dante Alighieri’nin 
(1266-1321) İlahi Komedya ve Evrensel Krallık kltapla- 
nnda tanımını bulan, dini eleştirme hakkına dayanan 
laik anlayış, tıpkı Burunetto Latinl'de (1230-1291) oldu
ğu gibi, “ Papa'nın her türiü cismani erkten yoksun 
bırakılmasını” istiyordu.

Eski Yunan filozofu Epikuros’un “ toplumsal 
sözleşmesini” kendine temel alan Macchiavelli’nin 
1516’da yayımladığı Hükümdar kitabı da aynı gelenek 
İçinde, Hıristiyan Düşüncesi dışında “ Hür bir hükümet” 
tasarımına dayandı. Floransalı Nlccolo Macchlavelli 
(1469-1527) açık bir Hıristiyan düşmanlığına yöneliyor
du. “ Eski dinler çok daha üstündüler” söyleminin yara
tıcısı olan Macchlavelli, Hıristiyanlık öncesi Roma’nın 
gerisinde kalındığını, cumhuriyetçi devlete duyduğu hay
ranlıkla birlikte tanımlıyor; siyasal düzen ideolojik değil, 
pratik olmalıdır savını ortaya koyuyor; ütopik mülksüz- 
leştirmenin kendi üzerindeki etkisini “ iyi örgütlenmiş 
bir yönetim sisteminde, devlet zengin, yurttaşlar yok
sun olmalıdır” savında gösteriyordu. Ama ticari kapita
lizmin genel ideolojisi Merkantilizm, bu savı, “ devlet 
yurttaşların zenginleşmesini kolaylaştırarak kendi gücü
nü arttınr” görüşüyle karşılıyordu. Bu değişim, 1487’de 
Diaz’ın Ümit Bumu'nu dolaşması, 1498'de Vasco de 
Gama'nın Güney Afrika'yı dolaşarak Hindistan deniz 
yolunu açması ve 1492’de Kristof Kolomb'un Amerika'
yı keşfi ile derinden etkilendi.

Merkezi aristokratik krallıklarda ordulann top tekni
ğiyle gelişmesi, derebeylerinin savunmasının yıkılması
nı; Roma hukukunun Almanya'dan başlayarak yeniden 
yayılması, kilisenin hukuk alanından uzaklaştınimasını; 
yeni dünyalann keşfi, kolonyalizmi; deneysel düşünce, 
bilim ve tekniği; teknik, makineleşmeyi doğurdu. 1 1 . 
yüzyıldan 17. yüzyıl sonuna kadar Avrupa'da yaşanan 
süreç, Hıristiyan Düşüncesl'ne karşı insanlığın verdiği 
en uzun devrimci mücadele sürecidir. Ortaçağın biti
minden 17. yüzyıl sonuna kadar aristokrasi ülkeyi varet- 
ti. 18. yüzyıldan başlayarak o ülke İçinde insanlar, artık 
ulusu varedeceklerdi.

İSMAİL SOYTEMİZ
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Kayıtlara göre toplam resmî gelirleri 300 bin florin, giderleri ise 1 milyon florin olan V. 
Carlos’u deniz seviyesinin altmda yeralan bu eyaletlerle özel bir şekilde ilgilenmeye sevkeden 
bu servet olmuştu. Gerçi İmparator’un iradesine tâbî kılmmak Hollanda için aynı zamanda, 
imparatorluğun arkaik kurumsal yapısından özgürleşmek anlamma geliyordu ama bu, eyaletlere 
pahalıya patladı: Örneğin, daha sonra bugünkü Hainaut’da (o zamanki adıyla Boussoit-sur- 
Haine) büyüyecek olan tek bir köyde, vergiler 1463-4 ile 1534-5 arasmda 12 misli artmıştı. 
Bu, orada yaşayan topluluğun ürettiği toplam servetin, 1430’larda üçte birini vergi olarak 
öderken, 1520’lerde yansını, 1530’larda ise üçte ikisini ödemesi anlamma geliyordu.

Kuşkusuz bu paha yalnızca vergiyle ölçülebilecek türden de değildi. V. Carlos’un iktidarının 
görünürdeki en büyük başarısı, her yönetim biriminde yöneticinin, “Prens”in dininin aynı 
zamanda yönettiği birimin de dini olmasını öngeren Augsburg Banşı idi. Sözkonusu banşın 
Avrupa’yı kana bulayan din savaşlanna son vermesi amaçlanıyordu; tam tersi sonucu verdi. 
Din savaşları 16. yüzyılın ikinci yansında Fransa’da bir iç savaş olarak sürerken Reform -ya 
da daha da özgül olarak Calvin-, Almanya’da değilse de, Hoflanda ve İngiltere’de seçkinlere, 
yüzyıllardır birikmiş olan popüler hoşnutsuzluğu eski düzene karşı seferber etmelerini 
sağlayacak kurumsal ve ideolojik aygıtları inşa etme imkânını tanıdı. Bu aygıtlar içersinde en 
önemlisi Reform hareketinin Jean Calvin tarafından geliştirilmiş ve ilk kez Cenevre’de 
kurumsallaşma imkânına kavuşmuş olan yorumuydu.

Cenevre Kilisesi

Worms Kararnamesine rağmen Reform hareketinin yayılması, Almanya halk inancının, köylü 
savaşlarının getirdiği kanşıklığm ortasında beliren uygun iklim sayesinde oldukça süratli 
gerçekleşti. Çok geçmeden Kalvinizm aracılığıyla Protestanlık Fransa’ya da yayıldı. Paris,
Orleans ve Bourges üniversitelerinde aldığı “hümanist” eğitime karşın Protestanlığın 
savunuculuğunu yapan Jean Calvin, 1534’te kovuşturmalara uğradığı Paris’ten kaçarak Basel’e 
yerleşti ve burada Institutio Religionis Christianae (Hıristiyanlık Üzerine Bilgiler) adlı kitabını 
yazdı. Bu eser, Luther’in “çelişkili” görüşlerininin ve “mistisizminin” karşısında, Protestanlık 
doktrininin ilk sistematik ifadesiydi. Tanrının gücünün mutlaklığı ve inanan bireyin onun 
“keyfi” ve önceden belirlenmiş karanna boyun eğişi, sistematik bir doktrin biçiminde ilk kez 
bu kadar kesin olarak ifade ediliyor, manastırcılann ve halk vaizlerinin yaydığı “tehlikeli” 
adanmışlık duygulanndan titizlikle anndınlıyor, saflaştırılıyordu. İnsanın “kurtuluşu” ya da 
Yargı Gününde “mahkum edilmesi” bu dünyadaki davranışı sonucunda aldığı bir ceza ya da 
ödül olarak değil, ta baştan Tanrı tarahndan belirlenmiş bir düzenin parçasıydı. Bu dünyada 
yapılacak işlerin ne olduğu ise, yalnızca Kutsal Yazılar tarafından belirlenmişti; onlara 
koşulsuz olarak uyulmalı, ama ötesi “umutla beklemeye” dayanmalıydı. Calvin, Zwingli’nin 
“İsa’nın etini yemenin” simgesel bir “hatırlama” olduğu görüşüyle birlikte, Luther’in 
“Eukharist”te gördüğü “tinselliğin maddeselleşmesi” şeklindeki mistik doktrini yadsıyordu. 
Cenevre’ye yerleştikten bir süre sonra şehirden atılan Calvin, Strasbourg’ta Bucer’in yanında 
kalarak öğretilerini yaymaya devam etti. Ardından Cenevre’ye yeniden davet edildi -bunun 
siyasal nedenleri dinsel olanlardan daha fazlaydı- ve burada 1541’de kendi Kilisesini kurdu. 
Calvin Protestan Cenevre Kilisesi’ni hem siyasal hem de dinsel bir cemaat örgütlenmesi 
biçiminde tasarlıyordu. Siyasi ve dinî alanda olduğu kadar, iktisadi alanda da kendine 
yeterlilik bu örgütlenmenin ana eksenini oluşturuyordu. Görev dağılımları katı bir hiyerarşi 
içinde en üstte “ruhanî görevler” olmak üzere düzenleniyordu. Bu kastın 4 başkanlığı vardı: 
“pastores”, vaizlik ve ruhanî yol gösterme faaliyetiyle yükümlüydü. “Doctores” ise Hıristiyanlık 
doktrininden sorumluydu. “Yaşlılar Konseyi” ise “Kilise içi disiplin”le uğraşıyordu. “Diocese” 
ise “açların doyurulması” ve “yoksulların bakımı” gibi her küisenin ifa ettiği görevlerle meşgul 
olan bir bölümdü. Kalvinist Kiiise’nin örgüdenmesi pek çok bakımdan “Tann Kenti”nin 
gerçekleştirilmesi idealiyle birlikte Katolisizmin “harikası” Engizisyon kurumunun “tepkici” 
Protestanlığın içinde tüm gücüyle canlandırılmasına dayanıyordu. Konsil (Protestan Sinod) 
Kalvinizmin öğretileri doğrultusunda “sapkınlara” ve “dinsel alandaki” muhalifler karşısında 
müthiş bir baskının çarklannı döndürmeye başladı.

“Serbest”, hümanist düşüncenin Cenevre’deki temsilcisi Servetus’un diri diri yakılması Protestan 
“engizisyonu”nun marifetiydi. Cenevre “teokratik” nitelikli bir hükümet, yani Kalvinist Kilise 
tarafından yönetilmeye başlamıştı. Halkın kiliseye devam etmesi mecburi kılındı. İbadete ve 
gündelik yaşama çok sert ahlaki normlar hakim kılınmaya çalışıldı. Kumar ve dans yasak 
edildi. Kiliselerdeki mumlar, tasvirler kaldınidı. Cemaatın bunlara değil, “vaazlara” ve “duaya” 
ihtiyacı vardı. Bu dünyaya atılmış, “sonunun ne olacağını”, Tannnın kendisini “seçip 
seçmeyeceğini” bilmeden, umutla “iş ahlakına” ve “ibadete” sarılması gereken Hıristiyanın 
kendisini bir “mutlak yalnızlık ortamında” hissedebilmesi için herşey yapıldı. 1546’dan itibaren 
Protestan “engizisyon”unun idam ettiklerinin sayısı 58’i aşmıştı. Keskin siyasi müdahaleler 
yoluyla Cenevre, Protestanlığın Avrupa’daki merkezi haline dönüştü. 1559’da Kalvinizm ile 
“eski inanc”m yeni temsilcüeri Cizvit düzeni arasındaki “doktriner çatışma”yı Protestanlığı 
savunmak amacıyla çözmeye çalışacak Cenevre Akademisi kuruldu. Gerçekten de iki doktrinin 
karşıtlığı Hıristiyanlık çevresinde yeni bir ahlaki yapılaşma sürecine giren Avrupa’nın 
gelecekteki temel tartışma ve çatışma eksenini oluşturacaklardı. Calvin’in ardılı Theodore 
Beza’nın başına geçtiği Akademi, Protestanlık öğretisinin “inceliklerini” ve “doktriner yönünü” 
incelemeye başladı. Kalvinizmin, İsviçre Konfederasyonu’nun “özgür” bir şehrinde Kilisesinin
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I I .  FEUPE 
(1527^1598)

II. Fellpe (Felipe Segundo, Rey de Espana) 21 Mayıs 
1527’de Valladolid’de, Kutsal Roma İmparatoru V. Car
los’un (Charles Quint) ve Porteldz Kraliçesi Isabella’nın 
oğullan olarak doğmuş; 1598'de Madrid’de, kendi yap
tırdığı Escorial Sarayı’nda ölmüştür. Babası Flandre (Bel
çika) asıllı olmakla birlikte, 16. yüzyılda Habsburg İmpa
ratorluğu’nun esas merkezi ispanya olarak görülmek
teydi, bu yüzden V. Carlos oğlunun Kastilya’da yetişme
sini istemiştir. Bu tamamen İspanyol tarzında olan eği
tim, Felipe’nin Alçak Ülkeler ve İngiltere’de muteber 
bir kişi sayılmamasına yol açtığı gibi, babasının yerine 
imparator seçilmemesinin nedeni olarak da gösterilmek
tedir.

Felipe erken tarihlerden itibaren, babası tarafından 
iktidara ortak edilmiş ve onun 1556’da tahttan çekilme
siyle, İspanya kralı olarak, babasının siyasetini sürdür
müştür, ama kendine tenTkinli kral ünvanmı kazandıra
cak bir sistematiklik ve yetki yoğunlaşmasıyla birlikte, 
II. Felipe’nin Avrupa siyasetinin temel hedefi her zaman 
Fransa olmuştur. Çünkü Akdeniz’in doğu yarısını elinde 
tutan, İtalya ve Alçak Ülkeleri kendine bağlamış olan 
İspanya, Fransa krallığının, ispanya’nın Avrupa’daki di
ğer topraklarıyla kendi arasına dikilmesine tahammül 
edememektedir. Ancak, bu ülkeye karşı Saint-Quentln 
ve Gravelines gibi iki büyük savaşın kazanılmasına rağ
men, üstünlük sağlayamamış ve askeri başanlan siya
sal sonuçlar haline getirememiştir. Ve sonuçta 1559’da 
Cateau-CambrĞsis ba.'şı imzalanmıştır.

II. Felipe’nin esas amacı, kendine bağlı ülkeler ile 
dış ülkelerde Katolikliği zafere ulaştırmaktır. Yeni bir 
güç verdiği Engizisyon örgütünün de yardımıyla, İspan
yol Protestanlığının üstesinden kolaylıkla gelen Feiipe, 
Moriscolara (zorla Hıristiyan yapılan İspanya Müslüman
ları) karşı takibata girişmiş, bunların Granada'daki ayak
lanmaları (1568-1570) şiddetle bastınimıştır. Fakat 
1559’dan itibaren başlayan Alçak Ülkeler (bugünkü Bel
çika ve Hollanda) reform hareketi, bastırma harekâtının 
çok büyük çaplı ve şiddetli olmasına rağmen, İspanya’- 
nın bu eyaletinin bir bölümünün krallıktan kopmasına 
yol açmıştır (Utrecht Birliği). İngiltere’nin bu olaydaki 
aşikâr yardımı karşısında, önce Kraliçe Elizabeth’le ev
lenerek, bu krallığı da İspanya’ya bağlamak isteyen II. 
Felipe, bu projenin yürümemesi üzerine, İngiltere’yi hi
zaya getirmek üzere, ünlü Yenilmez Armada’yı adaya
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yollamış, ama muazzam İspanyol donanması ingilizler 
tarafından yokedilmiştir (1588). Bunun üzerine, Fransa’
yı egemenliği altına alma projesine geri dönen Feiipe, 
kızını Fransa Kralıyla evlendirerek, bu ülkeye adım at
mak istemişse de, Fransızların iç çekişmelerine rağmen 
sağlam durmaları karşısında, İspanya kralı bu amacına 
da ulaşamamıştır.

Feiipe, Akdeniz’in diğer yarısını elinde tutan OsmanlI
larla bitmez tükenmez bir mücadeleye girişmiştir. İne- 
batıtı’da yapılan deniz savaşını (1571) kazanmışsa da, 
bundan toprak kazanımı veya siyasal üstünlük gibi so
nuçlar çıkartma başarısını gösterememiştir. Feiipe'nin 
en büyük askert başarısı ise, 1580’de Portekiz’i İspan
ya’ya bağlamasıdır.

Tarihe Temkinli Kral olarak geçen II. Feiipe, ulusal 
devletlerin ortaya çıktığı sıralarda, bürokrasiyi en geniş 
sınırlarına kadar götürmekle ün kazanmıştır. Bizzat gör
mediği hiçbir resmî yazının olmadığı söylenilen saltanat 
döneminde, her şey onun kişisel denetimine girmiştir. 
Ancak Felipe’nin tarihteki asıl önemi, onun amaçlı ey
lemlerinin amaçlı olmayan sonuçlarından kaynaklanmak
tadır. Katolikliği korumak uğruna, inanılmaz ölçüde pa
halı savaşlara girişen II. Feiipe, İspanyol egemenliğin
deki Amerikan hâzinelerinin (özellikle gümüş) çeşitli Av
rupa ülkelerinin eline geçerek, bunların ekonomik ba
kımdan ilerlemelerine yol açmıştır. Amerikan gümüşünü 
taşıyan gemilerin gelmelerinin zaman gerektirmesi, bu
na karşılık Felipe’nin devlet çarklarının her an nakit 
talep etmeleri ve kuzeyde sürdürülen savaşın ödenek 
talepleri. Temkinli Kralı İtalyan bankacılarına tesiim et
miştir. Bunun yanı sıra, İspanya’nın bu ihtişam siyaseti
ni sürdürecek ekonomik altyapıya sahip olmaması. Ame
rikan hâzinelerinin sınai ve ticari olarak gelişmiş Avrupa 
ülkelerine (özellikle İtalya, Hollanda, İngiltere ve Fran
sa) akmasına yol açmıştır.

II. Feiipe modern çağın oluştuğunu kavrayamadığı 
için, siyaset alanında geleneksel imparatorluk modeline 
sadık kalmış, yeni ekonomik oluşumlara akıl erdireme
diği için merkantilizme teğet geçmiştir. Bunun yanı sıra, 
OsmanlIlarla giriştiği gereksiz ihtişam mücadelesine, 
onların da aynı ölçekte cevap vermeleri, bu iki ülkeyi 
de çağiannı ıskalayan, gelişmeleri yakalayamayan anak
ronik oluşumlar haline getirmiştir.

temellerini atmaya başladığı çağ, gerek İtalya’da Papalığın, gerekse Katolikliğin Protestanlığa 
yenik düşmediği diğer ülkelerdeki Katolik yenilikçi düzenlerinin Kiliseye içten bir reform 
sunma çabalannın ilk meyvelerini almaya başladıklan dönemdi. Protestanlığın sahneye çıkışıyla 
birlikte Katolik Kilisesi’nde bir iç bunalım belirdi. Bu durumun üstesinden gelebileceği 
umuduyla gerçekleştirilen “içten reform” çabalan, İtalya ve İspanya’da çatışmasız ve bölünmesiz 
uygulanabildi. 1545’te başlayan Trent Konsili ise, kilise düzeninin “banşçıl” restorasyonunu 
engelleyecek bir İmparatorluk-Papalık çatışması içinde, Lainez ve Salmeron adlı Cizvitlerin 
“kanıtlama gücü” sayesinde Papalığın zaferiyle sonuçlanacak bir şekilde geçti. Katohk 
Kilisesi’nin reformunun yolu, Protestanlığa karşı takınılan sert tutuma dayanmaktaydı. Karşı- 
Reform adı verilen bu süreç 16. yüzyıl ortalannda papalık reformuna yol açacak biçimde 
gelişti. İspanya’da Karşı Reform “ulusal bir bilinç” doğrultusunda ilerliyordu. Engizisyon, bu 
temelde vazgeçilmez bir siyasal aygıt olarak kullanıldı. Francesco de Vitoria, Soto ve Cano 
İspanyol hümanizmini, Katohk inancının renkleriyle bütünleştirerek, Protestanlığın önünde 
durmaya çalışan Karşı Reform’un öncüleri oldular. Bir Bask soylusu olan İgnatious Loyola adlı 
tutkulu bir Katolik tarafından kurulan Cizvit örgütü, bu mücadelede en etkili güç olmuştu. 
Loyola Cizvit örgütünün sonradan alacağı “rasyonel kurumlaşma” ve “misyonerlik” örgüdenmesi 
biçiminin henüz pek uzağındaydı. O “İsa’nın Hizmetinde bir Şövalye”ydi ve Exercitia 
Spiritualia (Tinsel Talimler) adh eserinin ortaya koyduğu gibi, İtalya’da Savonarola benzeri bir 
ruh halini ve dünya görüşünü temsil ediyordu; “Vecd ekzersizleri”, mistik ilham beklentileri 
ve çileci bir “öz benlik disiplini” deneyimi, öğretisinin temellerini oluşturuyordu. 1528’de 
Engizisyonla arasının bozulması üzerine Paris’te Sorbonne’a yerleşerek teolojik araştırmalannı 
sürdürdü. 1534’te Katolik doktrininin gücünü sürdürecek ünlü Societas Jesu'yu (İsa Tarikatı) 
kurdu. Loyola ve 7 arkadaşı, kendilerini Papanın mutlak hizmetine sokmak ile misyonerhk 
faaliyetlerine girişmek arasmda bir seçime adadılar. 1540’ta Papa III. Paul örgütü resmen 
tanıdı. Can düşmanı Kalvinizm gibi Cizvit tarikatı da bir “Tann Kenti” halinde örgütlenmeyi 
amaçlıyordu. Tek bir “lider” seçiliyor ve “Kara Papa” olarak adlandınlıyordu. Düzen tümüyle 
askerî bir diktatörlük ve mutlakiyetçilik biçiminde kurulmuştu. Manastır düzenine benzer bir 
örgütlenmeye sahip Cizvit cemaatları, rahiplerin çok sıkı bir düzen içinde karşılıklı 
gözetimlerine dayanan bir disipline ve hiyerarşik, rasyonel gözetim tekniklerine dayanıyordu. 
Talim ve ekzersiz teknikleri doğrultusunda “seçkinci” bir seçim yöntemi kullanılıyor ve Cizvit 
rahiplerinin yaşamı buna bağh olarak “professi” adı verilen, ve belli normlan doldurarak

Roma imparatorluğu'ndan 
beri zihinlerde yer alan 
bir haritanın
gerçeideşmesi 16. yüzyıl 
sonlarında başlayabilen 
bir süreçti. Bu "eski 
dünya"nm birliği 
düşüncesi, papalıktan 
başlayarak Habsburg’lara, 
oradan geçerek 
Fransa'ya ve Marie 
ThârĞse dönemi 
‘ ‘siyasetçi"lerine kadar 
ulaştı. Elbette, 1544’de 
haritada da betimlendiği 
gibi, Yunanistan ve 
Moskof illerini de içine 
alan b ir Avrupa 
düşüncesi, ardışık olarak 
tarih içinde birçok kez 
yeniden belirdi.
Sözgelimi Avusturya 
egemenliği döneminde 
baş Avusturya iken, V. 
Kari döneminde, yanda 
görüldüğü gibi 
Ispanya'ydı. Avrupa 
birliği düşüncesi, 
Napoleon'^un çöküşüne 
kadar ayakta kaldı: 
Evrensel bir barışın, 
ortak b ir inancın 
egemenliğinin bütün 
sorunlan çözeceğine 
inanılıyordu. Oysa "iç  
savaşları" dış 
savaşlarından bol olan 
Avrupa, birlik 
düşüncesini sonuçta 
herhalde sonsuza kadar 
ertelemek zorunda kaldı.



İk tidar ve Hüküm et

18. yüzyıl siyasal yazarlarının belli bir mesafeyi koru
maya dikkat ettikleri iki toplumsal evren bulunmaktadır; 
Birisi, kendilerine daha yakın, ve günlerinin bildik siyasi 
olaylarında sürekli olarak karşılaşmaktan geri durma
dıkları Machlavelli’nln siyasal mantığı, diğeri ise Antik 
Dünya’ydı. Bu İkincisi karşısında takınılan tavır, Hobbes 
gibi "oldukça etkili” ve geniş yürekli bir düşünüre göre 
bile oldukça uzak ve tedirginceydi: Hayranlık ve çekin
ceyle bir arada yürüyen bir tedirginlik.

15. yüzyıldan sonra “ siyaset” adı verilen bir toplum
sal alanın varolduğu, Yunanlılardan sonra İlk kez yeni
den bulgulanmıştı. Daha Thomas Aquinas, kralın esas 
olarak dünyevi olan görevlerinin Aristotelesçi bir “yan
sılama” , “taklit etme” edimine dayandığını söylemek
te, ruhları öteki dünyada kurtarılacak olan insanların 
bu dünyada kentler kurularak, savaşlarda önlerine dü
şülerek öteki dünyadaki kurtuluşlarına erlştirilmeleri ol
duğuna inanmaktaydı. Bunu yaparken, ruh bedeni. Tan
rı dünyayı yönetirken ne yapıyorsa "siyasal” alanda 
da kral onları “ taklit” etmekteydi. Siyasal bir alanın 
evren düzeninden aynştırılmasına, “ temporale” iktida
nn ruhların çobanlığı üzerindeki iktidardan farklılaştırıl- 
masına olanak vermeyen bu düşünce, Foucault’nun be
lirttiği gibi “siyasal değildi” .

Devlet Aklı doktrincilerinin, Botero ve Meinecke'nin, 
ya da pratik alanda Colbert’in merkantilizm geleneğinin 
ön plana koydukları düşünce ise oldukçc önemli bir 
“dinsel skandal” yaratıyordu. Monarşilerin mutlakıyet 
rejimlerini oluşturmak amacıyla üzerine yaslandıklan "ra
ison d’Ğtat” , dinsel siyaset kuramının öngördüğü “ taklit” 
kavramını bilerek ya da bilmeyerek yadsıyordu. Dinsel 
kozmoloji yadsınıyor, “devleti yönetme sanatı” bağım- 
sızlaştıniıyordu. Bu düşüncelerin, oldukça yoğun bir 
biçimde çözülmekte, yozlaşmakta olan Roma kilisesinin 
çevresinde parçalanmış durumdaki İtalya’da ve Papalık
la “dünyevi” ve “ ruhsal” egemenlik üzerine girişilmiş 
onca mücadeleden sonra protestan prenslikler arasında 
parçalanmış bulunan Almanya'da önem kazanmış olma
sını ayrıca not etmek gerekir.

Ulusal birlik bu ülkelerin en önemli sorunuydu ve 
soylular, prensler, hatfâ hükümdarlar arasında sonu gel
mek bilmez savaşlardan yılmış olduklarından “ dünyevi 
iktidann’^sunabileceği araçlardan alabildiğine yararla
nabilecek olan üniter bir devletin kurulması en büyük 
sorunlardan biri olarak ortaya çıkmaktaydı. Kilise refor
munun peşine düşen Cizvit hükümdar danışmanlarının 
etkilerini silmek, “ hükümdarlara” devlet yönetme sana
tını çocukluklarından başlayarak öğretmek üzere kale
me alınmış çok sayıda metin. Floransa, Milano ve Roma 
saraylarında elden ele dolaşmaktaydı. Hükümdara öğüt
ler genel başlığıyla ele alabileceğimiz bu “ siyasal” me
tinlerin, Machiaveili’ninkiierin dışında oldukça belirsiz 
bir yönelimleri vardı. Bir taraftan devlet yönetme sanatı
nın inceliklerini hükümdarlara iletmek, öte yandan artık 
kendi başlarına varolduğunu hissettikleri “ İnsan yapısı” 
yasalann kendi çaplarında sırnna ermek amacıyla yürü
tülen bu siyasal düşünce çabalannın belki de en büyük 
ürünü oian Machiavelll, kendi önüne temel sorun olarak 
“siyasal şefin” sanatının neye dayandığını çözümleme
yi ve reçeteler üretmeyi koymuştu. Ancak bu çabası 
ile sorduğu soru arasındaki bağ, “ danışmanlık” görev
lerini kapmaya uğraşan, “ prensleri küçüklükten alarak 
yetiştirmeyi hedefleyen” Kilise Oratörlerinden farklıydı. 
Onun sorduğu soru, miras ya da fetih yoluyla elde edil
miş bir toprak parçasının ve üzerindeki İnsanlann (bu 
devletin Makyavelci tanımıdır aslında) çoğu zaman “ pa
muk ipliğiyle” bağlı oldukları, İçten ve dıştan sürekli 
tehditlere maruz kalabilecek bir “ yönetici” iktidara tabi- 
yetierinln sürekli kılınması için “ siyasal alanda uygulan
ması gereken sanat ve yöntemler”e ilişkindi.

Machiavelll böylece “ siyasal alanı” özerk bir etkinlik 
alanı olarak tanımlamaktaydı. Sorusu açık açık “ İktidar 
açısından” sorulmuştu. Oysa Devlet Aklı doktrincileri
nin 17. ve 18. yüzyıl Avrupası’nın “ siyasi” gündemini 
belirleyen soruları, dinsel “ yansıma” kuralı karşısında 
eş ölçüde “ ateist” olmalanna rağmen Machiavelll’den 
dikkatle uzak durmayı seçiyorlardı. Botero’nun “ Devlet 
Aklı” tanımı bunun nedenini aydınlatabilir: “ Belli bir 
toprak parçası üzerindeki devletin içinde barışın tesis 
edilmesi, halkın en üstün refahının sağlanması yolunda 
kullanılacak yöntemleri bulgulama, uygulama ve değer
lendirme sanatı” . Bu “ sanat” insanların koyduğu yasa
ların doğrudan doğruya Tanrı yasalannın bir kopyesi 
olarak saygı görmesi gerektiği düşüncesine dayanan 
Hıristiyan doktrinine en az lUachiavelli kadar ters düş
mekteydi. Ancak kendisinin de lanetlemekte gecikme
yeceği Machiavelll karşısında önemli bir farklılığı vardı: 
Machiavelli’de sorun “ siyasal alanın” içinde oynayarak 
“ hükümdann” devlet üzerinde egemenliğini sürdürme
sinin yollannı araştırmak iken. Devlet Aklı doktrinerle- 
rinde başka devletler tarafından ne zaman yıkılacağı 
bilinmeyen bir “ gövde” olarak devleti, kendisini yeri 
gelirse herhangi bir iktidara “yönettirmeyecek” biçim
de nasıl örgütleneceği sorusu ön plandaydı.

DEVLET AKLI VE SİYASETİN SONU

Devlet Aklı’nın 17. yüzyıl sonlanna doğru Machiavel- 
li’ye üstün geldiğini görüyoruz. Bunun en somut delili. 
Devletin refahına siyasal alandaki “ kargaşalık” karşı
sında daha üstün bir önem verilmeye başlanmasıdır. 
Artık “ ahlak ve erdem” sorunları biçim değiştirmiş. 
Devletin bekasını sağlayacak bu “sanat” , mutlakiyetçi 
monarşilerin gövdesi içinde kendi kurumlannı oluştur
maya başlamıştı. Kralların feodal iktidann temsilcileri 
soylulara karşı savaşımlannda kullandıklan somut araç
lara bakmak yeterlidir: Modern ve eski “ şövalyelik” 
geleneklerinden anndırılmaya çalışılmış bir düzenli or
du, tnali aygıt, homojenleştirilmiş bir “yargıgücü” ve 
bürokrasisi, ve son olarak, "iç güvenliği ve barışı” sağ
lamayı amaç edinen polis örgütü. Bu dört aygıt. Devlet 
Aklı doktrincilerinin kurguladıktan, tartıştıkları ve Col
bert ya da Bossuet gibi bazılannın uygulamaya koyduk- 
lan “ hükümet etme” pratiklerinin ürünüydüler. Bunlar 
herşeyden önce, yepyeni bir ussallıkla teşkilatlanmış 
ve toplum gövdesine ve halka “ boyun eğdirmenin” 
yepyeni bir yordamını oluşturan sayısız programın, ço
ğu zaman başansız kalmış birçok önerinin ürünüydüler.

N. Poulantzas’ın L ’Etat, Pouvoir, Soclallsme başlıklı 
yapıtında gösterdiği gibi, “ Mutlakiyetçi devlet, kendi 
önüne homojen ve teritoriyal bir ulus yaratma” sorunu
nu koymuştu ve Devlet Akılcılannın görevi bu açıdan 
bakıldığında son derece zordu. Bu zorluk, o çağın temel 
bir yazın türünü oluşturan “ ütopyalar”da belirir: Bütün 
ütopyalar, ister Thomas Morus’un adasında, ister To- 
masso Campanella’nın Güneş Ülkesi’nde olsunlar önce 
bir kent mimarisiyle, yollann, sokakların sıranalışı, nü
fusun homojenleştirildiği, aykınlann dışta bırakıldığı bir 
mekan tasarımının aynntıh bir betimlenmesiyle başla
maktaydılar. Hemen hepsi, insanların mekanlarıyla ve 
yaşam koşullarıyla “ oynamanın” toplum'düzenini de
ğiştireceği, yönlendireceği ve homojenleştireceğl dü
şüncesine dayanmaktaydı. Bu açıdan ütopyalar, siyasal 
yazının bir parçası olarak düşünüldüklerinde hayal değil 
gerçektirler. Bunun en açık örneği, Foucault’nun Stan
ford Üniversitesi konuşmalarında örnek olarak verdiği 
bir metindir; 17. yüzyılda Hollanda parlamentosuna su
nulan bu metnin başlığı bile toplumsal olayian siyasal 
kavramlar ışığında değil salt teknik açıdan ele almaya 
başlayan Devlet Aklı doktrini ışığında düşünüldüğünde, 
ütopyaların toplumlan “ yokluktan, hayalden türetmek” 
üzerinde değil, somut toplumlan yeniden düzenleme 
düşüncesinden türediklerini gösterir: “ Monarchie
Arlstod^mocratique” (Aristodemokratlk Monarşi). Pla- 
ton’dan Montesquieu'ye kadar koskoca bir siyasal yazı

nın temel sorunsalı olan “yönetim biçimleri”  bununla 
bir hiçe indirilmiş, Hollanda için önerilen düzen, yöne
tim biçimine bakılmaksızın her zaman işleyebilecek 
“ sağlam”  bir organizma olarak devlet tasarımına da- 
yandınlmıştı.

Foucault, şimdi belki de hatalı olarak “ ütopya” oiarak 
nitelendirdiğimiz bu tür metinlerin o çağda ne kadar 
çok sayıda olduklarına dikkat çekmektedir. Ülkeyi dört 
laik ve dinsel yönetici konsey arasında paylaştırmaya 
dayanan bu metnin “ uluslaştırma” stratejisi, üretimin, 
tüketimin, dinsel ve ahlakî yaşamın örgütlenmesinin, 
toplumun denetiminin, fakir ve serserilerin rehabilitas
yonunun karmaşık bir siyasal/ekonomik aygıt tarafın
dan üstlenilmesini savunuyor, buna aynntılı bir betimle
me getiriyordu. Öyle ki, “ püriten” davasının kendisini 
adadığı Tanrı Kentl’ni kurması beklenen bu düşünceler, 
şimdiye kadar fani insanlann bunca uğraştıklan, uğrun
da hayatlannı kaybettikleri yönetim biçimleri etrafındaki 
çatışma ve mücadelelerin bir anda sonunu getirecek, 
yönetim şekli ne olursa olsun devlet ve oluşturacağı 
ulus baki kalacaktı. Devlet Aklı, Makyavelizm!, eski Yu
nan siyasal düşüncesini biraz çekinceyle karşılarken 
"siyasal alanın özerkliği” nln kendi hedefleri açısından 
zararlı olacağını sezmekteydi. “ Aydınlanmış Despot” 
II. Friedrich MachlavelH’ye karşı “ doğal hukuk” ve “ hü
kümranın erdemleri” adına bir kitap kaleme almış, Rai
son d’Etat doktrincilerinin önde gelenlerinden Meinec- 
ke, Machlavelli'nln "siyaset adamının erdemini olağan 
kişilerin erdeminden ayn tutması” nı sert bir dille eleştir
mişti. Artık devlet yönetimini ilgilendiren sorunlar farklı 
ve yeni yeni oluşmaya başlayan alanlara kaymıştı: İkti
dar sorunu ortadan kaldırılmamakla birlikte ikinci plana 
düşerek yerini “ hükümet etme” sorununa bırakıyordu. 
İktidar uğruna mücadele akıldışıyken, hükümet sorunla- 
n, yani İnsanlan yaşamlannı daha kolay kılarak yönetme 
ve yönlendirme etkinliği akılcı mekanizmalann oluştu
rulmasına dayandınlıyordu. Hiçbirşey talihe bırakılma
malı, hesapçı, güdüleyici ve bilgince kurulmuş bir dev
let aygıtı, herkese yerinin ve görevinin ne olduğunu, 
neleri yapıp neleri yapamayacağını, neleri üretip neleri 
üretemeyeceğini söyleyebllmeliydi.

SPİNOZA, LEİBNİZ VE YOKSULLUK

Devlet Aklı önüne yeni çağın yeni sorunlannı koymak
taydı. Ancak onlan ortaya koyuş biçimi yine kendisi 
tarafından belirlendi. Meinecke ve Von Justi'nin 
“ Polizeiwlssenschaft” (Polisbillm) adını verdikleri ka
mu yönetimi bu doktrinin ürünüydü. Devlet, genel refahı 
ve mutluluğu biraz olsun arttırabilmek ve hükümranlığı-, 
nı bu yöntemle sürdürmek yolunda uygulanacak yön
temlerin merkezileştirilmesine, bürokratikleştirilmesine 
ve ussallaştınimasına İhtiyaç duyuyordu. Modern polis 
ve iç güvenlik örgütleri bu arayışın ürünleridir. Yoksul
luk Polisbillmin ilk sorunlanndan biriydi. Kilisenin ba
ğışlarıyla yaşamlannı sürdüren Avrupa nüfusunun bü
yük bir kesiminin savaşlarla, salgınlarla, ve soyluların 
bencil tutumlarıyla artan sefaleti Devlet Akılcılarının ve 
kral danışmanlannın üzerine titredikleri iç banşı bozma, 
kargaşalıklara yol açma tehdidini barındırıyordu. Geli
şen kapitalizmin eski toplumun hiçbir yapısına saygı 
duymayan, sarsıcı “ özgürlük” anlayışı, nüfusun üçte 
birini dilenci konumuna sokuvermişti.

Hazineci merkantilizmin anavatanı İspanya ve Porte
kiz çöktükten sonra gün artık yepyeni yöntemlerin, top
lumsal felaketleri ortadan kaldıracak, hatta çıkmadan 
önleyebilme yeteneğine sahip olabilecek yöntemlerin 
bulunmasına kalmıştı. I. Elizatıeth'in topraklanndan edil
miş köylülerin oluşturduğu erken proletaryayı yoğun 
baskılar, fiziksel işkenceler ve serserilere, dilencilere, 
yersiz yurtsuz yoksullara uygulanacak ağır cezalarla “yo
la getirmeye çalışan” bilinçsizce hazırlanmış Yoksul 
Yasalan, hatta nüfusun homojenliğini bozucu bu gibi 
unsurları dışlamaya ya da enterne etmeye yarayan kos
koca bir hospitalizasyon ve kapatma aygıtının, hapisha
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nelerin, i<olonilere sürgün uygulamalarının kullanılması 
ancak göreli ve “ olumsuz" bir başarı kazanmışlardı.

Poiisbilimin amacı, huzuru korurken bu kadersiz in
sanları enterne etme ya da işe koşma yoluyla ahlaka 
ve dine yeniden kazanmak, normalleştirmek, ve üretim
de yararlanabilecek unsurlar haline getirmekti. Fransa’
da yarı ütopist krallık mareşalleri ve danışmanları, tüm 
üikeyi bir kışla olarak düşünerek, nüfusu “ ordulaştırma” 
ve savaş zamanında savaş, barış zamanında üretim ma
kinesine dönüştürme konusunda programlar geliştirdi
ler. II. Friedrich köylüleri asker haline getirme sanatının 
uygulayıcılarının en önde gelenlerinden biriydi. Yoksul
luk ve köylülüğün “ anarşik" yaşam biçimi dönemin 
“ insanlardan azami fayda sağlamayı" amaç edinen zih
niyetinin artık yola getirilmesi gereken karşıtlarıydılar. 
Dönemin Spinoza, Leibniz, daha sonra Hobbes ve Loc- 
ke'da beliren “siyasal” düşünce yansımalarını bu top
lumsal bağlamda değerlendirmek gerekir.

Spinoza ve Leibniz, siyasal düşüncenin önüne temel 
sorun olarak “ nüfus’’u, “ çoklar"ı ve erdemli siyasal 
davranışın onlar karşısındaki tutumunu koydular. İki 
düşünür de “ birey ile toplum” arasındaki ilişkiyi temel 
almakta, ancak sorunu farklı yönlerden ele almaktaydı
lar. Spinoza’ya göre “ multitudo’’dan (yani çoklardan, 
nüfustan) akıllı uslu ve uyumlu davranması beklene
mezdi; “doğa yasası" bir ve bölünmezdi ama egemen 
iktidann “ hakkı" gücüyle sınırlıydı. Gücün yeterse ate
ist, gücün yeterse isyancı olabiliyordun ama, önce du
rup, bu davranışların gerçekten kendi çıkarını toplum 
içinde en iyi biçimde gerçekleştirip gerçekleştiremeye
ceğini düşünmen gerekirdi. Hükümdarın da egemenlik 
haklan son tahlilde gücüyle sınırlıydı. Kendisine devre
dilmiş birey haklarını kullanır ve yönetirken, eğer toplu
mun çıkarmaysa sözünden dönebilir, en sert yaptırımla- 
n uygulayabilirdi. Machiavelli’nin düşüncelerini yeni
den canlandıran bu düşünceler, bir yandan Hobbes’un 
“herkesin, herkesin ve kendisinin kötülüğünü” istediği 
“doğa durumu”yla karşıtlaşırken, aklın tüm bireyler üze
rinde egemenliğini varsayan Leibniz’in siyasal düşün
celerinden de birçok'benzerliğin ardında yer alan önem
li farklılıklar gösteriyordu. Spinoza’nın en iyi, ve insan 
özgürlüklerini en yetkin biçimde güvenceye alan bir 
rejim oiarak gördüğü demokrasi, bireylerin tüm toplum 
adına kendi doğal hakları üzerindeki egemenliklerinden 
vazgeçmelerine bağlanıyordu ve toplumun bir tüm ola
rak kendi bütünsel ilkeleri uyarınca kendini yönetebildi
ği bir düzendi. Ancak Splnoza’da adalet ve doğal hak 
düzleminde ele alınan bu sorun Leibniz'de çok farklı 
bir biçimde ortaya çıkmaktaydı.

Leibniz’in “siyasal” yazıları 18. yüzyıl ortalarının yu
kanda andığımız başlıca toplumsal sorunlarının çevre
sinde dönmekteydiler. Ancak Spinoza’nın “ akıl tarafın
dan yönlendirilmiş olduğu” inancını şüpheli gördüğü 
“multitudo”dan oldukça farklı olan ve o dönemin poli- 
tologlarının, Devlet Akılcılarının ve siyasal aritmetikçile- 
rinin, giderek ekonomi politikçilerin sarıldığı temel bir 
kavramın, “ nüfus” un temel sorun olarak alınmasına 
dayanıyorlardı. Polizelwissenschaft doktrincileri İçin nü
fus, 18. yüzyıl başlarının temel gerçekliğiydi: Belli bir 
bölgede oturan, hastalıkların, salgınların karşısında di
renmeye çabalayan, kentlerde ya da kırlarda farklı tarz
larda yaşamalarına karşın tek bir bütünün parçasını oluş
turan, doğum ve ölüm oranlarının, demografik değişim
lerin, göç ve işsizlik etmenlerinin hedefi olarak beliren 
bu yeni toplumsal gerçekliğin “ siyasal” bir anlam taşı
madığı açıktır. Nüfus, herşeyden önce 18. yüzyıl düşün
cesinin kavrayışına göre “ pasiftir” . Siyasal bir iktidar 
ya da hedef sahibi değildir ve buna kalkıştığı anda dev
letin çökmesi, toplumun ve dini, ahlaki değerlerin top
tan darmadağın olmaları tehlikesi doğar. İkincisi, nüfus 
iktidar tarafından baskı altında tutulduğunda “ fire ve

rir” , düzen bozulur, toplumsal yaşam tehlikeye girer. 
Onun iktidar tarafından yaptırımlara konu edilmesinden 
önce “ yönetilmesi” , yani yaşam şanslarının genişletil
mesi, rahatlaştırılması gereklidir.

Leibniz’in nüfus sorununu tartışması siyasal eserle
rinden en önemlilerini oluşturan İnsan Anlığı Üzerine 
Deneme' ve Ars Combinatorla adlı yapıtlarının temel 
eksenini oluşturur. Eliane Allo’nun Un Nouvel Art de 
Gouverner (Yeni bir Yönetim Sanatı) adlı makalesinde 
(Actes de la Recherche, Ekim 1984) belki de biraz zorla
mayla, modern sosyalist düşünün ilk örneklerinden biri 
olarak nitelediği bu ikinci eser, Lelbniz'in buluşlarından 
biri olan “ istatistiki ve diferansiyel hesaplamanın” bi
limsel zihniyetinin toplumsal ve siyasi yaşama uygulan
ması örneklerine dayanmaktadır. Leibniz’in, Devlet Aklı 
doktrininden, Polizeiwissenschaft’tan ve Petty’nin, Gra- 
unt'un, Süssmllch Fizyokrat ekolünün "ekonomi 
politiğinden” pek uzakta olmayan “ bilimsel” düşünce
leri, Venedik’teki eski “ scatulla”  kurumunda ilk örnek
lerinden birini gördüğümüz ortak toplumsal güvence 
fonuna benzer bir doğrultuda geliştirilmiş olan “ toplu
mun sosyal sigortalar aracılığıyla bilimsel yönetilmesi” 
programına dayanır.

Spinoza’nın bireyi, “ diferansiyel hesabın dahisi” nin 
elinde bir rakama dönüşür. Elbette, arka planda, Leibniz 
döneminde savaştan yeni çıkmiış olan, birlikten ve or
tak bir siyasal aygıttan yoksun Almanyanın yeniden 
inşa edilmesi sorunu. Devlet Aklı doktrininin en son 
geliştirdiği kavram olan Wohlfahrtstaat (yani bireylerin 
tek tek yaşam koşullarının iyileştirilmesinin devletin 
uyumlu gelişimi için hesaba katılması gerektiğini savu
nan “ refah devleti” projesi) ve kitlelerin İktidar için 
sürekli bir tehdit yaratan yoksulluğu yer almaktadır. 
Sosyal sigorta sorunu, aslında eski Roma’nın “ halka 
ekmek dağıtma” . Kilisenin yardım kuruluşları adetlerine 
kadar uzanan bir geçmişe sahipti.

Justinianus hukukunda “ batan geminin kurtarılma
sında herkesin kendi malından adaletli bir oranda fera
gat etmesi, zararın ortaklar arasında eşit veya adaletli 
bir biçimde bölüştürülmesi” oiarak deniz hukunun te
mel bir ilkesi oiarak formülleştirilen bir yasa ilkesinin 
her alanda gelişebilme yeteneğinin olması, bunun mo
dern toplumlann “ kamu hukukunda” bile belirleyici bir 
önem taşıması şaşırtıcı görünebilir. Ancak bu, arkaik 
borç hukukunun vazgeçilmez bir öğesidir: olumsuz bir 
tanımlama çerçevesinde herkesi, değişen oranlarda mer
kezî bir otoritenin boyunduruğu altına sokma amacını 
da taşır: Dağıtımcı adalet mekanizmasının ilk belirişle- 
rinden biri olan bu kural, belki de çok eski dönemlere, 
Mezopotamya yasalarına kadar geri götürülebilir. Öte 
yandan Leibniz’e devletin ve toplumun toplumsal söz
leşme ve otorite rejimi tarafından değil, sosyal yardım 
mekanizmalarının oluşturulması aracılığıyla “ bilgince” 
yönetilmesi kuramının ilhamını veren de bu ilkedir. Ev
rensel bir adalet ölçütünü kabul etmesi açısından pek 
“ Hıristiyanca” olan bu kuralın Bizans, ya da monarşik 
krallıklar açısından uygulamaya ve evrenselleştirilmiş 
bir düzleme yerleştirilmeye pek açık olmadığı bellidir; 
bunun pek çok nedeni arasında, kuralın formülasyonu- 
nun “ olumsuz” olması vardır. Gerçekten de Lelbniz’in 
önerisi, zararları, toplumsal ve tabii felaketlerin sonu
cunda topluma “ diferansiyel” olarak binecek yükü, ön
ceden diferansiyel olarak hesaplama yoluyla toplumsal 
bir fon oluşturulmasına dayanmaktadır. Oysa, bu “ he- 
sapiama” nın, nüfus kavramını bile tanımayan, bir ina
nanlar ve inançsızlar, kentliler ve köylüler, köleler emek
çiler ve vatandaşlar topluluğu olan bir ülkede hiç bir 
iktidar tarafından, istediği kadar güçlü olsun, gerçekleş
tirebilir olmadığı bellidir.

Felaketlerden, savaşlardan ve “ kara ölümden" sonra

çıkanlan bir vergi diğerlerinin yıkıcı etkilerinin üzerine 
biner, bu etkileri dolaysız olarak arttınr. Kiliseye yapılan 
bağışlar ve beneflclum, islamiyette İse “ zekat" kurumu, 
bunun belli bir ölçüde önüne geçilmesini sağlama ama- 
cındadırlar. Eski Roma’da pleblere ve fakirlere düşük 
fiyatla ya da bedava mal dağıtılması, bunun özel biçim
lerinden biriydi. Arkaik kökenleri ise, koskoca bir toprak 
parçasında kendi toprak bölümlerine doğrudan bağlı 
olarak yaşayan ilkel cemaat yapılannın üstünde yükse
lirken onlara vazgeçemeyecekleri yapıları, su yollannı 
ve taşkınlan önleyici dev mekanizmalan sağlayan zen
gin rahip krallann ve despotların dönemlerine. Eski Mı
sır ve Mezopotamya’ya kadar götürülebilir. Oysa burada 
temel tema “ borçlandırma” dır: Vergi devlete borç ola
rak verilmiştir; onun karşılığında toplulukları koruma, 
geliştirme, araiannı bulma, adaleti dağıtma, zenginlikle
ri bölüştürme ve toplumsal barışı sağlama işlevlerini 
yürütür.

Devlet, kendi sorunlarıyla başa çıkamayacak durum
da olan halklann ve bireylerin adına bu sorunlarla başa 
çıkarak onlara kendi istencini dayatır. Hobbescu gibi 
görünen bu düşünce pek çok açıdan tarihsel bir doğru
luk da taşımaktadır. Ancak bu kez, toplumlar anarşi 
içinde değildirler; anarşi dış etkenlerden, ve büyük bir 
ölçüde, devletin kendisinden doğar, onun tarafından 
yaratılır. Bizans işte bu temayı en başanlı bir şekilde 
geçerli kılan, eski “ hidrolik” toplumlardan çok daha 
belirgin bir merkezi iktidar oluşturmayı başararak, me- 
murlannı ve din adamiannı, tümüyle “ merkeze bağlı” 
şartlarda toplumun ve dev ülkenin dört bir bucağına 
gönderebilen bir devlet yapısını üretebilen ilk toplumlar
dan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi “ lex rhodia 
de jactu”yu “ olumlu” biçimde tasarlayan modern dev
letle karşılaşıyoruz.

Leibniz, Ouesnay gibi, “ felaketler sonrasında” top
lumdan toplanan vergilerin zararlı etkilerine işaret eder. 
Bunun yerine, halkın gönüllü olarak (Goun^itch’e göre 
Lelbniz’in ilk birlikçi sosyalistlerden sayılabilmesinin ne
deni budur) katıldığı, ve “ felaketler her an gelecekmiş 
gibi” düşünerek kendi istemiyle topladığı ortak bir ka
sanın oluşturulmasını önerir.

Diferansiyel hesap, insanlann “ uğrayabilecekleri” top
lumsal ve ekonomik zararların önceden inceden inceye 
hesaplanabilmesine yarayacak bir araç olarak kullanıla
caktır. Bu ise, geleceğin "hayali” zararlanna karşı her
kesin vereceği toplam ödeme miktarının tüm topluma 
adaletli bir biçimde -sınıfları hesaba katarak- dağıtılabil- 
mesine olanak verecektir. Bu düşünce, gerçekte siyasal 
sorunlar olan savaşlara, toplumsal sorunlar olan fela
ketlere karşı “ olumlu" bir yaklaşımı içerdiği ölçüde, 
bir yandan sosyalizmin “ siyasal alanı” ortadan kaldır
mayı nihai amaç olarak bilen versiyonunun, öte yandan 
kapitalizmin ve sosyalizmin yine bazı versiyonlannın 
kendilerini bağladıkian “ devletçi geleneğin" merkezin
de yer almaktadır: Machiavelli ve Spinoza’nın “ siyasal 
alanda tanımlanmış" nüfus kavramının yerini böylece 
modern, bilimsel, kapitalist üretim ilişkilerinin dlslpliner 
cenderesine bağlı, homojen bir nüfus kavramı alır.

“ Ortalama", yani “ orta sınıf", siyasal yetke karşısın
da hareketsiz, sigortanın güvenliğini bekleyen insan 
tipi yavaş yavaş. Aydınlanma düşüncesi içinden geçe
rek, süzülerek Devlet Aklı’nın, toplumsal farklılıklara 
kulak vermeyen “ doğal hukukun” ve “ burjuva 
özgürlüklerine” ilişkin düşüncelerin çevresinde oluş
muştur. Sağlamlaştınlan, kummlaştınlan ve ussallaştırı
lan Devlet Aklı egemenliği karşısında “ siyasef’in sözü 
gittikçe kısıtlanmış, ancak kısıtlı devrim momentlerinde, 
ve düzenin askıya alınabildiği geçici zaman ve mekan
larda geçerli olabilmiştir.

ULUS BAKER
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“seçilebilirliğini” ispatlayarak üst kastlara kabul edilme uğruna öz benliğe karşı verilen bir 
mücadeleyle ve misyonerlik faaliyetine adanmışlıkla geçiyordu. Cizvit teşkilatının kendisine 
biçtiği görev, heretikleri yeniden dine kazanmak ve bu yönde, Prens saraylarında “danışman” 
ve “confessi” (günah çıkarıcı) olarak çalışmaktı. 15. yüzyıl sonlanndan başlayarak, sıkı bir 
disiplin örgütlenmesi içinde, erişkin ve çocuklara yönelik misyonerlik faaaliyeti de Cizvitlerin 
uğraşları arasına girdi: Cizvit kolejleri, ve “gymnasia”lan, “dindar” kişilerin “çocukluktan 
alınarak disiplin içinde yetiştirilmeleri gibi” o ana dek pek düşünülmemiş bir tutuma 
dayanıyordu. Cizvit rahipleri zamanla eğitim konusunda Avrupa’nın en önemli uzmanlan 
haline gelmeye başladılar. İspanya denetimindeki pekçok Latin Amerika bölgesinde, misyonerlik 
faaliyetleri bu türden okullar ve komünoteler aracılığıyla yürütülmekteydi. Yeni Thomizm, yani 
Ortaçağ skolastik öğretisinin yeni döneme uygulanmış bir versiyonu, eğitimin geleneksel 
temelini teşkil ediyordu. Özellikle bu doktrin Ispanya’nın ünlü Cizvit teologları Vasquez,
Molina ve Suarez tarafından hazırlanmıştı. Tann yasası, doğa yasası ve uluslararası hukuk 
alanında Kilisenin yeni görüşlerine damgasını vuran bu düşünce akımı, Avilalı Azize Teresa’da 
koyu bir mistisizme ulaşıyordu. “Çıplak ayaklı” Karmelit keşişlerinin bu yöndeki mistik 
yazılan, yeni Katolik kültünün ve adanmışlığının doruk noktaiannı oluşturuyordu. Ünlü Aziz 
Jean de la Croix Azize Teresa’nm bir öğrencisiydi. Cizvitlerin önemi, özellikle Papalığın 
örgüdenmesi ve reformu içinde oynadıkları etkili roldü. Bellarmine bu reformun yapıcısıydı, 
ve yandaşlan Faber ve Canisius, “heretikler”e karşı mücadelenin başlatılmasında büyük bir rol 
oynamışlardı. Cizvitlerin misyonerlik faaliyeti ise, 16. yüzyıl sonlannda dünya çapında bir 
yaygınlığa ulaşıyordu: Latin Amerika, Hindistan, Japonya ve Çin, ünlü Ricci ve Xavier adh 
Cizvit misyonerlerin gezerek cemaatlar kurduklan yerlerdi. Ancak oldukça sen metodlan, bu 
bölgelerde Hıristiyanlığa karşı tepkilerin de doğmasına neden oldu. 1556’da Loyola, Compania  
Jesu adlı bir üst orgarı ve cemaat kurarak, Cizvit Düzeni’ni doğrudan doğruya Papalığa 
bağladı. Collegium Romanum ve Collegium Germanicum adlı iki büyük seminer kuruldu.

İtalya’daysa, Cizvitler kadar yayılmış olmamasına rağmen İtalyan Oratörleri, “kiliseye eski 
gücünü yeniden kazandırmak” doğrultusunda 15. yüzyıl sonlannda başlattıklan faaliyetlerini 
hızlandırdılar. Özellikle Kardinal Contarini, Kilisenin kurtuluşunun manastıra çekilmek yerine. 
Prenslerin yanmda “danışmanlık” görevlerine yerleşmekle daha iyi başanlacağma inanıyordu. 
Oratörler, o dönemde oldukça yaygın olan “Hükümdara Öğütler” başlığıyla ele alınabilecek 
önemli bir yazın türünün en önde gelen temsilcileri arasındaydılar. Contarini ve Carafa, “eski 
inanç ile yeni inanç arasmda” bir bağ kurma kaygısındaydılar: Artık papahk “laik iktidann” 
karşısına cepheden hücum ederek değil, prenslerin küçüklükten eğitimine el atarak çıkma 
yolunu seçiyordu. 1542’de bu rahiplerin önderliğinde Engizisyon tüm gücüyle canl'aHdinldi, 
Theatin’ler, Capucine’ler, Pauline’ler ve Ursuline’ler aralannda Katolik kilisesinin eğitim, tinsel 
çobanhk, yardım faaliyetlerinde öncülük gibi “temel” işlevlerini örgütleme görevlerini 
paylaştılar. Neri’nin kurduğu Congregatio della Oratorio, Kilise Kutsal müziğinin (oratoryo) ve 
rahip eğitiminin canlanmasını hedef edinmişti. İsviçre gibi Protestanlığın merkezine o kadar 
yakın bir bölgede bile, Banomeo ve ünlü rahip François de Sales tarafından güçlü bir karşı 
reform akımı başlatıldı.

|S 5 Î^ ^

Tarihçi Fernand Braudel, "kapitalizmin ticari 
çarklarınm özgürce dönebildiği" 1688 Amsterdam 
Borsası'nın örneğini verirken fuarlar çevresinde 
kurulan Antwerp ile bu şehrin, borsa ve spekülasyon 
haklan çevresinde dönen kuruluşunu ve gelişmesini 
anlatmaktadır. Avrupa'nın ilk Değişim Borsası, binanın 
1631'de inşa edilmesine rağmen Amsterdam'da 
1530'dan beri vardı. Binanın karşısında Damplatz 
Bankası ve Oost Indische Compagnie binası yer 
alıyordu. Yanda resmi görülen şehir, limanın ve bu 
üç binanın çevresinde örülmüş ve gelişmişti. 1722'de 
Jean-Pierre Ricard adlı b ir gözlemcinin belirttiğine 
göre bu meydan, her gün spekülasyon pazarında boy 
gösteren 4500 kişiyi ağırlamaktaydı. "Cuma günleri, 
dinlerinin gereklerini yerine getiren Yahudilerin 
bulunmaması yüzünden" kalabalık azalıyordu. Borsa 
ve piyasa Amsterdam’da 17. yüzyılın erken 
dönemlerinde bile uzmanlaşmış alt bölümlere 
ayrılmıştı: Büyük b ir tahta binada yer alan "Mısır 
Piyasası" bunlardan biriydi. Şehir ahalisinin ihtiyacı 
için ithal edilen malların yanında, işlenmek ve 
yeniden satılmak üzere getirilmiş ürünler de büyük bir 
yer tutuyordu. Kapitalizmin gelişiminde en önemli 
adımlardan biri olan "Devlet ve özel tahviller 
piyasası" da yine Amsterdam'da ortaya çıkmıştı. Buna 
Confusiön de Confusiones (Kargaşanın Kargaşalığı) 
adlı kitabın yazan, İspanyol kökenli bir Yahudi olan 
Joseph de la Vega'nın anlattığı "spekülasyon 
çılgınlığı"nm hüküm sürdüğü "stok piyasası" da 
eklenince, Amsterdam'm neden Avrupa'nın en önemli 
ticaret merkezlerinden biri haline geldiği daha iyi 
anlaşılabilir. Yazar, "lale çıiğmiığı" döneminde bir lale 
soğanının yeni b ir araba, iki beygir ve b ir koşum 
takımı karşılığında alıcı bulabildiğini bildiriyor. Borsanın 
ve piyasanın "kapitalizmin oyunlarına bırakılmış" eli, 
küçük ürün sahiplerinin, ufak spekülatörlerin cebinden 
alınan parayı büyüklere aktarmaya yarıyordu. Şehrin 
havası olan "özgüriük", kimsenin fiyatların düşmesini 
veya artmasını denetleyemeyeceğl koşullara, yani 
devlet tarafından tanzim edilmeyen, narhsız bir 
sisteme dayanmaktaydı: ama daha da önemlisi 
ürünlerini paraya çevirmek üzere pazara taşıyan 
küçük üreticilerin, yalnızca tüccar ve Borsada hak 
sahibi spekülatörlere açık olan "Piyasa"ya girme 
haklarının olmamasıydı. Sistem, açık b ir biçimde 
dolaysız üreticileri göreli olarak dışlamakta "hayali 
para ve değer dolaşımı"nı salt tüccarlara özgü bir 
alan haline getirmekteydi. Üreticiler Borsanın iki adım 
ötesindeki "cafö"lerde bekliyor, aracılar ve tefeciler. 
Borsa'da onlann ürünleri üzerinde büyük 
spekülasyonlara girişiyorlardı. 18. yüzyıl sonlarında 
bile, Londra Borsasmın büyük gelişme göstermesine 
rağmen Amsterdam Borsa ve Piyasasının yine 
Avrupa'nın en hareketli merkezi olduğu bilinmektedir



uevrimieri

Flandres Bağımsızlık Savaşı, önce İspanyolların sonra 
da Fransızların “ mezallml"yle birlikte yoğun bir 

“savaşın dehşeti" imgesinin de doğmasına neden 
oldu. Herakleitos'un söylediği gibi “ savaş kimin 

efendi, kimin köle olduğuna" o ana kadar karar 
veren en büyük araç olmaya devam etmişti. Ok ve 

yay kullanmasını bilen, dürtmeii ya da atmalı mızrağı 
maharetle kullanan, ayağına çabuk ve atik, savaş 

sanatı alanında eğitimli ve özgürlüğünü köylüler 
karşısında zırhının ardında saklayabilen Ortaçağ 
şövalyesi de bu düzenin gerektirdiği “ onur" ve 

“mertlik" duygularını tekelinde tutuyordu. Savaşçıların 
kaderi, ilk topun kullanıldığı Yüz Yıl Savaşları'ndan 

sonra değişmeye başladı. Rönesans ve Reform 
dönemi, savaşı yeniden emperyal orduların arasında 

geçecekmiş gibi algılayan, ve ona askeri b ir ekonomi, 
teknolojik bir arka plan ve lojistik b ir program  

kazandırmaya çalışan kumandan, prens, mühendis, 
çizimci ve ressamlarla doluydu. İsyanlarda kısa 

sürelerde derlenen burjuva ve köylü ordulan hiçbir 
zaman bir savaşı sonuna kadar götürebilecek 

başarılar gösteremiyorlardı ama, ateşli silahların, yeni 
savaş tekniklerinin ortaya çıkışı artık durumu 

değiştirmeye başladı. Uzun mızraklı İspanyol piyadesi 
de, 16. yüzyılda hala Ortaçağ "şövalyesinin" 

değerlerini dışavuran "onurluluk” , "sağlam lık" ve 
"yiğitlik" imgelerini Avrupa'da en iyi temsil eden son 

“ soylu" askerdi. Oysa Hollanda burjuvazisinin 
dayandığı askeri güç bambaşka b ir türdendi. 
Arquebuse adı verilen doima tüfeğin çıkışıyla 
askerliğin çevresinde örülmüş o kahramanlık 

anlamlarının bir anda ortadan kaybolmaya başladığı 
bir çağdı. Askerliğe ve savaşa ilişkin eski anlayış, 

Doğu'nun "kurnazlığa" dayalı ok ve yayına karşı kılıç 
ve mızrak gibi "cesaret”  araçlarıyla karşı çıkmakla 

gurur duyan Batı'nın "noblesse d'âpâe”  (kılıç 
soyluluğu) aristokrasisi önce infiale uğradı, ancak 

barut ve tüfekle muazzam ve vazgeçilmez yeni 
güçlerin harekete geçirildiğini görünce bunu sineye 

çekmek, akla uydurmak zorunda kaldı. Blaise de 
h^ontiuc, arquebuse'iere gönderme yaparak şu sözleri 
yazmaktaydı: "Tann aşkına ne olurdu şu lanetli alet 

icat edilmeseydi. O zaman o kadar mert ve cesur 
insan uzaktan kurşun yağdırdıklarının yakından yüzüne 

bakamayacak kadar ödlek insanların silahlarından 
çıkan kurşunlarla ölmezdi...”  Eski dönemleri temsil 

eden Cervantes de, Lepanto'da etkisine şahit olduğu 
bu "şeytan icadına" pek övgü düzüyor değiidifi "b ir 
alçağın sefil eli tek b ir kurşunda en soylu b ir lilş iy i—  

yere serebilir. Elindeki şeytani aletin sesinden bile 
ürkerek tabanlan yağlayabilecek olan ödleğin birinin 

silahından çıkan serseri bir kurşun, savaş meydanını 
dolaşırken en yüce kadere ve yüreğe sahip birini bir 

anda bir hiçe indirebilir..." O dönemin “ mertlik 
duygularını" henüz dışlamayan savaşlar sırasında en 

kötü ve aşağılayıcı muamele, artık kendileri de savaş 
meydanianndan pek uzakta duramayan kumandanlar 

tarafından tüfekçilere gösterilmekteydi. İtalyan 
Condottiere Paolo Vltelli esir ettiği arquebusier 

tüfekçilerinin gözlerini oyduruyor ve ellerini 
kestiriyordu. Artık krallıklann toplayacaktan ordulan 
köylülerden ve burjuva nüfustan istihdam etmeleri, 

yeni eğitim ve savaş sistemleri, yeni disiplinler 
geliştirmeleri gerekiyordu. Gerek silah, gerekse askeri 
disiplin, gerekse “ şövalyeye layık görülmeyen" ateşli 

iilahlardan yana üstün olan Ispanyol orduları yenilgiye 
uğradılar. Çünkü "kahramanlık”  ve "gözüpekiikte" 

yanlarına erişilmez olan askerleri, baronlan ve 
soyluları, savaş sonundaki yağmayı düşünen paralı 

askerleri gibi "şeytan icadı" tüfeği edinebilmiş oian 
Flandres köylülerine, dilencilerine ve burjuvalarına 

kolayca hedef oldular. Flandres bağımsızlık 
mücadelesi, bu bakımdan savaş tekniklerinde bir 

iönüşümle birlikte. Alman Köylü Savaşlarında devrimci 
ordunun yenilgisini hazırlayan harp sanatı bilgisi 

yoksunluğundan kendisini belli b ir ölçüde 
arındırabilmiş, territpriyal b ir bölgeyi hedef alabilecek 

yetenekte ilk "halk ordularından" birini ortaya
çıkarmıştı.

Erken Bir Burjuva Devrimi

Kalvin’in görüşleri, Birleşik Eyaletler’de ancak 16. yüzyılın ikinci yansında yayılmaya 
başlayacaktı. 1545’te Liege piskoposluğu tarafından yayınlanan yasak yayınlar listesinde 
Kalvin’in eserlerinden hiçbiri yeralmıyordu. 1550’ye vanidığmda yazann sayısız eserinden 
ancak 8 tanesi yasaklanacak kadar dikkate değer bulunmuştu. 1561’e vanidığmda bile, ancak 
iki şehirde Kalvinciler açıkça ibadet ediyorlardı. Bu dönemde Birleşik Eyaletler’in alabildiğine 
şehirli nüfusunun sınıfsal kompozisyonu, görünüşte, İtalya şehirlerindekinden farklı değildi. 
Yaklaşık 3 milyon kişilik nüfusun yüzde l ’ini (4 bin kişi kadar) soylular oluşturuyordu. Tıpkı 
İtalya’da olduğu gibi burada da, soylular ticaret ya da imalada uğraşmayı soyluluğun töresine 
aykın saymıyorlardı. Diğer yandan soylular, kendi geleneksel işlevlerini yerine getirmeye, kılıç 
taşımaya, savaşmaya devam ediyorlardı. Ülkedeki soylulann yansından fazlası (1800  kişi) 
hande d ’Ordonnance adı verilen ağır süvari alaylan şeklinde örgütlenmişlerdi. Sözkonusu alaylar
16. yüzyılın birinci yansında Fransa ile imparatorluğu da kontrol eden İspanya arasındaki 
bitmez tükenmez savaşlar sırasında imparatorluk adına hatın sayılır zaferler kazanmışlardı.
Daha da önemlisi, bu alaylar banş zamanında da talim ve manevralar yapmak için 
toplanıyordu. Ancak bu toplantılann yegâne önemi askerî değildi. Siyasal, dinî ve kültüler 
konularda da görüş alışverişinin yapıldığı bu toplantılar, ortak bir soyluluk bilincinin yeniden 
üretilmesine katkıda bulunan en önemli faktörlerden biriydi.

Ancak bütün bunlara karşın, Birleşik Eyaletler aristokrasisi kendi içinde homojen bir sınıf 
oluşturmuyordu. Şüvari alaylan topraklannm sağladığı yılhk gelir 150 bin florini aşan Orange 
Prensi William’iri' yanısıra, Mamix kardeşler gibi gelirleri 1800 florini aşmayan orta halli 
bireyleri de banndınyordu. Ancak bu çeşitliliğe karşın, küçük toprak sahipleri genellikle 
büyüklerin önderliğini kabul ediyorlar, onlarla birlikte soyun eskiliğini yücelten aynı 
aristokratik zihniyeti paylaşıyorlardı. O kadar ki, örneğin topraklan eyaletlerin doğusunda 
yeralan Batenburg ailesi şatolannm çevresine üzerine M. Ö. 127 kazılı taşlar yerleştirmişlerdi.
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Genel olarak aristokrasi, özellikle de büyük toprak sahipleri V. Carlos'un 1548’de eyaletlerin 
doğrudan imparatorun iradesine bağlanmasına tepki göstermemişlerdi. Aksine imparatorluğun 
iradesini temsil eden valilik görevleri Orange, Egmont, Home gibi aileler taraftndan yerine 
getirilmeye devam ediyordu. Ömeğin Orange Prensi yerine getirdiği “kamu hizmetleri”nden, 
topraklarmdan sağladığı miktara eşit ek bir gelir elde ediyordu.

Ancak ne valiliklerin, ne de temsil ettikleri imparatorun iktidan mutlaktı. Birleşik Eyaletler’in 
şehirleri, kendi özgüllüklerini, ayncalıklannı aşın bir hassasiyet ve ksıkançhkla koruyan şehir 
konseyleri, eyaletlerse zütnreler (Staten) meclisleri taraftndan yönetiliyordu. Sözkonusu 
organların kompozisyonu yörede şehri hayatının erişmiş olduğu dinamizmin bariz bir kanıtı 
niteliğindeydi. Hollanda eyaletinin meclisinde şoylulşr yalnızca bir vekil aracılığıyla temsil 
ediliyor, ruhbanlarsa temsil edilmiyordu; Flandr eyaletinin meclisinde vekillerin çoğunluğu 
Bruges, Ghent ve Leper şehirlerinin temsilcilerinden oluşuyordu; Brüksel’de ise şehir yönetimi 
neredeyse tamamen dokuz lonca taraftndan seçilen ikişer temsilciden oluşan “onsekizler”in 
egemenliği altındaydı; bütün eyalet temsilcilerinden oluşan Genel Meclis’te ise genellikle 10 
soylu ve 10 mhbana karşılık şehirleri temsil eden 50 vekil bulunuyordu.

Diğer yandan eyaletler arasında büyük dilsel, kültürel ve hukukî farklar vardı. Hollanda 
dilinin yanısıra, doğu ve batı Flamanca, Walloon’ca ve Fransızca konuşuluyordu. Bütün 
Birleşik Eyaletler’de 700 kadar farklı hukuk sistemi vardı. Bu ise, eyaletler arasında sayısız 
sorunlara yol açıyordu. Brabant’ın eyalette doğmamış kimsenin kamu görevlerine seçilemeyeceği 
yolundaki yasasına karşı misilleme olarak Hollanda eyaleti 16. yüzyılda Brabant’ta doğmuş 
kimsenin kamu görevlerine geririlemeyeceğine dair bir yasa çıkartmıştı. Üstelik eyaletler

Reformla birlikte patlak veren Köylü Savaşları ve 
1640 Ingiliz devrimi, Fransa'daki Huguenot'lara karşı 
girişilen iç savaş, Hıristiyanlık dininin Avrupa’ya 
verdiği yeni b ir hediye olan püritenliğin damgasını 
taşımaktaydılar. Püriten militanlık, arlık kazandığı 
özgürlüklerini ellerinden bırakmak istemeyen 
burjuvazinin radikal ideolojisi olmuştu. Tûm Avrupa'nın 
hümanistleri, aydınlan ve edebiyatçıları dinsel ve 
ahlaki alanda Avrupa'yı kasıp kavuran bu 
kamplaşmanın istekli ya da zorunlu taraflan oldular. 
Kraliyet şövalyelerinden ve "onursuzlukla" suçlanarak 
gözden düşen devlet adamlarından Francis Bacon 
(solda üstte), 1620'de yayınlanan Novum Organum, ve 
The Advancement o f Learning (Öğretimin İlerleyişi) 
adlı eserlerinde Papacılığın bağlandığı Aristotelesçi 
skolastisizmin "yanılgı" ve "idollerini",
"ortakduyunun”  yanlış fikirlerini ortadan kaldıracak 
yeni b ir "bilg i aracı" kurmaya çalıştı. Püritanizmin 
etkisi, 1640 Devrimi döneminin püriten radikal 
militanlarından biri olan İngiliz şairi John Milton'un 
(solda ortada) "The Paradise Lost” , (Yitik Cennet) 
adlı uzun şiirinde. Şeytan sürüleri ile Melekler ordusu 
arasındaki dehşet verici savaşı insanın 
içinde yer alan b ir mücadele olarak ortaya koyan 
edebi lirizmde belirir. Toplumsal çalkantılar dönemi 
olan 17. yüzyıl sonlarında insan görevlerinin ve 
ahlakının "püriten" sorgulanması yavaş yavaş biçim

2674



üevrımıerı

değiştirmeye başlar. Kilise sağlamlaşmış, Devrim 
havası geride kalmış, siyasetin, ahlakın ve yeni 
ekonomik ahlak ile bağlantısı tartışılmaz olan 
Protestan inancının çevresinde, "insanların ödevleri” , 
"bilgilerinin kaynaklan" ve bireylerin nasıl toplumlan 
oluşturduğu sorulan çevresinde dönen bir siyasal- 
felsefi sorgulama başlatılır: Two Essays on 
Government. (Hükümet Üzerine İki Deneme) adlı 
yapıtıyla İngiliz' düşünür Locke, (solda altta) ahlaki 
bağlılığın inancın , toplumsal davranışların ve 
iktisadi etkinliğin kökienni insanın "doğa” sına bağlar. 
Bu doğa onun toplum halinde yaşamasını ve kendi 
çıkarlannı gütmesini, mülküne ve benliğine sahip 
çıkmasını emreden bir güçtür. İngiliz devriminden 
John Locke'a kadar alınan yolda, Jonathan Swift’in 
savunmaya çalıştığı "eski b ilg i” , püritenliğin ve 
burjuvazinin yeni tür bilgisinin, felsefesinin karşısında 
yenik düşmüştür.

İngiltere'de Protestanlığın bu şahsiyetler tarafından 
temsil edilen son derecede dinamik b ir kültüre hız 
verdiği sıralar da, Fransız protestanlan din savaşlannı 
çoktan yitirmişlerdi. Aşağıda Fransız protestanlannın 
-Flughuenot'ların- aczini hicveden bir karikatür.

t> a r  î * a / n e - î  
h o i i q w u
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arasında koordinasyonu sağlayabilecek, ortak tavır alma alışkanlığım geliştirebilecek yegâne 
kurum olan Genel Meclis de ancak üç yılda bir toplanıyordu.

Ancak bir mozayiği andıran bu parçalı yapıya karşın Kalvin’in görüşleri, özellikle kuzey 
eyaletlerinde toplumun bütün sınıf ve tabaklan arasında eşit bir yankı buldu. Yapılan bir 
sınıflandırmaya göre, 1545-65 yıllan araısnda sapkın (protestan) görüşlerinden ötürü mahkûm 
edilenlerden toplumsal kökenleri bilinen 1518’inden 60 ’ı ruhbanlardan, 7’si soylu, 607’si orta 
sınıf, 844 ’ü ise aşağı sınıftandı. Bu oranlann, sözkonusu kesimlerin genel nüfus içersindeki 
oranlanna yakın olduğu tahmin ediliyor.

Kalvinci görüşlerin meşruiyet kazanmasında, daha doğrusu popüler düzeyde öteden beri 
varolan “protestan” görüşlerin Kalvinci diye vaftiz edilmesinde, şehirler, özellikle de Birleşik 
Eyaletler’e özgü bir kurum olaran Retorik Odalan, öncü bir rol oynadı. Hümanizmin bir 
ürünü olan Retorik Odalan başlangıçta bir kültürel alışveriş ve tartışma ortamı olarak 
kurulmuşlardı; örneğin Toumai’deki Odanın 3 bin 500 kişilik bir tiyatro salonu vardı. 
Kiiise’nin Hümanistlerin endülijanslara, genel olarak yolsuzluklara, papazlann bağışlanyla 
yaşadıklan görev bölgelerine uğramamasına (Birleşik Eyaletler’in kimi bölgelerinde papazlann 
yüzde 40 ’ı görev bölgesinde yaşamıyordu), genel olarak cehalete ve batıl itikatlere yönelttikleri 
eleştirilerin Kilise içersinde bir yankı bulmaması, sözkonusu Odalardaki iklimin giderek daha 
protestan bir nitelik kazanmasına yol açtı.

Ancak protestanlığm uzlaşmacı Lutherci yorumunun yerini Kalvinci militan yorumuna 
bırakmasında, imparatorluğun politikalan kritik bir rol oynadı, 1555’te Augsburg Banşı’yla 
hükümranın dininin uyruklann da dini olması gerektiğini bir “uluslararası hukuk” kuralı 
haUne gelmesini sağladıktan sonra V. Garlos 25 Ekim’de iktidan 11. Felipe’ye bırakarak 
çekilmişti. Ama 1550’ler İspanya için zor yıllardı. 1557’de taht ilk kez iflas ettiğini, borçlanm 
ödeyemeyeceğini açıkladı. Ertesi yıl V. Garlos öldü. Bir sonraki yıl da II. Fehpe bir daha hiç 
terketmeyeceği başkentine, Madrid’e döndü. Ancak dönmeden önce II. Feiipe Papa ile, fl548 ’de 
V. Carlos’un Birleşik Eyaletler’i şahsi mülkü ilan etmesinin, hiç değilse merkezî iktidar 
gözünde ne anlama geldiğini açığa çıkaracak bir uygulama üzerinde anlaşmaya varmıştı. O 
zamana kadar Birleşik Eyaletler’de hepsi hepsi dört piskposluk vardı; yeni uygulamaya göre 
bunlara 14 yeni piskoposluk eklenecekti. Üstelik yeni piskoposlann seçimi konusunda 
eyaletlerin seçilmiş organlan tamamen dışanda bırakılmıştı. Daha da vahimi yeni 
piskoposluklarla birlikte iki adet engizisyok mahkemesinin kurulmasının öngörülmesiydi. Oysa
16. yüzyılda ticaret, bütün gelişmelere karşın, hâlâ büyük ölçüde sapkınlann -protestanlann- 
tercih edeceği bir faaliyetti. Dolayısıyla sapkınlann yakmak amacıyla kurulmuş, öngörülen 
türde engizisyonlânn varlığı, ticaretin iktisadi hayatlannda merkezî bir yer tuttuğu Birleşik 
Eyaletler şehirleri için bir yıkım anlamına gelirdi.

Büyük soylulann karşı çıkma gerekçesi farklıydı. İmparatorluk düzeni soylulann yerel siyasal 
düzeni, hatın sayılır ölçüde kontrol etmelerine imkân veriyordu. Bu kontrolün mekanizmalan 
yalnızca valilik gibi doğrudan doğruya siyasal ve idari değil dinî görevler üzerine de kurmuş 
olduklan tekeldi. Oysa II. Feiipe, yeni dinî düzenin öngördüğü başpiskoposluk makamına 
kendi temsilcisi İspanyol kardinal Granvelle’i getireceğini ilan etmişti. Başka bir deyişle 
şehirlerin ticari çıkarlannı tehdit eden yeni düzenleme, aynı zamanda soylulann çıkarlannı da 
tehdit ediyordu. Dolayısıyla soylularla şehirliler arasında varolan çelişkilere, eyaletler arasmdaki 
rekabete karşın geniş tabanh bir ittifakın kurulması mümkün oldu. Soylular II. Felipe’nin 
temsilcisine yardımcı olması beklenen istişari nitelikh Devlet Konseyi’ne Granvelle gidene 
kadar katılmayacaklannı ilan ettiler. Eyaletler ise 1609’a kadar fasılalı olarak sürecek olan 
savaş sırasında, kullanacaklan en etkili olan silaha başvurdular; Granvelle gidene kadar yeni 
herhangi bir vergiyi onaylamayacaklannı ilan ettiler. 1561-2  yıllannda İspanya tahtının Birleşik 
Eyaleder’den sağladığı vergi gelirlerinin toplamı 650 bin florinken, 1563 yılında bu meblağ 
118 bin florine düştü.

1560’larda Akdeniz’de Osmanhlarla her yıl yeniden tekrarlanan deniz savaşlanyla meşgul olan 
Ispanya’nın bu gelirden vazgeçmesinin olanağı yoktu. İhtilafın bu evresinde kazanan Eyaleder 
oldu. Granvelle Mart 1564’te Birleşik Eyaletler’in başkenti Brüksel’i terketti.

Ancak kardinalin gitmesiyle yalnızca büyük soylulann talepleri karşılanmış oluyordu. Sapkın 
görüşlere karşı yasalar hâlâ yürürlükteydi; engizisyon kaldınimamıştı. Bu noktada soylulann 
saflarında bir çatlak belirdi. Servetleri Orange, Egmont gibi ailelerinki kadar büyük olmayan 
soylulardan özellikle Calvinci olanlan, 1565 boyunca toplanmaya devam ettiler ve Aralık 
ayında Soyluluğun Önerdiği Taviz adh bir bildirgeyi imzaya açtılar. Kısa zamanda 400 imza 
toplamayı başardılar.

Büyük soylularla nisbeten daha yoksul soylular arasmdaki aynlık taleplerin farklılığından değil, 
seçilen mücadele yöntemlerinden kaynaklanıyordu. Sapkınlık yasaianna karşı olan Egmont, 
kralı ikna etmek üzere İspanya’ya gitti; Orange Prensi valilik görevinden affedilmesini diledi. 
Oysa kendilerini bir “konfederasyon” halinde örgütlemiş olan imzacılardan 300 tanesi. Nisan 
1566’da II. Felipe’yi Brüksel’de temsil eden kızl«ırdeşi Parma Düşesi Margharita’nm huzuruna, 
silahlanm kuşanmış bir halde çıkarak, bildirgelerini okudular
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Bu farklılık her iki grubun benimsediği sembolizme de belirgin bir biçimde yansıyordu. 
Granvelle’e karşı kampanya sırasında büyük soylular giysileri üzerine, bir kardinal şapkasına 
özellikle benzetilen çıngıraklı bir soytarı külahı ve bir demet kırmızı ok işletmişlerdi. Başka 
bir deyişle, doğrudan doğruya politik düzenin sembollerini hedef alıyor, Kilise hiyerarşisini 
hicvediyorlardı. İmzacılar ise bildirgelerini okurken bakanlardan biri tarafından “dilenci” diye 
nitelenmişti. İmzacılar bu nitelemeyi gönüllü olarak benimsediler ve kendilerini les Gueux 
“Dilenciler” diye anmaya başladılar. Böylelikle, siyasal seçkinler zümresinin ötesine, toplumsal 
mülkiyet ilişkilerinin mağdur etmiş olduğu kesimlere hitap etmiş oluyorlardı. 1566’da 
sözkonusu mülksüzleri kendi hedefleri doğrultusunda seferber etmeyi uman yegâne kesim 
küçük soylular değildi. Margharita’ya bildirgenin okunmasından kısa bir süre sonra,
Antwerp’teki Calvinci cemaatlar geniş bir toplantı düzenleyerek Kilise örgütlerini disipline 
etmek ve güçlendirmek doğrultusunda bir dizi karar aldılar; Cenevre’ye haber salarak daha 
çok sayıda eğitilmiş vaiz gönderilmesini talep ettiler. Bir gözlemciye göre açık havada yapılan 
Calvinci ayinlere katılanlann sayısı Haziran sonunda, yalnızca Antwerp yöresinde 30 bine 
ulaşmıştı. Dahası bu müminler ayinlere bütün silahlannı kuşanmış olarak katılıyorlardı.
Popüler düzeydeki isyan Ağustos ayında başladı. Bu aydan başlayarak açık hava ayinlerinin 
sona ermesinin ardmdan, cemaatin içinden küçük bir grup yerel kilise ya da manastıra 
girerek “put”lan, yani resimleri, süslemeleri, genellikle değerli madenlerden yapılmış olan 
heykelleri tahrip etmeye başladılar. Yalnızca Batı Flandr’da bu “ikonaklazm” (bkz. 
İmparatorluklarda Sınıf Mücadeleleri) hareketlerinin sonucu olarak 400 kilise tahrip edildi. 
Tahribariar kimi zaman, yükselen besin fiyatlannı protesto etmek için girişilen “ekmek 
ayaklanmalan” ile içiçe geçiyordu ama yerel pazarlarda başlayan bu ayaklanmalann aksine, 
Kilise tahribatı son dereced disiplinli ve sistematik bir biçimde gerçekleştiriliyordu. Bu işin 
merkezinde genellikle, kendilerine bu faaliyetleri sırasında vasıfsız bir işçinin gündelik ücreti 
kadar bir ücret ödenen ve sayılannın 50 ila 100 arasında olduğu tahmin edilen “profesyonel” 
yeralıyordu. Kuşkusuz bu profesyoninllerin başansı, büyük ölçüde şehirlilerin kayıtsızlığına ve 
hatta verdikleri pasif desteğe bağlıydı. Ghent’de şehir yöneticilerinin hali vakti yerinde 
yurttaşlar arasmda yaptırdığı bir soruşturmada, fikri sorulan 1767 kişiden yalnızca 332 ’si olası 
bir saldın karşısında Katolik kiliselerini koruyacaklannı ifade etmişlerdi. Başka bir kasabada 
milislerin komutanı şehir muhafızı “Kilise, Papa ve keşişler için döğüşmeyiz” demişti. 
Yöneticilerin kendileri de çoğunlukla kayıtsızdı. Antwerp’teki tahribat duyulduğunda Lahey’deki 
şehir yöneticileri, Kilise’lerdeki resimleri taşıtmakla yetinmişlerdi. Şehir muhafızının kendisinin 
tahribata önderlik ettiği Brill’de, yöneticiler arasındaki Protestan sempatizanlan herhangi bir 
cezai işlem uygulanmasını önlediler.

II. Charles’m tM a  geçmesi, yani Restorasyon'la 
sağlanan istil<rar, İngiltere'nin yainızca slyasai 
hayatında değil i<ûltürel hayatında da bir dönüm 
nolOası oidu. Rönesans'ın trajedileri, Milton'un 
destanlan yerini Restorasyon çağının salon 
itomedilerine bıraktı. Burjuvazi artık kendi kültürünü 
muhaiif konumlarla b ir diyalog ortamında değil, mutlak 
hegemonyasını sağladığı toplumsal koşullarda ortaya 
çıkan tâli sorunlan 0 z m e k  üzere üretiyordu. Aşağı 
sınıflar devrim ve iç savaş sırasında eide ettikleri 
ifade imkânlarının bedelini, 18. yüzyıl boyunca 
neredeyse mutiak b ir görûnmezliğe ve dilsizliğe 
mahkûm olarak ödediler. Hogarth'm resimleri ve John 
Gay'ın 20. yüzyılda Brecht'ın Üç Kuruşluk Opera’s/na 
esin kaynağı olacak The Beggars Opera (Dilenciler 
Opera)'sı bu sükût komplosunu kuran, t>eiki de 
yegâne ürünlerdik Aşağıda Dilenciler Opera’sı'ndan bir 
sahne görülüyor.

Bu örgüdü ve militan hareketten büyük soylular da, II. Felipe kadar rahatsız oluyorlardı. 
ÖzelHkle Egmont, asilerin elebaşlannı idam ettirmek konusunda oldukça kararh davranıyordu. 
Ama hareketin yaygınlığı bir uzlaşmayı kaçınılmaz kılmış, bu anlamda “dilenciler”in işine 
yaramıştı. Ancak Ağustos sonunda Brüksel’de vanlan uzlaşma, Madrid tarafından tasvip 
edilmedi. 1567 yılında II. Fehpe 20 bin piyade ve: 8 bin süvariden oluşan Alba Dükası 
Fernando Alvarez de Toledo komutasındaki bir askerî birliği Birleşik Eyaletler’e yolladı. Bu 
önlem, büyük soyluları son derecede güç ve çelişkili bir konumda bıraktı. Bir yandan, artık 
açıkça âsi konumuna geçmiş olan “dilenci” soylularla ilişkileri çok yakın ve sıkıydı. Ama 
diğer yandan, imparatorluk aygıtı ile sürdürdükleri ilişki, hayat tarzlannın ve iktidarlannın 
vazgeçilmez bir parçasıydı. Bu çelişki en bariz ifadelerinden birini Orange Prensi’nin tavnnda 
bulacaktı. II. Felipe’nin asker toplama hazırhklan duyulduğunda Prens Willem, “dilenciler”in 
önderi konumuna yükselmiş olan Kont Brederode’ye kalesini tahkim etmesi için üç top verdi. 
Ancak Egmot, Hornes ve diğer büyük soylular gibi o da çatışmalar başladığında, katılmaktansa 
Almanya’ya gitmeyi tercih etti.

Alba Düka’smm seferi, şehirlerin o zamana kadar vermiş olduklan pasif desteğin İspanyol 
ordusu karşısındaki yetersizliğini kanıtladı. Çoğu yerde İspanyol ordusunun gelmekte olduğu 
haberi bile, âsilerin imparatorluğa sadık birlikler tarafından yenilmesi için yeterli oldu. Ancak 
Alba Dükası’nm kurmaya çalıştığı yeni düzen, iç savaş öncesinin koşullannm da gerisine 
gitmeyi, protestanlığın her türünü ortadan kaldırmayı hedeflediğinden, mümkün bütün uzlaşma 
yollarını tıkadı. Kurulan Sorunlar Konseyi, 1566-7 ayaklanmalanyla ilgili olarak yargıladığı 12 
bin kişiden binden fazlasının idamına karar verdi; 9 bin kişinin mülkünün tamamı ya da bir 
kısmına el kondu, Kosney’in aldığı en kritik kararlardan biri de, Egmont ve Homes gibi 
yakalanan büyük soylulann idam edilmesi karan oldu. Bu uygulama. Birleşik Eyaleder’deki 
imparatorluk iktidarını yerel dayanaklanndan neredeyse tamamen yoksun bıraktı. Orange 
Prensi “Sessiz” Willem’in de isyan bayrağını açmasıyla bağımsızlık savaşlannın ikinci evresi 
başlamış oldu. Bu sırada “dilencilik” kavramının da anlamı dönüşmüştü. Daha 1567’de Kont 
Brederode’nin çevresindeki soylular “büyük dilenciler” diye anılmaya başlamıştı. 1568’de Fransa 
sınınnda, kendilerini “orman dilencileri” diye anan ve popüler olmayan Katolik papazları 
öldürmekte uzmanlaşan, “büyük dilenciler”den bağımsız bir “gerilla” grubu faaliyet göstermeye 
başladı.

Farkb Düzenler, Çaaşan İlkeler
m.

1568’de başlayan savaşın ikinci evresi, bir anlamda, iki farklı örgütlehme ilkesinin sınanması 
için bir imkân yarattı. 16. yüzyıl aristokrasisi, Avrupa tarihinin görmüş olduğu en 
“entemasyonalist” sınıflardan birini oluşturuyordu. İsyan bayrağını açan Orange Prensi, yalnızca
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kendisi gibi protestan olan Fransız aristokratlan -Huguenot’lar-, Alman prensleri ve İngiltere 
kraliçesi Elisabeth’le ittifak kurmakla kalmamıştı; askerî ve malî yardım için Osmanh 
Padişah’ma, İsveç Kralı’na ve Toskana Grand Dükası’na da başvurmuştu. Uzun süren 
diplomatik görüşmelerden sonra, bu güçlerin bazılarının vaadettiği, bazılarının gerçekten verdiği 
malî yardımlarla toplanacak paralı askerler ordusuyla Birleşik Eyaleder’in 1572 yılında işgal 
edilmesine karar verildi.

Ama bu arada, kısa sûre içinde bağımsızlaşan “dilenci” gruplannın sayısı artmaya devam 
ediyordu. Bunlar içinde en önemlileri 1568’de Nassau Kontu tarafından kurulan “deniz 
dilencileri”ydi. Ayaklanmanın birinci evresinin başarısızlığa uğraması bu denizcileri korsanlığa 
sevketmişti. Korsanlık eden “deniz dilencileri”nin faaliyetleri, yalnızca İspanya ile Birleşik 
Eyaletler arasındaki para ve mal ticaretine sekte vurmakla kalmıyor, Eyaletler’in Baltık 
ülkeleriyle sürdürdüğü ticareti de aksatarak, şehirlerdeki kelimenin gerçek anlamındaki 
dilenciliğin artmasına yol açıyordu. Ghent’te, “zamanın kötülüğünden ötürü” sokaklarda dans 
etmek ve şarkı söylemek yasaklandı.

Buna ve “deniz dilencileri”nin Orange Prensi’nin planlannda son derecede tâlî bir rol 
oynamalanna rağmen, 1572’de başlayan iç savaşın ikinci evresinden muzaffer çıkan yegâne âsi
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İ1640 Devrimi patlayana kadar Canterbury başpiskopusu Laud ve Lord Strafford kralın danışman ve bakanıydılar. 
Birincisi "Kilise düzeni" içindeki anarşiyle başa çıkmaya çalışıyor, diğeri ise "Leviathan"ın diğer yüzünü, devlet 
\aygitini güçlendirmeyi hedefliyordu. Lord Strafford 1628 devrimcilerine yakınlık duymakta, onlar da bunun 
karşılığında kendisinden "İhanet etm esini" istemekteydiler. Ama yine de, Strafford Lordu özellikle İrlanda 
çlaylannın yatıştınlmasına "k ra la " ve "parlamento"ya sadık, iki taraflı b ir yönetimi sürdürebilmişti. Ancak "ship  
jmoney”  davasının çıkışıyla biriikte iki tarafı birden uzlaştırmak zoriaştı. Kral, Parlamento’nun kullanabildiği mali 
^ynaklardan yoksun kalınca, eski "vergi yasalarını" yeniden gündeme getirmek, üstelik denizleri sarmış bulunan 
^orsanlıkla başa çıkmak bahanesiyle bu vergiyi tüm krallığa yaymak istiyordu. "Ship m oney" vergisini sembolik 
\}larak "Parlamento tarafından onaylamadığı iç in " ödemeyi reddeden Hampden adlı zengin b ir Londralı 1637'de 
lidama kadar g itti Prynnes adlı, vergi yasasını eleştiren birisi de para ve kulak kesilmesi cezalarına çarptırılmıştı. 
Prynnes bu kez Laud’a saldırmaya başladığında yanaklarına kızgın demir bastırıldı. I. Charies'ın despotizmi 
gücünü arttırdıkça, Laud’un ve Strafford’un özledikleri "Anglikan d is ip lin i" ve "devlet aklı’ ’nı yerieştirebilmelerinin 
şartları zoriaşmaktaydı. 1638'de kuzeyden, Iskoçya’dan önce dinsel sonra siyasal genel b ir devrim başladı. 
Cambridge’li b ir pariamenter, Oliver Cromwell ve mutlakiyetçi zengin karşıtı Pym, Kralın toplantıya çağırdığı 
Pariamento’da vergilerin kabulünün ancak kral tarafından verilecek bazı ödünlere bağlı alacağı doğrultusunda oy 
kullanan pariamenteriar arasındaydılar. 1640’tan sonra, herşeye rağmen Krala doğrudan saldırmaya cesaret 
edemeyen Parlamento, gücünü Strafford ve Laud’a yöneltmeye başladı. Strafford b ir sûre Fransa’ya kaçmayı 
düşündü, ancak kralın arzusu ve koruma sözü vermesiyle ülkede kaldı. Parlamenterler or\u ve Laud'u ölüme 
mahkurn ettiler. Kral I. Charles, tahtını koruyabilmek için ödün olarak Strafford Lordunun ve Başpiskopos 
Laud’un kellelerini vermişti. Yukarıda, 12 Mayıs 1641'de Strafford Lordu’nun ve Başpikopos Laud’un kellerinin 
kesilişinin canlandırıldığı gravür.

grup, “deniz dilencileri” oldu. Willem harekâtı başlattıktan sonra ve en önemli müttefiki 
saydığı Fransızlar’ın desteğini beklerken. Kral IX, Charles Fransa tahtı üzerindeki protestan 
! etkisini nihaî bir şekilde sona erdirmek üzere Paris’teki 3 bin önde gelen protestanın 
katledilmesi emrini verdi. 23 Ağustos gecesi başlayan katliam, Aziz Bğnholeme günü olan 
ertesi gün 12 şehre sıçrayarak sürdü. Mazbut ve ketum İspanya Kralı 'İl. Felipe haberi, belki 
hayannda ilk kez odasında dansedip şarkı söyleyerek kutladı. İngiltere, Krahçesi Elisabeth 
Ispanya’ya savaş açmadı. “Sessiz” Willem’in Birleşik Eyaletler’deki bundan sonraki bütün askerî 
harekârian ağır bir yenilgiyle sonuçlandı.

Oysa aynı sırada, kuzeydeki Holland ve Zealand eyaletleri sur kapılannı “deniz dilencileri”ne 
gönüllü olarak açıyorlardı. “Dilenciler” de daha işgal ettikleri ilk şehir^olan Brill’de “papazlar, 
i keşişler ve Papacılar dışında” herkese iyi davranacaklannı ilan etmişlefdi. Hatın sayılır 
j  miktarda barut ve 200 bronz tüfeği banndıran bir cephaneliğin bulunduğu Veere’de yöneticiler 
iispanyollar’dan yardım isterken, kitle “dilenciler”i şehre davet etti. Diğer yandan bahar 
jaylannda Orange Prensi’nin fethetmiş olduğu Mons şehri, Fransa’daki Aziz Bartholeme 
katliamından sonra. Ekim ayında İspanyollar tarafından yeniden ele geçirildi ve üç gün 
boyunca askerler tarafindan talan edildi. Bu bir dönüm noktasıydı. Prens ele geçirdiği şehri 
koruyamamıştı. Bundan sonra geri çekilmek zorunda kaldı ve kaçmayı kuzeydeki Holland 
eyaletine varana kadar sürdürdü. İç savaş hemekadar sürmeye devam ettiyse de, Willem’in 
Holland’a vanşı yeni bir evrenin başlangıcı anlamına geliyordu. Her ne kadar feodal dünyanın 
egemenliği kutsanma ya da imparator tarafından tayin edilme ile eşanlamlı olarak gören 
ideolojik iklimi, Willem’in fiilen değilse de ismen hükümdar olarak ilan edilmesini olanaksız 
kılıyorduysa da, Willem’in varlığı bir burjuva cumhuriyetinin bütün tohumlannı barındıran bir 
siyasal rejime meşruiyet kazandırmış oldu. Orange Prensi’nin fiili yönetimindeki eyaletlerde 
savunma giderleri eyaletlerin kendisi tarafından karşılanacaktı. Dolayısıyla ordu ve donanma 
artık Prens’in hizmetkâr ya da ücretlilerinden oluşmayacak “ulusal” bir ordu niteliğini
o a v a

G errard W instanley: 
Astlan Kralın Ardından  
Ütopya

İngiliz Devrimi’nin mutlai( monarşiye Icarşı çağdaş dev
rimlerin ilki (daha kestirme bir ifadeyle ilk burjuva devri
mi) olduğunu kabul edersek, Gerrard Winstanley'in ütop
yası da bu anlamda ilk çağdaş ütopya sayılabilir.

İngiliz Devrimi de, her burjuva devrimi gibi, burjuvalar 
tarafından planlanan, sokaklarda burjuvaların çarpıştı
ğı, sonunda da burjuvaların planladığı toplumsal for
masyonun gerçekleştiği bir devrim değildi. Bu anlamda, 
bütün burjuva devrimlerinin “ burjuva” sıfatını hakeden 
bir tek önemli ortak özellikleri vardır; Kapitalist üretim 
tarzının önündeki engelleri kaldırmaları. İkinci ortak özel
likleri ise, sınırlı sayıda radikal burjuva ve küçük burju
vanın ötesinde, toplumun yoksul, çalışan, ezilen kat
manlarını büyük kitleler halinde seferber etmeleridir, 
ki bu özelliğin “ burjuva” sıfatıyla pek ilgisi yoktur. İngi
liz Devrimi'nde de durum böyleydi. Devrimin nihai tarih
sel sonucu kapitalist üretim tarzının gelişmesi, nihai 
politik sonucu da burjuvazinin ve burjuvaziyle bağlantılı 
bir meritokrasinin yöneten sınıf olarak örgütlenmesi ol
sa da, devrimin itjci gücü, çalışan sınıflardı. Ve hiç 
kuşkusuz, bu sınıflar da, kendilerinden sonra yazılan 
tarih kitaplarını okumuş olamayacaklarından, “ burjuva
zinin iktidarı ve kapitalizmin gelişmesi için” mücadele 
ettiklerini düşünmüyoriardı. Tersine, kendi çıkariarı için, 
kendi çıkarları doğrultusunda mücadele ettiklerine ina- 
nıyoriardı. Bu inançlar da bir yandan burjuvazinin siyasi 
ve iktisadi taleplerini aşan ve hatta bu taleplerle taban 
tabana zıt talepleri olan toplumsal hareketlerde 
(“ Kazıcılar” ve “ Düzleyiciler” ) ve bu hareketlerin için
de ya da yanında yer alan düşünürlerin yapıtlarında 
ifadelerini buluyordu.

Gerrad Winstanley, Ingiliz Devrimi sırasında ortaya 
çıkan “ Kazıcılar” hareketinin, bir anlamda “ ideologu” 
sayılır. “ Düzleyiciler” in bir tür sol kanadı olarak 1648'de 
ortaya çıkan "Kazıcılar” ın ilk eylemi, Londra’da St Ge
orge’s Tepesini işgal edip toprağı kazmaya ve ekmeye 
başlamak olmuştu. Winstanley bu eylemi şöyle açıklı
yordu; “ Yapmaya kalktığımız iş şudur; Georges Tepesi
ni ve çevresindeki kullanılmayan toprakları kazacağız, 
tahıl ekip ekmeğimizi biriikte, alnımızın teriyle yiyece
ğiz.” 16 Nisan 1649’da gerçekleşen bu işgal eyleminden 
birkaç ay önce, Gerrard Winstanley'in The New Law 
of Righteousness (Yeni Dürüstlük Yasası) adlı broşürü 
yayınlanmıştı. Winstanley Londralı küçük bir tüccardı 
ve 1648’de “ Kazıcılar” ın önderi William Everard ile ta
nıştığında, Din adamları tarafından ateizme kaymakla 
suçlanan dört küçük broşürü yayınlanmıştı. Yeni Dü
rüstlük Yasası, Devrimin hemen ardından, bir bakıma 
da yeni önderiere “akıl vermek” amacıyla yazılmış, ra
dikal önerilerie dolu bir kitapçıktı. Bu kitapçıktaki en 
önemli nokta, “ hiç kimsenin kendisinin işleyebileceğin
den ya da dostlarıyla biriikte işleyebileceğinden fazla 
toprağa sahip olmaması” gerektiği teziydi. Zaten 
“ Kazıcılar” da bu amaçla harekete geçmiş, işleyebile
cekleri kadar toprağı işgal ederek kendi tüketimleri için 
sebze yetiştirmeye başlamışlardı. 1649-1651 arasında 
“ Kazıcılar” , kendilerini bir parçası olarak gördükleri dev
rimin yeni önderleri, yeni askerleri tarafından takibata 
uğradıklarında, Winstanley onları savunmak için elin
den geleni yaptı. Ancak 1652’de The Law ol Freedom 
(özgüriük Yasası) kitabını yazdığında, “ Kazıcı” hareketi 
çoktan yenilgiye uğramıştı.

özgüriük Yasası, Rönesans ütopyalanndan hiçbir ede
bi iddiası olmamasıyla ayrılır. Yazar ne bir “ edebiyatçı” 
olma gayretindedir, ne de “ mükemmel bir toplum” öne
rilerini bir hiciv perdesi arkasına gizlemesi gerekmekte
dir. Devrim henüz yenidir, Kral asılalı birkaç yıl olmuştur
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ve en radikal fikirler bile savunulabilmektedir. Bu yüz
den Özgürlük Yasası bir Anayasa metnini andırır biraz. 
Ne hayali bir "ütopya adası" vardır, ne de tarif edilen 
“ideal devlet"l gerçek gibi gösterecek bir kurgu. Wlns- 
taniey’in ütopyası Britanya adası üzerinde ve hemen 
kurulmak İçin yazılmıştır. O, kendi kendini yetiştirmiş 
bir politikacıdır, bir avam politikacısıdır, bu yüzden de 
ne bir edebiyatçının sanatsal incelikleriyle, ne de mes
lekten bir devlet adamının temkinli ve ölçülü üslubuyla 
vakit kaybetmez: her şeyi, hemen, şimdi ister.

WInstanley, Cromwell’e hitaben yazdığı önsözde, “ kur- 
tancı/diktatör adayı"na izlemesi gereken yolu göste- 
rir,Cormweirtn bu öğüdü tutmayacağını bile bile. Bu 
önsözde yeralan bir ifade, sanki Marx'in proletaryanın 
iktidan almasıyla ilgili sözlerinin bir ön hazırlığıdır: Wins- 
tanley'e göre, “ Kralın elinden Fetih Hakkı’nı alıp başka

ların eline vermek ve eski yasaları yürürlükte bırakmak" 
yetmez, yasalar da kökünden değiştirilmelidir. Marx ay
nı görüşü 1871’de, “ proletarya hazır devlet mekanizma
sını burjuvazinin elinden alıp kendi amaçları için kulla
namaz, onu parçalamak zorundadır” diyerek dile getire
cektir.

Winstanley’in ütopyasının, ya da yeni yöneticilerin 
eğer isterseler gerçekleştirebileceklerine inandığı ideal 
topumun ekonomik temeli, toprağın ortak mülk edinil
mesidir. Bu ortak mülk, bireysel tüketim araçlarını (bu 
arada kadınları ve çocukları) ve üretim araçlarını (Wins- 
tanley toprak dışında üretim aracı tanımaz), kapsamına 
almaz. Bu düzeyde para ve ücret olmayacaktır: “ Ve 
herhangi bir kişi ya da aile tahıla ya da başka bir şeye 
ihtiyaç duyarsa, bir depoya girer ve para vermeden 
alır.” Winstanley için "herkesten yeteneğine göre, her-

İngiliz Devrimi süresince giderek güçlenen Pariemento ile i<ral arasında başlayan iktidar mücadelesi Kral I. 
Charles’ın idam edilmesiyle son buldu: Kral, Pariemento içinde güç kazanan ve püriten Iskoçlardan disiplinli bir 
ordu derleyen Cromwell karşısında yenilgiye uğradıktan sonra, gücünü sağlamlaştırmak için bu kez Iskoç 
Presbiterleriyle anlaşmaya çalıştı. Ancak esas hedefi. Parlamento’nun oluşturduğu Protestan ulusal birliğini ele 
geçirmek, ona boyun eğdirmekti. Iskoçlar, bu karışık ortamda ne yapacaklarını pek bilemedikleri Charles’ı 
1647’de Parlamento’ya teslim ettiler. Elindeki rehin büyük olan Parlamento, Kraldan ordu ve deniz gücü 
üzerindeki haklarını kendisine devretmesini, Presbiter yasasını onaylamasını, kralcılan iş başından ve devlet 
aygıtından uzaklaştırmasını talep etti. Kralın zaman kazanmak için cevap vermeyi geciktirdiği süre boyunca 
beklemeyen Cromwell, tam vaktinde Londra üzerine yürüdü ve şehri işgal etti. Ordunun “ koruması”  altında 
hapsedilen Kral, Parlamento’nun Cromwell’a karşı duyduğu korkudan faydalanarak son oyunlarını çevirmeye 
girişti. Ancak bu arada siyasi b ir hata da yaparak şehirden kaçtı ve "presbiteryen”  özgürlüklerini kabul etmesi 
karşılığında kendisini tahta yeniden geçirmeleri talebiyle İskoçlarla yeniden temas kurdu. 1648’de Cromwell kralın 
İskoç ordusunu Preston’da yok etti. Kral, Cromwejl’in eline esir düştü. Presbiter ve Iskoç üyelerinden arındırılan 
Parlamento, böylelikle gücünü Cromwell karşısında kaybetmiş oluyordu. Yine de Cromwell’in “ Kralın idamı”  
önerisi, halk arasında "tanrın ın inayetiyle tahta geçmiş”  birisinin öldürülmesi nedeniyle tedirginlik yaratıyordu. 
Cromwell, bunun üzerine Kralın "başında tacıyla”  idam edilmesini önerdi. 30 Ocak 1649’da Kral i. Charles’ın 
kafası kesildi (yukarda).

kese ihtiyacına göre” ilkesinin gerçekleşmesinin önün
de hiçbir engel yoktur.

Toplum aile modeli üzerine kurulmuştur ve bu neden
le de, tıpkı çocukların babalarını seçmeleri gibi, halk 
da yöneticilerini seçer! Winstanley’in aile kurumunu kur
tarmak için giriştiği bu manevra, çağdaşları tarafından 
epeyce alay konusu olmuş, giderek esas tartışmasının 
inanılırlığını da gölgelemiş olmalı. Aile/Toplum analoji
sini kurduktan sonra, serbest seçimleri savunmanın tek 
yolu, aile içi ilişkilerin de otokratik değil demokratik 
olduğunu İddia etmektir; bunun için de çocukların baba
larını seçtiği gibi olmayacak bir İddiada bulunmak zo
runda kalmıştır Winstaniey. Ancak aile kurumunu bu 
kadar titizlikle savunmasına rağmen, ütopyasında zinayı 
suç olmaktan çıkaracak, evliliği resmi bir eylem olmak
tan çıkarıp, bir kadın ve bir erkeğin mahalleliyi toplayıp 
evlendiklerini haber vermelerine indirgeyecek ve teca
vüz suçunu ölümle cezalandıracak kadar da kadın hak
larına duyarlıdır. Gene de bu duyarlılığı, tecavüze ölüm 
cezası layık görecek kadar ileri götürmesi gerekmezdi.

Özgürlük Yasası’nda önerilen en önemli politik ku
rum, yöneticilerin tümünün, her yıl yeniden seçilmesi
dir. Winstanley bunu politikanın bir meslek haline gel
mesine, maddi kazanç amacıyla yapılmasına, öte yan
dan da profesyonel politikacıların dışında kalanların po
litikaya karşı ilgisizleşmesine karşı bir tedbir olarak öne
rir. Bu tetİbiri öne sürerken kullandığı analoji şudur: 
"Tabiat b'ıze durgun suyun bozulduğunu söyler; oysa 
akan su temizdir ve kamu sağlığına uygundur.” Uzun 
süre aynı makamda kalan yöneticiler mutlaka haris, pa
ra gözlü, rüşvetçi, iktidar heveslisi olacaktır; oysa sü
rekli değişim, makamı hırstan ve dolandırıcılıktan koru
yacaktır. Winstanley’in bu ilkesi de, Paris Komünü’nde 
uygulamaya konulan ve daha sonra Marx (ve daha sonra 
da Lenin) tarafından ilkeleştirilen "tüm yöneticilerin se
çilmesi ve kendilerini seçenler tarafından her an geri 
alınabilir olması” kararnamesiyle yakından ilişkilidir.

Bunun dışında. Özgürlük Yasası ütopyasının önemi, 
adında yatar. Rönesans ütopyalarından farklı olarak, 
Winstanley’in ütopyası vurguyu “ düzen”den, “ hak ve 
hukuk"tan özgürlüğe kaydırmıştır. Ancak çalışmaya kjrşı 
aldığı tavır açısından, bu ütopya halk ütopyalarından 
çok Plato ve More’a yakındır. Toprakta kamu mülkiyeti 
olmasına rağmen çalışmak hâlâ bir zorunluluktur: Tem
beller, boştagezerler Winstanley için yönetici olmaya 
layık kişiler değildir, bu yüzden. böylelerinin seçilme 
hakkı olmayacaktır.

Gerrard Winstanley, “ Tanrı” ve "Akıl” kavramlannı 
özdeş görür. (Hatta bir broşüründe artık "Tanrı” keli
mesi yerine "Akıl” kelimesini kullanacağını söylerse 
de, daha sonra bu vaadini tutmaz.) Akla verdiği önem 
açısından, Winstanley Aydınlanma Çağına bir geçişi tem
sil eder. Daha şimdiden üslubu Rönesans ütopyaların
dan farklılaşmış, hicvi bir yana bırakarak otoriter bir 
"olması gerekenler” sıralamasına dönüşmüştür. Wins- 
tanley'de avam ve elit yönler yanyana varolur: Çalışma
yı zorunlu bırakması, "Aklı” vurgulaması, birey yaşantı
sı üzerinde sıkı bir devlet (yasa) denetimini savunması, 
ataerkil aileyi titizlikle koruması açısından kendinden 
önceki meritokratik ütopyalara, özgürlüğü vurgulaması, 
kamu mülkiyetini savunması ve “ ihtiyacına göre İlkesini” 
öne çıkarması açısından ise halk ütopyalarına yakındır.

Winstanley’in ütopyası, 1652’yi izleyen birkaç yıl için
de, yani Devrim yılları boyunca, oldukça yaygın bir okur 
kitlesine ulaştı; ancak Restorasyonla birlikte Winstan
ley’in broşürleri de piyasadan çekildi; “ ikinci Devrim” 
ise Winstanley gibi bir radikali yeniden gündeme getir
medi. 17. yüzyıl sonundan günümüze, Thomas More’u 
azizleştiren İngiliz kültürü Winstanley’i unutmayı tercih 
etti.

BÜLENT SOMAY
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taşıyacaktı. Diğer yandan, Prens de o güne kadar inanmış olduğu porotestanlığm Lutherci 
yorumunu resmen terkediyor, “halk”ının inanışı olan Calvinci yorumu benimsiyordu. Ama din 
yeni örgütlenmenin mayasını oluşturan unsur değildi. Orange Prensi’nin yönetimindeki 
Holland, Zealand ve Utrecht eyaletlerinde, hükûmdann dinini halkın da dini sayan Augsburg 
Banşı’nm kararnameleri değil, mutlak bir vicdan özgürlüğü geçerli olacaktı; “Protestanlar kadar 
Papacılar da ibadetlerini herhangi bir taciz ya da kısıtlama ile karşı karşıya kalmadan yerine 
getirebilecekler.”

Savaşın bundan sonraki evresi askerî planda olduğu kadar iktisadi ve mali planlarda da 
cereyan etti. Hatta İspanyollar askerî plandaki üstünlüklerini kanıtlamaya devam ettiler. Ama 
artık savaşın kaderini tayin eden faktör askerlerin harp sahasındaki başanlan değil, onlan o 
sahada tutabilecek iktisadi örgütlenme halini almıştı. Güney Amerika madenlerinin sağladığı 
bütüngümüşe karşın İspanya ordulanm doyuramıyordu. Diğer yandan Alba Dükası’mn 
iktidannm daha ilk yıllannda, Birleşik Eyaletler’de konuşlandırılmış olan İspanyol ordusunu 
finanse edebilmek için, bütün alım-satımlara koymuş olduğu “10. kuruş vergisi” anında bir 
vergi boykotu ile karşılanmıştı. Başlangıçta sorun, bu vergilerle İspanyol ordulannın besleneceği- 
meselesi değildi. Hükümdan II. Felipe gibi imkânlannın ötesinde bir mutlakiyetçiliği deneyen 
Alba Dukası, vergilerin Birleşik Eyaletler’in genel Zümreler Meclisi tarafından değil, kendi 
memurian tarafından toplanmasında ısrarh olmuştu. Alba’nm ısran askerlerin maaşlannm  
ödenememesi, bu ise talan anlamına geliyordu. İspanyol ordusu kazandığı her zaferden sonra, 
alamadığı ücrerieri telafi etmek ıjzere sadık bir şehri basıp talan etmeye başlamıştı. 1580’lere 
vanidığmda katoliklerin çoğunlukta olduğu eyaletler bile topraklanndaki bütün İspanyol 
askerlerini, görüldüğünde imha edilmesi gereken düşmanlar olarak ilan edecek kadar 
bezmişlerdi. . ,

Willem’in Kuzey’deki eyaletlerininse böyle bir sorunu yoktu. Eyaletler bütün Avrupa’ya 
yayılmış olan Calvinci cemaatlar tarafından malî olarak destekleniyordu. Ama bundan da 
önemlisi Eyaletler kendi ordulanm besleyebilecek kadar artı-değer üretebiliyorlardı. Willem’le 
“deniz dilencileri”nin uzlaşması bir yurttaşlar ordusunun temdlerini atmıştı. Her ne kadar 
Birleşik Eyaletler’in bir devlet olarak egemenliği ancak 1609’da resmen tanmacaktıysa da, 
savaşın bundan sonraki evresi artık bir iç savaş değil, fiilen egemen olan iki devlet arasmda 
sürdürülen bir savaştı. Ancak bu iki devlet çok farklı anlayışları yansıtıyorlardı. II. Felipe’nin 
hükmettiği nüfusun büyüklüğü, Güney Amerika’nın bütün madenleri,İspanya’nın üç küçük 
eyalet karşısında bir zafer kazanmasını sağlayacak şekilde örgütlenmemişlerdi.

Rönesans resmi her şeyden önce bir "dahi üretme ’ 
atölyesiydi. Ortaçağın ikonografik, didaktik tasvir 

sanatının yerini, dünyaya bakışı analitik, ayrıntılı bir 
yönteme dönüştürecek perspektif algısı aracılığıyla 
biçimlenmiş ve "yüce konuların", soylu kişiliklerin 

yansıtılmasını temel olarak alan "evrenselci" bir resim 
almıştı. Ancak Rönesans ressamından herşeyden önce 

eserleri üzerine damgasını vurmuş bir “ dah i" olması, 
hatta bunu genç dahi adaylarına iletecek loncalar 

oluşturması bekleniyordu. "Yetenek" ve "deha" 
doğuştandı ama onun işlenmesi öğrenim aracılığıyla 

olabilirdi. Konusu ve tekniğiyle "burjuva" resmi, tam 
anlamıyla ancak daha sonra, Flandres ressamlarında 
gelişmişti. Burada yalnızca konular değil, sanatçıların 
kendisi de burjuvaydı: Hals, Habbemas, Rembrandt, 

Vermeer geçimlerini portre yaparak, tüccar ve 
burjuvaların ya da cemaatın ileri gelenlerinin 

resimlerini yaparak sağlamakta, kendi "dehalarını" 
dışavuracak eserlerini arta kalan zamanlarda 

yapmaktadırlar. Burjuva resminde konular mallara ve 
ürünlere (yanda sağda) (natürmort), sıradan bireylerin 

resmedilmesine (Felemenk portreciliği), mesleklerin 
yansıtılmasına (altta) Rembrandt’m "Anatomi Dersi", 

Vermeer'in "Ressamın Atölyesi (yanda solda) 
dönmüştür Resimler artık genel olarak ısmarlama 
usuluyle yapılıyor, aile içi yaşantıyı, burjuva evinin 

düzenini, ve evin içine getirilecek kır manzaralarını 
aktarıyorlardı. Barok sanatının öncülerinden 

Gainsborough, Watteau gibi ressamlara öncülük eden 
Felemenk ekolü, resmin Rönesans sonrası gelişiminde 
önemli b ir rol oynamıştır. Bu özellikle, resim çoğaltma 

ve reprodüksiyon olanaklarını da ilk kez kullanmış 
olmalarına, konuları sıradan insanın yaşantısı içinden 
seçmelerine ve manzara betimlemesini temel olarak 

kabul etmelerine dayanmaktadır.

Kontrolden Çıkmış Bir Devrim
Gerek Hollanda’nın bağımsızlık savaşının gerekse daha sonraki Amerikan bağımsızlık savaşının 
en büyük “başanlan”, halk sınıflannın taleplerini dizginlemek olmuştu. Bugünkü Hollanda’nın 
çekirdeğini oluşturacak olan Kuzey eyaletleri, fiilen bağımsızlıkanm kazandıklannda bile, 
vakitlerinin çoğunu imparatorun iradesini, şeklen de olsa temsil edecek bir hükümdar 
aramakla geçirdiler; Kuzey’in Vet|edik’i Antwerp İspanyollar tarafından yağmalandığında, şehir 
mihsi toparlanmamıştı bile; Amerika’da ise, bağımsızlıkçı önderler İngiliz hasımlanyla 
paylaştıkları hukukî çevrenin kurallanna riayet etme konusunda azamî özeni gösterdiler. Oysa 
30 Ocak 1649’da İngiliz Kralı I. Charies’ın İngiliz ordusu tarafından idam edilmesiyle doruk 
noktasına ulaşan İngiliz devrimi, geçmiş ve geleneklerden nihaî bir kopuşu gerçekleştirdi (bkz. 
Britanya’da Sınıf Mücadeleleri).

Tasfiye edilenin yerine neyin konulacağı, Kral’ın idamı ile doğan iktidar ve otorite 
boşluğunun nasıl doldurulacağı sorunlan, Kral’ı devirmek için mülksüz ve çalışan kitleleri 
seferber etmiş olan burjuvaziyi, kendi toplumsal egemenliğini tehdit eden bir toplum projesi 
ile karşı karşıya bıraktı. Belki de tarihte başka hiçbir dönemde, Kral’m kendi parlamentosuna 
karşı savaş açtığı 1642 ile parlamentonun arada idam edilmiş Kral’ın oğlu II. Charies’ın geri 
dönüşünü kabul ettiği 1660 arasmdaki kadar, çalışan ve mülksüz kitleler üzerindeki her türlü 
baskı ve kontrol mekanizmalarının ortadan kalktığı, mutlak anarşiyi andınr koşullar bu kadar 
uzun sürmedi.

İç Savaşın Taraflan

Şiddetin yoğunlaşmasında ve devrimin bu kadar derinleşmesinde en etkili olan faktör 
kuşkusuz, çatışmaya katılan güçlerin büyüklüğü ve çelişkinin kazanmış olduğu uzlaşınaz 
nitelikti. Geleneksel İngiliz aristokrasisinin büyük bir kesimi 15. yüzyılın Güller Savaşları’nda 
telef olmuş, topraklan ve payeleri savaşlardan güçlü çıkan kraliyet tarafından taraftarlarına 
dağıtılmıştı. Dolayısıyla 17. yüzyılda iç savaşa katılan soylular köklü bir feodal geçmişe sahip 
bir sınıf değil, tıpkı Hollanda’daki soylular gibi ticaretle ve imalatla Uğraşan burjuvazi ile 
kaynaşmış biı' sınıftı. Burjuvazi/aristokrasi ittifakı reform sırasında kraliyetle işbirliği yapmayı 
sürdürmüş. Kilise topraklanna el konmasıyla, güç ve imkânlannı arttırmıştı. 16. yüzyılın 
canlanan iktisadi hayatı, toprak sahiplerini köylülüğün geleneksel haklanna karşı yoğun bir 
saldınya yöneltmişti. İngiltere Hollanda’da gelişmekte olan yünlü sanayii için hammadde 
sağlayan başlıca merkezlerden biri haline gelmişti. Bu ise, tanmm yerini hayvancılığa



üevrımlerı

bırakması köylerin ortak topraklannm çitlenerek otlaklara dönüştürülmesi anlamına geliyordu. 
Aristokrasinin de burjuvaziye direnmektense onunla işbirliği yaptığı, kurulmakta olan yeni 
iktisadi düzene büyük bir iştahla kaüldığı bu koşullarda kraliyet, köylülüğü savunabilecek 
yegâne kurum olarak ortaya çıktı. 1642’de Kral savaş bayrağını açtığında başlıca desteği 
geleneksel köylülüğün en güçlü olduğu kuzey İngiltere’den ve Galler’den geldi. Loncalar, atölye 
ve imalathane sahipleri, Londra tüccarlan Parlamento’yu destekliyordu. Askerî yönden savaşın 
dönüm noktası 1645 yılı oldu. Savaşın ilk yıllannda tayin edici bir üstünlük elde edilememiş, 
üstelik savaş uzadıkça her iki taraf da popüler desteğini yitirmeye başlamışn. Ordular, 
cemaatlerin kendi kabuklanna çekilerek iç savaştan kopmalannı önlemek için, kendilerine 
sadık şehir ve kasabalara girdiklerinde bile işe yerleşimi çevreleyen surlan yıkmakla 
başlıyorlardı. Ancak Nisan 1645’te Oliver Cromwell’in önerisiyle bir Yeni Model Ordu’nun 
kurulmasını (New M odel Army) ve ünlü Feragat Karamamesi’ni (Self Denying Ordinance) kabul 
etti. Bu kararname ile aristokratlar orduyla ilişkili olarak, subaylık ve komutanlık üzerindeki 
tekelleri gibi bütün ayncalıklanndan vazgeçiyorlardı. Yeni Model Ordu’da bütün terliler 
tamamen liyakat esası üzerine yapılacaktı.

Yeni Model Ordu’nun ilk savaşından tam bir yıl sonra 1646’da Kral teslim olmak zorunda 
kaldı. Böylelikle iç savaşın birinci evresi sona ermiş, kır ile modem sektörleri temsil eden 
şehir ve kasabalar arasındaki çelişki İkincisinin lehine çözülmüş oluyordu. Ancak Yeni Model 
Ordu’nun kurulması burjuvazinin toplum projesine içkin olan emek-sermaye çelişkisinin son 
derecede sert bir biçimde su yüzüne çıkmasına imkân vermişti. Savaşın sonuçlanmasıyla ordu 
terhis olmayı reddetti; tutuklu Kral’ı kendi denetimine aldı. Erler taleplerini kendi seçtikleri 
“ajitatörler” aracılığıyla generallerine ve mülk sahibi sınıflan temsil eden Parlamento’ya ilettiler.

«-«•w... .

Bu gelişmeler karşısında Parlamento’daki çoğunluk ve generallerin bir kısmı Kral’la sınırlı bir 
monarşi üzerinde anlaşmanın yolunu aramaya başlaması üzerine Ordu, 1647 yılında iki kez 
Londra’yı “işgal etti”. Zaten ordudaki ajitatörler, Londra’daki zanaatkârlar arasından çıkmış olan 
“düzleyiciler”in (levellers) fikirlerini tamamen benimsemiş duramdaydılar. Yüz kadar parlamenter 
Ordu tarafından Parlamento görüşmelerinin dışında tutuldu ve benimsenecek anayasa 
hakkmdaki tayin edici tartışma Parlamento’da değil, Putney’de kurulan ünlü Ordu Konseyi’nde 
yapıldı (bkz. Britanya’da Sınıf Mücadeleleri). Mutlak siyasal eşitlik talep eden ajitatörlere karşı 
bir mülk sahipleri Cumhuriyeti isteyen generallerin önerilerini Cromwell’in damadı Richard 
Ireton savunuyordu. Tartışmalardan bir sonuç elde edilememesi üzerine bizzat Cromwell 
müdahale etti; orduyla birlikte ajitatörlere dağılmalan buyumldu; ajitatörlerden biri öldürüldü.

Yeni Model Ordu, iç savaş sırasında kalkışan mülksüz ve çalışan kitlelerin en örgütlü kesimi, 
düzleyicilerin programı ise bu kitlelerin umutlannın politik düzlemdeki en net ve gerçekçi 
ifadesiydi. Hasımlanndan birinin deyişiyle, “domuzlann önüne inci atarcasma sıradan 
insanlann önüne hükümetin esrar ve sırlannı açmışlar ... Halkı, sivil- bir egemenliğe asla razı 
olmayacak kadar meraklı ve küstah bir hale getirme”yi başarmışlardı. Dolayısıyla düzleyicilerin 
temsil ettikleri umut, ajitatörlerin 1647’deki yenilgisiyle sona ermedi. 1647’yi izleyen yıllarda
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İngiltere'deki Kilise ve Kraliyet arasındaki çatışma birçok insanın kafasının kesilmesine neden olmuştu. 
Bunlardan biri de bir zamanlar Kral VIII. Henry'nin özel danışmanlığını yapmış Thomas Mcre'du. 1504'de 
İngiliz Pariemento'suna giren ve 1514'te kendisine soyluluk sanı verilen More, Kral'm eşini boşayıp 
başkasıyla evlenme isteğine Katolik yasalarına aykın olarak Papalığın izin vermemesinde, Papalığın yanında 
yer almıştı. Papalığın yanında yer alması 1532'de görevden çekilmesine neden oldu. 1S34'te Kral, İngiliz 
Kilisesini Papahk’tan ayırarak, kendisini onun başına geçiren b ir yasayı Parlemento'dan geçirtti. Yasaya 
göre, bu yeni niteliğiyle krala bağlılık andı içilmesi gerekiyordu. Ant içmeye karşı çıkan More, ihanet 
suçlamasıyla ölüme mahkum edilerek 1535'te kafası kesildi. Yukarda,Fransız ressam Antoine Caron’un 
(1515-1593) Thomas More’un tutuklanışını ve cezalandırılmasını resmeden tablosu.

bütün İngiltere’yi bir püriten tarikatler bolluğu kapladı. Sözkonusu tarikatler, dûzleyicilere 
kıyasla daha dinî ve metafizik terimlerle de olsa aynı eşitlikçi idealleri vaazediyorlardı.

Kazıcılar (diggers), arayıcılar (seekers), hasımlannın adlandırmasıyla “ciyaklayanlar” (ranters), 
“vrsklayanlar” (quakers) gibi tarikatler, bir anlamda Yeni Model Ordu’nun ve Londra 
zanaatkârlarının “modemizm”i ile tarih boyunca bir varoluş sürdürmüş, kırın eşlikçi ve 
ütopyacı geleneklerinin buluşmasını temsil ediyordu. Bu buluşma egemen sınıflan, yalnızca 
siyasal ilişkilerin değil tüm toplumsal eşitsizlikleri altüst etmekle tehdit ediyordu. Sözkonusu 
tarikatler içindeki en radikal eğilim olan ranters âyinlerini kadın-erkek aynmı gözetmeden 
tavernalarda biraraya gelerek, müzikle ve dansla kutluyorlardı. Ranters’a en yakın eğilimlerden 
biri olan seekerse mensup bir ‘teolog’ kutsal âyinin bol bol yiyilip içilen bir şölen olması 
gerektiğini söylüyordu.
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BHimsel-Teknoloiik Devrim

Bilimsel teknolojik devrimden söz ederken daha baş
langıçta bir kaç noktada açıklığa kavuşmamız gerekir. 
Herşeyden önce deyimin bilimde ve teknolojide devrim 
olmak üzere iki ayrı sürece işaret ettiğine dikkat çekil
melidir. Bununla birlikte, artık zamanımızda, bu iki sü
reç birbirlerine problem alanları açarak/sunarak bir tür 
sembiotik ilişki içinde varlıklarını ve gelişimlerini sür
dürmektedirler. Öte yandan teknolojide devrim deyimi
nin referans çerçevesi, hiç olmazsa toplumsal pratikte 
ele gelebilir olduğu için ve bu anlamda az çok açıkken 
bilimde devrim deyiminio kendisinin tartışmalı ve gön
derme yaptığı alanın açık vurgulanmalıdır. Ancak açık 
olan husus, bilimde devrimden kasdedilen (eğer bu ay
rım korunacaksa) toplumsal bilimlerde değil, fiziki bilim
lerde meydana geldiğidir. Her ne kadar toplumsal bilim
lerde bir devrimin meydana gelip gelmediği tartışmalı 
olsa da, ilginç ve önemli olan nokta, bir yandan toplum
sal bilimlerin araştırma/inceleme nesnesi haline gelmiş 
olması, diğer yandan bu gelişmenin toplumsal bilimleri 
içten içe fakat köklü bir biçimde etkilemesidir. Bir başka 
deyişle, bilimsel-teknolojik devrimin yol açtığı sonuçlar, 
dayattığı sorunlann çözümlenmesi, toplumsal bilimler
de kavram çerçevesinin yeniden ele alınmasını/yorum
lanmasını gerekli kılmaktadır.

Deyim, kabacı 1960'lardan itibaren yaygın olarak kul
lanılmaya başlandı. Deyimi ilk kez ortaya atan John 
Bernal idi. J. Bernal 1954'te yayınladığı Tarihte Bilim 
adlı anıtsal çalışmasında bilim-toplum bağlantısını ince
den inceye sorgularken gerek bilimde, gerekse teknolo
jide meydana gelen dramatik dönüşümlere dikkati çeki
yor ve ilk Sanayi Devrimi’ne gönderme yaparak teknolo
jide ortaya çıkan değişimlerin sanayide meydana getir
diği her bir yeni oluşumu "ikinci sanayi devrimi", “üçün
cü sanayi devrimi" ş'^klinde niteliyordu. Bilimsel- 
teknolojik deyimi bu çalışmada henüz yer almamaktay
dı. Deyime ilk kez yine J. Bernal’in 1958’de yazdığı 
Savaşsız Dünya adlı kitabında rastlanıyor. Bernal, bu 
kitabında “ bilimsel-sınaî devrim”den, “ bilimsel-teknik 
devrim"den açıkça söz etmeye başlar. Bu tarihten son
ra deyim her hangi bir sorgulamaya tabi tutulmaksızın 
dünya ölçeğinde kullanılmaya başlandı.

Büyük ingiiiz şair ve oyuncu William Blake’in (1757-181



uevrimieri

Fakat bilimsel-teknolojik devrimin içeriği, gelişme tren
di nasıldır? Soruyu cevaplamak için Sanayi Devrimi’ne 
bu bağlamda kısaca göz atmak yararsız sayılmamalıdır.

Kendisinden önceki bir çok toplum düşünürü gibi 
Marx da sanayileşmeyi, makinaiarın (üretici güçler) ge
lişme evresinin belirli bir momentiyle özdeş tutar. Bu 
“moment” ! de Kapital'in birinci cildinin onüçüncü bölü
münde şöyle dile getirmişti: “ Bütün geliştirilmiş maki
neler mahiyet itibariyle birbirinden farklı üç kısımdan 
meydana gelir: hareket sağlayıcı makine (motor meka
nizması), güç İletici mekanizma (transmisyon mekaniz
ması), ve nihayet alet-makine veya iş-makinesi. (...) 18. 
yüzyılda sanayi devrimini başlatan, işte (bu) iş- 
makinesidir.” Bu iş-makinesi bir kez keşfedilince çok 
geçmeden kendi dinamiğini yaratır: “ iş-makinesinin bo- 
yutiannın büyümesi ve aynı anda işlettiği aletlerin sayı
sının artması, kendisine hareket gücü sağlayacak çok 
daha büyük bir mekanizmayı gerektirir; ve bu mekaniz
ma, insanın yeknesak ve devamlı bir hareket sağlamada 
pek noksan bir üretim aracı olması bir yana, kendi yarat
tığı direnci yenmek için, insanın sağlayacağından çok 
daha kudretli bir hareket gücünü zorunlu kılar.”

İş-makinalannın geliştirilmesi “ otomatik” bir makina 
sistemi”ne dönüşümü sağladığı gibi, sanayinin bir da
lındaki teknik değişme/gelişme, ilgili diğer dallardaki 
üretimde bir dengesizliğe yol açacağı için o dalda da 
teknik geliştirmeleri zorunlu kılacaktır.

Diğer taraftan, makina sisteminin ortaya çıkmış olma
sı bir başka sürece daha yol açar; makinaiarın makina- 
larla üretilmesi. İş-makinasının keşfinin önemi de bura
dadır. Makinaiarın artık makinalarla üretilmeye başlan
ması, toplumsal iş-sürecinde ve iş-bölümünde köklü 
değişimleri zorunlu kıldığı gibi “ teknolojik devrimler” in 
de yolunu açar; 19. yüzyılın ikinci yarısının başlarında 
buhar gücüne dayalı makinalarla yapılan üretim; 19. 
yüzyılın son çeyreğinden sonra elektrik ve içten patla
malı motorların yardımıyla sağlanan üretim; ve 20. yüz
yılın ikinci yansından itibaren elektronik ve nükleer güç
le çalışan makinaiarın sağladığı üretim... Teknolojide 
meydana gelen bu yeni oluşumlar birinci, ikinci, üçüncü 
teknolojik devrim olarak nitelenmektedir.

18. yüzyılın ikinci yarısında meydana gelen Sanayi 
Devrimi’nde, makinaiarın geliştirilmesinde bilimin doğ

ac Newton (1642-1727.)

rudan bir katkısı söz konusu değildi. Buradan elbette 
ki, o dönemlerde, bilimsel gelişmelerin olmadığı sonucu 
çıkarılmamalıdır. Bu bakımdan “ 17. yüzyıl bilimsel dev- 
rimi” ni hatırlamak yeterli olacaktır. Fakat bilim ile sana
yi varlıklarını ayrı ayrı, birbirlerinden adeta kopuk bir 
biçimde sürdürmekteydiler. O dönemde yapılan icatla
rın pek çoğu bilimciler tarafından değil, pratik insanlar, 
engineerler tarafından gerçekleştirilmişti. Diğer bir an
latımla, bilim henüz sanayileşmediği gibi, teknoloji de 
bilimseiieşmemişti. Bu bağlamda değerlendirildiğinde 
“ sanayi devrimi” iie “ bilimsel-teknolojik” i bir ve aynı 
olgularmış gibi, İkincisi birincisinin dolaysız uzantısıy
mış gibi ele almak yanıltıcı ve yanlış olacaktır. Bunlar 
mahiyetleri itibariyle farklı iki tarihsel/toplumsal oluşum-, 
iardır. Biilmsel-teknolojik gelişimin tarihsel oluşumu
nun temeldeki kıvrımını Marx, Grundrisse’de şaşırtıcı 
bir öngörü ile yakalamıştı: “ Sermayenin canlı emeği 
kendine mal edişi... makinada elle tutulur bir gerçeklik 
kazanır: Eskiden işçi tarafından yapılan aynı işi şimdi 
makinanın yapmasını mümkün kılan, bir yönüyle, meka
nik ve kimya yasalarının doğrudan doğruya bilimden 
kaynaklanan analizi ve uygulamasıdır. Buna karşılık me- 
kanizasyonun bu yoldan gelişmesi, ancak büyük sanayi 
bir kez ileri bir düzeye ulaştıktan ve bütün bilimler ser
maye tarafından esir alındıktan sonra, var olan makina
lar öbür tarafta zaten büyük kaynaklar sağlıyorken söz 
konusu olabilir. Bilimsel araştırma o zaman bir meslek 
niteliğini kazanır ve bilimin doğrudan doğruya üretime 
uygulanması araştırmayı yönlendiren ve teşvik eden 
belirleyici perspektif haline gelir.” (Bütün vurgular bize 
aittir.)

İşte, “ bilimsel araştırmanın bir meslek niteliğini 
kazanması” ve “ bilimin doğrudan doğruya üretime 
uygulanması” biilmsel-teknolojik devrimin özünü mey
dana getirir. Bu andan itibaren bilimin kendisi artık do
laysız bir üretici güç haline gelmiş demektir. Piyasa 
ekonomilerinde bu üretici gücün diğer herhangi bir me- 
tadan farkı yoktur. Kendisine özgü örgütlenme tarzı 
ve üretilme biçimi vardır. Ortaya çıkan ürün de diğer 
herhangi bir meta gibi pazarlanır; alınıp satılır.

Tam da bu noktada bir kavram berraklığına ulaşmak 
zorunludur: Bilimsel-teknolojik devrimin mahiyetiyle 
onun farklı zaman dilimlerinde dışa vurum biçimi olan 
somut teknik gelişmeleri (enformatik, sibernetik, mikro
bilgisayar, robotlar, biyoteknik gibi) özdeş kavramlar 
şeklinde ele almamak gerekir.

Bilimsel-teknolojik devrimin temeldeki niteliğini ampi
rik olarak saptamak da mümkündür. Bunun için araştır
ma/geliştirme harcamalarına, bu harcamaların gayri safi 
ulusal gelire oranına, devlet ve özel kesim arasındaki 
bölümüne, üniversitelerdeki araştırma fonlarına ve araş
tırmacı sayısına; yurt içi hasıladan yüksek öğrenime 
aynlan harcamalar miktarına; alınan patentlerin sayısına 
ve bu patentlerin uygulamaya konulması arasında ge
çen zaman aralığına; dış ticarette yüksek teknoloji satı
şından elde edilen net gelirler vb. bakmak yeterli ola
caktır. Sayılan göstergelerin tümü zaten içinde ve trend 
olarak artmaktadır. Bu göstergeler artık gelişme ve sa
nayileşmenin de yeni ölçüleridir.

1917’den bu yana, yeryüzünün “ sosyalist” ve 
“ kapitalist” olmak üzere temel iki iktisadi-sosyal siste
me bölünmüş bulunması, yukarıda sayılan göstergeler 
açısından, bütün bir süreç olarak farklılık göstermekte 
midir? Mutlak ve oransal büyüklüklerin kıyaslanması 
bir yana, eğilim olarak bir farklılığın bulunduğunu söyle
mek zordur. Bu noktada bir sorun çıkmaz. Sorun, esas 
itibariyle, üretici güçlerin (tartışılan bağlamda bilimsel- 
teknolojik devrimin) yorumlanmasında yatmaktadır; 
bilimsel-teknolojik gelişme (üretici güçler) üretim ilişki
lerinden ve işbölümünden bağımsız, bu ilişkiler karşı
sında ideolojik olarak “ nötr” müdür? Açık ya da örtük, 
fakat yaygın ve egemen olan bir görüşe göre, bilimsel- 
teknolojik gelişmeler (üretici güçlerin gelişmesi) genel

olarak üretim ilişkilerinden ve iş-bölümünden, özelde 
de bilimin ve teknolojinin örgütlenme ve üretilme tarzın
dan bağımsız, bunlara karşı "nötr” dürler. Bu açıdan 
yaklaşıldığında, bilimsel-teknolojik gelişmeler, içsel ola
rak “ pozitif” bir biçimde değerlendirilmelidirler. Keza, 
aynı bakış açısına göre, teknolojik (ve bilimsel) ilerleme
nin gerçekleşmiş olduğu biçimde olması tarihsel bir 
zorunluluktur; kaçınılmazdır. Dolayısıyla bu bakış açısı 
içinde bilim ve teknoloji ve bunlardaki gelişmeler “ in
sanlığın ortak malı, ortak mirası” olarak ele alınmak 
durumundadır. Bu bakış açısı, gerçekleşmiş olduğu bi
çimiyle teknolojik ve bilimsel gelişmenin ideolojisidir. 
Bu “ ideoloji” toplumsal bilimler içinde retorik olarak 
farklılaşsa da var olan somut sistemler içinde flüt geliş
meler bakımından farklılaşmamıştır.

Bilim ve teknolojideki gelişmelere bu açıdan yaklaş
manın önemli uzantıları olacağı açıktır. Sosyalist teori 
ve pratik açısından bunlardan bir kaçına işaret etmek 
bir fikir vermek bakımından aydınlatıcı olacaktır.

Var olan sosyalist ülkeler pratiğinde, bilimsel-teknolojik 
gelişmeler hangi toplum tipinde geliştirilmiş olurlarsa 
olsunlar, gelişmeleri üretim ilişkileri ve iş-bölümü karşı
sında ideolojik olarak nötr varsayıldıkları ve bizatihi üre
tici güçlerin gelişmesi sosyalizmin maddi temelini oluş
turacağı için pozitif yönü ile; sorgulanmaksızın ve her
hangi bir dönüşüme uğratılmaksızın, oldukları gibi uy
gulamaya konulmuşlardır. Örneğin Tayiorizm üretimi 
artırmakta gerçekten etkili bir yoldur. Ama Tayiorizm 
kapitalist üretim ilişkilerinin ve işbölümünün gelişmesi
nin belirli bir anında kapitalist sanayileşmenin ihtiyaçla
rına cevap vermek için geliştirilmemiş miydi? Ve Tayio
rizm “ yabancılaşma” yı derinleştirdiği ve yaygınlaştırdı
ğı için lanetlenmemiş miydi? Diğer alanlardan da örnek
ler rahatlıkla ve zorlanmadan verilebilir. İşte sorun veya 
açmaz buradadır. Kaldı ki, öte yandan, gerçekleşmiş 
olduğu biçimiyle bilimsel-teknolojik ilerleme bir “ norm” 
biçiminde görüldüğü için, bu kez, teknolojik-bilimsel 
ileriliğin/geriliğin bir ölçüsü olur ve bu ölçüye göre bir 
“ açık” olduğunda kapatılması yönünde büyük çabalara 
girişilir. Perestroika bir de bu açıdan değerlendirilemez 
mi? Kapitalizm koşulları altında yürütülen sosyalist mü
cadele bakımından da aynı bakış açısının politik uzantı
ları olmuştur: Üretici güçlerin gelişimi, sosyalizme geçi
şin maddi koşullarını oluşturacağı ve tüm çalışanları 
sanki yalarında hiç bir farklılaşma yaratmayacakmış 
gibi, “ kollektif işçi” haline getireceği düşünüldüğü için, 
münhasıran “ anti-tekel” mücadelenin öznelerini şeklin
de görülmelerine yol açmıştır. Böyle bir değerlendirme
nin sonuçları ortadadır...

Bu bağlamda bize göre kısaca söylenebilecek görüş 
şudur; Hiçbir sistem kendisinin sorunu olmayan sorula
rı ortaya atıp çözemeyeceğine göre bilimsel-teknolojik 
devrim de ideolojik olarak “ nötr” ve kendiliğinden ve 
kendi içinde sadece “ pozitif” diyalektiği ile ele alınma
malıdır.

Diğer taraftan, biilmsel-teknolojik devrime yaklaşım
ların Batı'da geliştirilen versiyonlarında, bu devrimin, 
toplumlan, içinde yaşadıklan “ sistem” hangisi olursa 
olsun, “ homojenleştirdiği” , birbirlerine “yakınsattığı” 
ileri sürülmektedir. Buna göre; bilimin ve teknolojinin 
gelişmesinin sonuçlan, toplumlann üretme biçimlerin
de ve bu üretme biçimleriyle ilintili diğer örgütlenmeler 
üzerinde “ homojenleştirme” yönünde kaçınılmaz bas
kılar yapacağı için mevcut “ sistemler” , önünde sonun
da “ ideolojik” bir yapıntı şeklinde kalmak durumunda
dırlar.

Bilimsel-teknolojik devrimin günümüzde ortaya çıkar
dığı değişimler ve sonuçlannın her biri ayn bir inceleme 
nesnesi olacak kadar önemli ve aynntılı olduğundan 
bu çerçevenin^ sınırlannı aşacağı açıktır.

İŞAYA ÛŞIJR

2683



Burjuvazinin İdeolojik Kuruluşu

Ancak İngiliz Devrimi’nin toplumsal doku ve zihniyet üzerindeki yegâne etkisi, bu 
radikalleşme eğilimini kışkırtmak olmadı. Yalnızca püritenler değil 1651’de mutlakiyetçiliği 
savunmak üzere Leviathan'ı yayınlayan Thomas Hobbes bile monarşiyi krallann “tannsal 
hakkından” değil temsil ilişkisinden hareketle savunuyordu. “Temsil” siyaset bağlamında olsun, 
Fransa’da olduğu gibi epistemoloji bağlamında olsun, burjuvazinin kendi dünya tasanmmı 
anlamlandırmak için başvurduğu bütün ideolojilerin, kavramsal sistemlerin kilit unsurunu 
oluşturuyordu. Dolayısıyla, devrim sırasında artık kraliyet bile anlamını değiştirdi; Hobbes’la 
biriikte kraliyetle cumhuriyet arasındaki fark sınıfsal bir farka değil, burjuvazinin egemenliğini 
sürdürmek için başvurabileceği mekanizmalar arasındaki farka tekabül etmeye başladı. Ancak
17. yüzyılın ve özellikle de İngiliz Devrimi’nin buıjuvazi için yegâne önemi, krlaiyeti de 
kendi toplum tasansma alet edebilecek aygıtlan geliştirmek değildi. Kıta Avrupası’nda 
mutlakiyetçilik deneyimi, adada ise devrim, burjuvazinin bir kimlik sorunu ile yüzleşmesinin 
yolunu ’açtı. Çünkü Sanayi Devrimi’nden önce burjuvazinin ve özellikle aydınlarının yegâne 
sorunu, aristokrasi karşısında (ya da rant gelirleri üzerinde yükselen bir dünya düzeni 
içersinde) kendi hegemenyolarinı tesis etmek değildi. Aynı zamanda kendilerini, hukuken bir 
parçası olduklan orta sınıflardan (üçüncü zümreden) aynştırmak için de bir mücadele 
sürdürüyorlardı. İngiltere’de 1640’lann sonunda patlak veren Ordu/Parlamento çelişkisi, bir 
anlamda, bu mücadelenin politik düzeydeki ifadesiydi. Kıta Avrupası’nda ise gerek mutlakiyetçi 
devletin varlığı, gerekse aristokrasinin kendi töresine sadakati ve bağımsız varlığını koruma 
konusunda gösterdiği kararhhk, üçüncü zümrenin kendi içindeki ihtilaflan hasır altı” etmesi, 
sözkonusu mücadelenin nisbeten daha dolayımlı biçimler alması sonucunu doğurdu.
Dolayısıyla burjuvazinin Rönesans’ın heterojen şehirlilerin aynşması sürecini, burjuvazi ile 
aristokrasi arasındaki çelişkinin nisbeten daha tedrici, daha banşçı yollarla çözüldüğü ve 
nihayet bir ittifaka dönüştüğü İngiltere’de gözlemek nisbeten daha kolay. Fransa’da ise, 
buıjuvazi ile aristokrasi arasındaki çelişki giderek, daha sertleşen bir biçimde yaşandığından, 
buıjuvazi ile, aristolcrasi karşısındaki başlıca müttefiki olan zanaatkârlar, kalfalar vs. (kısaca 
proto-proleterya) ırasındaki çelişki, Devrim’den önce pek o kadar su yüzüne çıkmadı.
Devrim’de ise t anlamıyla patlak verdi. Terör yalnızca Eski Rejim’in ayncahklılanna karşı

1666 Londra yangını iki yıl önce başgösteren salgın 
felaketinin üzerine gelmişti. Salgın sırasında elbette 
her zaman olduğu gibi büyük darbeyi yiyen nüfusun 
en yoksul kesimleri olmuştu. Saray ve çevresi salgın 
başgösterdiğinde tüm maiyetiyle birlikte Oxford’a 
çekiimiş, nüfusun zengin kesimleri de büyük bir 
aceleyle hazırlanarak, aileleri ve hizmetlileriyle birlikte 
"sağlığın vatanı o lan" kırlara, şatolara yerleştiler. 
Başkent karantinaya alınmamış, "yargıçlar görevlerinin 
başında" kalmışlardı. 10 binden fazla ev terkedilmiş, 
Londra kısmen bir hayalet şehir görünümüne 
bürünmüştü. Püritenler ve "n ive lle r" dan geri kalanlar 
için bu yaklaşan başka b ir felaketin, Tann'nin 
vereceği yeni b ir azabın hatıercisiydi yalnızca. 1666 
Londra yangını, çok sayıda yoksul ve esnaf evinin 
yok olmasına, hatırı sayıiır can ve mai kaybına yol 
açtı ve günlerce sürdü. Yanan evlerin büyük bir 
kısmı, sonradan Daniel Defoe'nun anlattığına göre, 
"hastalık bulaştığından kırmızı tebeşirle kapılarına haç 
çizilm iş" yoksul evleriydi. Bu büyük felaket de 
1561'de Fransa'nın Toulouse şehrinde başgösteren bir 
salgın sonrası b ir burjuvanın yazdıklarını bir kez daha 
anımsatıyordu: "Bu bulaşıcı hastalık yalnız yoksul 
insanlara saldırıyor...Tann inşallah bununla kendini 
yatıştırır...Zenginler kendilerini hastalıktan koruyabilirler 
çünkü..." Salgın ve yangının ardından şehir ve 
monarşi Kral ve mimar Christopher Wren tarafından 
yeniden inşa edildi.
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18. yüzyıla giriş, Avrupa’nın iki büyük ülkesi “ düşman 
kardeşler”  İngiltere ve Fransa'nın yollarını ayırdı. 
Fransa, iki kat nüfusuyla köylü b ir toplum olarak 
kalmaya devam ederken İngiltere Devrim sonrası 

restorasyon ile birlikte Avrupa’nın en sanayileşmiş 
ülkesi olmaya doğru adım atmıştı. Toprak beyleri 

köylülerin gidişiyle, şehirlere göç etmesiyle 
''hafiflemiş" olan kırların sefasını sürmeye başladılar: 

Yaşantılan av ile topraklannm işlenmesi, b ir de 
rantlarını spekülasyona yatırmak üzerine dönmeye 

başladı. Siyasetin, ticaretin ve üretimin merkezi olan 
kentlere sırtını dönen sanatçılar kırın resmini yapmaya, 

şiirini yazmaya başladılar. İngiliz manzara resminin 
babası Gainsborough, şair Pope ile birlikte kırın, 
sağlığın ve refahın hüküm sürdüğü temiz havayı

yansıtıyordu.

değil, Paris’in fınncılannın, nalbantlannın, terzilerinin vs. sözcülerine karşı da uygulandı (bkz. 
Fransız Devrimi). Neydi burjuvazi ile orta sınıflar arasındaki çelişkinin mahiyeti? Sanayi 
Devrimi öncesinde bu çelişki daha ziyade ideolojik bir açmaz olarak yaşanıyordu. Şöyle ki, 
başhca geçim kaynağı rantlar olan aristokrasi karşısında buıjuvazi girişimciliği ve dolayısıyla 
son kertede emeği savunuyordu. Daha açık bir deyişle, kendi mülkünü kanla, soyla, fetih 
hakkıyla ya da töreyle meşrulaştıramayan burjuvazinin, kendi egemenliğini meşrulaştırmak için 
başvurabileceği yegâne kavram, emek kavramıydı. Locke gibi düşünürlerin emek-değer 
teorisinin ilkel bir versiyonunu formüle etmeleri böyle bir bağlamda gerçekleşti.
İşte geleneksel olarak “kafa emeği ile kol emeğinin aynşması” diye anılan bu süreç, 
burjuvazinin içinde bulunduğu bu ideolojik açmazın bir sonucu olarak ortaya çıkn. Ama iki 
ülke arasmdaki bütün farklara karşın, meslek ve iş farklılaşması, mesleklerin kendilerini kafa 
emeği temelinde ayrıştırması 17. yüzyılda İngiltere ve Fransa’da gerçekleşti. Her iki ülkede de, 
geleneksel emekçi örgütlenmelerine çeşitli bakımlardan benzemeyen yeni “meslek kuruluşlan” 
kuruldu: Fransa’da Resim Heykel Akademisi 1664’te, Bilimler Akademisi 1666’da, Mimarlık 
Akademisi 1671’de kuruldu. Aynı yıl çalışmalarını zaten devlet desteğinde sürdürmekte olan 
Academie Française resmen bir devlet kuruluşu haline geldi. İngiltere’de Kraliyet Bilimler 
Demeği 1660’da kuruldu. Mesleki kimhklerini yerelcerrah/eczacılara karşı kuran hekimlerin 
örgütü. Tabipler Koleji (College o f  Physicians) ise daha 16. yüzyılda kurulmuştu.
Bütün bu kurumlann ortak özelliği hepsinin hatın sayılır bir devlet desteğiyle ve çoğu zaman 
da bir devlet kurumu olarak kurulmuş olmalanydı. 17. yüzyılın büyük, sistematik 
filozoflannın, bilginlerinin en büyük başansı da, düşünceyi sözkonusu kurumlara ideolojik 
dayanak sağlayacak şekilde yeniden tanımlayabilmeleriydi. Çünkü geçmişte, geleneksel 
toplumlar için düşünce öncelikle teori (’’nazariye”), dünyayı seyretmekle, temaşa etmekle ilgili 
bir faaliyet olmuştu. Düşünce hayatı (Vita Contemplativa) kendisini emekten, faal hayattan 
(Vita Activa) aynştırabildiği ölçüde saygınlık kazanabiliyordu. Düşünce tam da emek olmadığı 
için önemliydi. Diğer yandan emek-değer teorisinin ilk ve ilkel bir biçimini formüle eden 
John Locke’la birlikte, emek her türlü maddî değerin kaynağı konumuna yüceltiliyor, 
düşüncenin de bir emek türü olarak kavranmasının önü açılmış oluyordu. Ama bu yolu açan 
Locke aynı zamanda bir ’aydın’ın, “kafa emekçisi”nin zanaatkrlar karşısında duyduğu biraz 
tiksinme kanşık husumeti en çarpıcı bir şekilde ifade eden insanlardan biri olacaktı. 
“Kitaplarda vebayı andınr bir yan var; onlarla ilgilenen herkese bulaşıyor; ... sapık ve hayvan 
bir şey... Matbaacaılar, mücellitler, kitap satıcılan ve kitaptan para kazanan herkesin zihni, 
evrensel olarak, o kadar yok, o kadar tuhaf ve ilişki kurma tarzlan o kadar kendilerine özgü 
ki, bütün bunlann iyi bir toplumla ve insanlığı birbirine bağlayan o genel dürüstlük 
mayasıyla bağdaşması olanaksız.

Yazan, yjzdıklannı yayınlıyanlardan ayıran bu mesafede, 17. yüzyıl düşüncesinin buıjuvaziye 
atfetmeye çalıştığı kimliğin ipuçlanm görmek mümkün»
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Mathesis Universalis^^ 
ve Bilimsel Devrim

“ ...Evvela, bana öyle geliyor ki, sinyor Galllel İle siz 
saygıdeğer efendim, basiretli davanarak, pozitif değil 
de farazi bir tarzda konuşmakla İktifa ediyorsunuz; ay
nen Copernlcus’un her zaman takip ettiğine inandığım 
yolda. Dünyanın dönüp güneşin yerli yerinde durduğu 
faraziyesi kendi içinde bir tehlike arzetmediğl gibi, ma
tematikçileri de tatmin edecektir; maamafih, güneşin 
hakikaten de semaların merkezinde olduğunu ve doğu
dan batıya hareket etmediğini, ve dünyanın üçüncü kü
rede bulunup güneşin etrafında süratle seyir ettiğini 
beyan etmek, had safhada tehlikeli bir şeydir: Yalnızca 
teologları ve skolastik filozofları hiddetlendireceği için 
değil, fakat aynı zamanda mukaddes inancımızı rencide 
edeceğinden ve Kitab-ı Mukaddes’e aykırı düşeceğin
den dolayı.”

1615 yılına alt bu sözler, Kardinal Robert Bellarmine 
tarafından, Kopernik-Galllei sistemini savunmak üzere 
kısa bir süre önce küçük bir kitap kaleme almış olan 
papaz Antonia Foscarlnl'ye hitaben yazılmış bir mek
tupta yer alıyor. Bellarmine’nin mektubun sonuna doğ
ru tehdltkâr bir kılığa bürünen tavrı, kilisenin “ Kopernik 
devrimi” karşısındaki tutumunu yansıtan son derece 
tipik bir örnek; teologların ve din adamlarının hüyük 
bir çoğunluğu, birtakım teknik güçlükleri aşmak üzere 
geliştirilmiş bir matematiksel'hipotez olarak yorumlan
dıkça, Kopernik sistemini kabul etmeye hazırdı!

Elbette bunu, geriye atılmış büyük bir adım olarak 
göremeyiz; çünkü Kilisenin önerdiği bu yol, zaten eski 
sistemden çok da farklı olmayan Kopernik sistemini 
Ortaçağ kozmolojisinin doğurduğu bazı güçlükleri aş
mak için kullanılabilecek matematiksel bir çözüme indir
gemekten ibaretti. Tıpkı, 19. yüzyıl fizikçilerinin eter 
varsayımını kabullenmeleri gibi... Nedenleri ne denli farklı 
olursa olsun, her iki tutumun ardında da aynı niyet 
yatıyor çünkü; Yetersizliğine rağmen, halihazırda var 
olan sistemin korunması... 19. yüzyıl fiziği, eter’siz bir 
açıklama bulduğu anda yeni bir kavrayışa yönelmekte 
tereddüt etmeyecekti, oysa 17. yüzyıl Kilisesi, herşey
den çok, yeni bir anlayıştan, kafalarda olabilecek radikal 
bir dönüşümden çekiniyordu.

Bilimsel devrim adı verilen şey de, zaten. Kilisenin 
çekindiği bu tür bir anlayış değişikliğinden kaynaklandı; 
matematiksel bir takım sonuçların kesinliği ya da aklın 
kuramdan praxis'e dönüşü sayesinde değil. “ Çağcıl bi
limin ilerieyişinin tarihi, hiç değilse deneysel yanına 
olduğu kadar, kuramsal yanına adanmalıdır.” diyor Ale
xandre Koyre. Çünkü “ ...İkincisi, İlkine sıkı sıkıya bağlı 
olmakla kalmaz, ondan önde gelir, yapısını belirler.”
17. yüzyıldaki o şaşırtıcı bilimsel patlama, Koyre’ye gö
re, 19. ya da 20. yüzyılınkiler gibi “ ...doğal olarak yeni 
olguların bulunmasına -ya da onları doğrulamanın 
olanaksızlığına- dayalı olsalar da, ‘deneyin verilerini’ 
birbirine daha iyi bağlamakla değil, bu ‘verilerin’ ardın
daki derin gerçekliğe İlişkin yeni bir anlayış edinmekle 
sonuçlanan tepeden tırnağa kuramsal devrimlerdir.”

Ortaçağların düşünce ufku Rönesans tarafından kırıl
mıştı bir kere: Yenidendoğuşun açtığı gedik, Kopernik 
sisteminin etkilerinin yayılmasıyla genişledi. Yeni yüzyı
lın daha başlangıcında, keşiş hayatını terkettikten sonra 
Kopernik sisteminin ateşli taraftarı olan, evrenin sonsuz 
olduğunu, yerküreye benzer pek çok dünyanın var oldu
ğunu ileri sürerek Kopernik'i de aşan Giordano Bruno, 
Roma engizisyonu tarafından mahkum edildi ve yakıldı. 
Tyoho Şrahe İse, Dünya’yı hareketsiz saymasına ve 
Kopernik sistemi ile Ptolemalus’unkinden türettiği ek
lektik sistemin başarısızlığına rağmen, Danimarka kralı
nın desteğiyle kurduğu gözlemevinde, zamanının en

duyarlı ölçümlerini, üstelik teleskop henüz ortalarda yok
ken gerçekleştirildi; onun öğrencisi, Johann Kepler ise, 
Kopernik’in savlarıyla Brahe’nin gözlemlerini birleştire
rek güneş merkezli sistemi geliştirdi ve eliptik bir yörün
ge izlediklerini kanıtladığı gezegenlerin hareketini çok 
daha yalın bir şekilde, üç temel yasaya indirgeyerek 
açıklayabildi... Kuşkusuz, bilim tarihinin en ünlü öykü
sü, Brahe ya da Kepler değil, gökyüzünü ilk kez -kendi 
yaptığı- teleskopla inceleyen, statik ve dinamik yasaları
nı oluşturan Galileo Galllei’nln yaşamı, özellikle de engi
zisyon tarafından yargılanarak inançlarının tersini söy
lemeye zorlanmasıdır... Eski kozmolojiyi tamamen yerle 
bir eden Galilei’nin yargılanması, daha önceden Papalı
ğın otoritesini altetmiş ülkeler bir yana, Katolik aydınlar 
arasında bile büyük tepki yarattı ve dinsel dogmaya 
karşı deneysel bilimin prestijini arttıran bir olay olarak 
görüldü. Mahkeme, sanki dinsel kozmolojiyi yargılamış 
ve son yargıyı da, “ dünyanın dönmediğine inandığını” 
engizitörlere söyledikten hemen sonra, yerine oturur
ken “ gene de dönüyor” diyen Galilei vermişti. Bu, tabii 
ki, bir yakıştırmadan ibaret; hele duruşmaların o dönem
de rastlanmadık bir biçimde gizli yapıldığı düşünülürse. 
Ancak yakıştırmanın da gösterdiği şey, mahkemenin 
artık dönmekte olan bir dünyada yapıldığıdır; çok kısa 
bir süre İçinde Kepler sistemi bütün astronomlar tarafın
dan kullanılacak, teleskop kullanımı yaygınlaşacak ve 
yüzyılın sonuna doğru da, Newton’m evrensel çekim 
kuramı İçinde Kepler yasaları Galilei’nin dinamiğiyle bü
tünleştirilecekti... Bu arada. Kilisenin bütün bunları ka
bulü çok daha fazla zaman alacak ve 1835 yılını bekleye
cekti!

Galilei'nin teieskobu, deneysel bilimin kazandığı za
ferde en büyük araç olarak görülebilir. Ne var kİ, Gallle- 
l'nin yaptığı da, salt teleskobun kullanımı gibi saf bir 
deneyselliğe dayanan bir başarıdan uzaktır. Matematik
te büyük başarıların kaydedildiği 17. yüzyılda deney, 
hâlâ bilimle çok yakından organik bir bağ kurabilmiş 
değildir. Baconcu geleneğin de, 17. yüzyıl entelektüel 
patlamasında başat bir rol oynamadığı, hatta “ Baconcu 
bilimler” adı verilen alanların uzunca bir süre yeniçağ 
biliminden başka bir yolda seyrettiği, son zamanlarda 
bilim tarihçileri arasında sıkça ileri sürülen bir sav...

Francis Bacon ve Rene Descartes, 17. yüzyılın, ilkin 
birbirlerinden ayrı gelişen, daha sonra da etllşhne gire
rek birbirlerini bütünleyen iki farklı bilimsel yöneliminin 
simgeleri, dahası öncüleridir: Skolastiğin temel felsefi 
varsayımlarına son veren Descartes’ın düşüncesi, üze
rinde dünyaya ilişkin bilgimizin temellendirilebileceğl 
apaçık önermelere varmak İçin, işe kendinden (yani 
en baştan), kendi variiğına tanıklık eden coq/(o’dan baş
lamayı öngören ve açıkça matematiği örnekleyen bir 
‘yöntemi! şüphe’ olarak özetlenebilir. (Kartezyen düa- 
lizm de, bu ilk çıkış noktasından yorumlanabilir; gövde
sinin variiğından şüphe edebilen bir zihin için, ruh-beden 
ayrımı kaçınılmazdır.) Descartes’ın matematiksel tüm
dengelimi -analitik geometrinin kurucusu da odur- ve 
düalizmi, Batı düşüncesinin mihenk taşı olarak görülür. 
Öyledir de; ancak “ çağcıl bilim Galllel İle Descartes’m 
beyinlerinden, Athena’nın Zeus’un başından çıkışı gibi, 
tam ve yetkin bir biçimde fışkırmamıştır. Tersine, -her 
şeye karşın bir devrim olarak kalan Galilei ile Descartes 
devrimi, uzun bir düşünce çabasıyla hazırianmıştı.” Bu 
sözlerin yer aldığı “Galllel ve 17. Yüzyıl Bilimsel Devrimi” 
adlı yazısında Korye, bu çağda “ doğa kitabının geomet
rik harflerie yazıldığını” , Arkhimedes’in “ durgunluk flzi- 
ği” ne karşı Galilei’nin bir “ devinim geometrisi” geliştir
diğini de ileri sürer: Nasıl mümkün olabilir sayılarla 
devinim? “ Elbette, sayılar krallığında nitelik yoktur; bu 
yüzden, Galilei -tıpkı Descartes gibi- ondan vazgeçmek, 
duyulur algının, gündelik deneyimin niteliksel dünya
sından vazgeçmek, yerine de Arkhimedes'in soyut, renk
siz dünyasını koymak zorunda kalır. Devinime gelince... 
Sayılarda kesinlikle devinim yoktur. Ama devinim -en 
azından yeni bilimin sonsuz ve türdeş uzayındaki Arkhi-

medes cisimlerinin devinimi- sayılarla yönetilir. Sayıla
rın yasaları ve mantığı ile.”

Öyleyse sorun, kartezyenizmin sadece Descartes’ın 
kafasında fışkırmış olup olmadığından ibaret değil; Des- 
cartes’ı önceleyen geleneğin bütün bir Yeniçağ düşün
cesini şekillendirmiş oluşu...

Foucault’un The Orders of Things'öe (Şeylerin Düze
ni) uzun uzadıya betimlediği gibi, bu yüzyılda dünya 
artık, her biri ötekini temsil eden ve destekleyen bir 
benzeriikler ve özdeşlikler ağı olmaktan çıkarak, bir mat
hesis universalis (evrensel matematik) ile kesinleştiril
miş, sayılara dökülerek biçimsel bütünlüğe kavuşturul
muş bir dünya haline gelmiştir. Aynı şekilde, doğa da 
Rönesans’taki gibi, bilinecek ve Tanrısal lütuflara tanık
lığı sağlayacak bir kılavuzdan çok; bilimlerin önünde 
aşılması gereken bir engel, İşlenmesi gereken bir ham
madde olmuştur. Böylelikle, dünyanın düzenlenmesi gö
revi, doğanın kendisinden çok, doğanın koyduğu engel
lere rağmen onu araştıran ve keşfeden bilgiye geçmiş 
oldu... Descartes'a göre duyular aldatıcıydı; Kant “do
ğaya yasaları biz dikte ederiz” diyordu.

Doğal bilimlerin gelişmesi, 17. yüzyılın hemen başın
dan itibaren, dünyaya ilişkin açıklamaların baştan sona 
değiştirilmesini ve yeni bir bilgi yapısının kurulmasını 
gerektirdiğinden, felsefede ‘bilgi’ sorununu ön plana 
çıkardı. Kuşkuculuk... Bigi-güç denkleminin kuruluşu, 
bugünkünden çok farklı bir bağlamda, daha o sıralarda 
gerçekleştirilmişti. Bunun bir kaynağı, Francis Bacon'ın 
amacı olan, doğal güçleri denetlemeye yarayacak bir 
bilgi üretme yöntemi bulma çabası ise; öteki, artık din
sel dogmalarla şekillenmeyen yeni dünyada bilimsel bil
ginin toplumsal alanda da bir güç haline gelmesiydi.

16. yüzyılda temel varsayım, bütün bir karşılıklıklar 
ve tekabül sistemiydi (gök ve yer, gezegenler ve yüzler, 
mikrokozmos ve makrokozmos) ve her özgül benzeriik 
bu genel ilişkiler ağının bir parçasına denk düşüyordu. 
Yeniçağ biliminin üzerinde yükseldiği genel ilişkiler ağı 
ise, doğadaki benzerliklere değil matematik gibi ortak 
bir dille sağlanan -neredeyse tek bir bilimden söz 
ettirecek- bütünlüğe dayanıyordu. Bu matematiksel bü
tünlük Buffon’un çalışmalarının örneklediği gibi, doğa
daki her şeyin tek bir sistem altında sınıflandırılması 
ve kataloglanmasını gerektiriyordu.

İşte Navum Organum’da saf akıl yerine deneysel tü
mevarım yöntemini öneren -ne var ki, kendisinin deneye 
başvurduğu pek söylenemezdi- Francis Bacon’ın, etki
sini ancak daha sonraları gösterebilmesi, 17. yüzyılın 
bu saf akla dayanan bütünselliğinden kaynaklanır. Gerçi 
Bacon, tümevanmı ilk kullanan ve öneren kişi değildir, 
bugünkü deneysel yöntemlerie onunkiler arasında da 
kolay kolay bağ kurulamaz, ancak “ deneyin bilimler 
lçin,billmlerin de İnsan hayatının zenginleştirilmesi için” 
bir araç olduğunu öne sürerek bunun İçin bir örgütlen
me önerisi getirişiydi onu başkalarından ayıran, Yeni 
Antlantis’inde hayal ettikleriyle, bilime yeni bir yön ver
meye çalışan ve onu endüstrinin, teknolojinin geliştiril
mesine bağlayan bu görünümüyle, Bacon’ın zaten yaşa
dığı dönemin bilimsel devrimini bir başına nitelemesi 
olanaksızdı; hem deneyle bilim, hem de bilim ile tekno
loji arasındaki büyük kopukluk yüzünden... O çağın en 
önemli mekanik ürünlerinden sayılan otomatları hatır
larsak yeter: İşlevsel olmaktan çok seyirlik bir nitelik 
taşıyan, hatta oyun amaçlı olduklan söylenebilecek bu 
karmaşık ve hayret verici duyarlılıktaki düzenekler, me
kanik saatlerden çok da farklı değildi; estetik görünüşle
rine rağmen, bir heykel ya da tasvirin içerdiği sanatsal 
yansıtma niyetini hiç mi hiç Içermiyoriardı. Doğanın 
fiziksel yasaları, insanın dolaysız edimlerinden ve eme
ğinden bağımsız olarak kurulmuş bir mekanizmaya uyar
lanıyor, bu mekanizma da, mathesis universalite’ln can
lı (gibi görünen) bir timsali olmaktan başka bir hedef 
gütmüyordu...
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öyle ki, teieskop, liani şu, Gaiilei'nin iik kez gökyüzü
nü taradığı alet, yıllar ve yıllar keşfedilmeyi beklediği 
iıaide, kimse onun farkına varmamış sonunda da, Hol
landa'daki gözlük imalatının bir yan ürünü olarak, öyle
ce kendi kendine çıkıp gelivermiş bir araçtı. Günümüzde 
düşük güçlü opera dürbünü olarak kullanılan ‘Galilei 
dürbünü’nün gökyüzünü gözlemekte işe yarayacağı yi
ne, Galiiei'den önce kimsenin aklına gelmemişti.

Tabi bu, teknik buluşların yokluğuna değil; olsa olsa 
bilim ile teknolojinin arasının açık oluşuna bağlanabilir. 
Yoksa, entelektüel patlamanın söz konusu olduğu bir 
dönemde; fizik alanında önemli bir adım anlamına gelen 
manyetizmanın keşti, insan gövdesinin evrenin her nok
tasıyla ilişki içinde olan bir mikrokosmastan çok meka

nik bir araça benzetilmesi ve bu yolla deneysel fizyoloji
ye yaklaşılması, optikteki gelişmeler, mikroskop, vaku
mun keşfi, barometre, hava pompası, kronometre... vb. 
araç ve yeni ilgi alanları, 17. yüzyılın teknik başarılarıdır. 
Ama, eninde sonunda, bu dönemde bilimin sanayiye 
katkısının, sanayinin bilime katkısı yanında çok küçük 
bir oranda kaldığı söylenebilir... Bilimsel verilerin, belli 
bir duyarlılığa ve karmaşıklığa henüz erişmemiş tekno
lojiye herhangi bir yardımıda bulunmayışının bunda 
büyük payı olsa gerek. Aydınlanma çağında bile hâlâ 
felsefe kılığını üzerinden atamayan bilim, 17. yüzyılın 
sonunda, henüz gündelik hayatta önemli değişiklikler 
yaratmamıştı. Özellikle Hollanda, Ingiltere ve Kuzey Fran
sa'da gelişkin olan burjuvazinin hedeflerine uygun bir 
dünya vaadeden bilim, her zaman kapitalizminin gelişi
mini adım adım izlemiş gibidir; 17. yüzyılın sonuna ge-
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Galilei’nin Dünya Sistemi kitabının 1635 baskısının 
kapağı: Soldan sağa Aristo, Phöleme, Kopernik.

lindiğinde de, artık kendini kabul ettirmiş ve günümüze 
miras kalacak muazzam saygınlığını elde etmişti...

Bu saygınlıkta en büyük pay sahibi, kuşkusuz 17. 
yüzyıl biliminin doruk noktası olan Isaac Newton'du. 
Evrenle ilgili varsayımları birer iddia olmaktan çıkarıp 
sistematik bir kuramda toplayan, yerçekimi kuramı ve 
astronomiye katkılarıyla statik evren anlayışı yerine di
namik bir evren getiren Newton.

İlginç olan, bilimsel devrimi hazırlayan ve başarısını 
pekiştiren bütün bu çığır açıcı insanların, aslında hiç 
de devrimci olmayışlarıdır: Bugünden bakınca, bilimsel 
devrimin temel taşları olan ünlü isimleri ‘çağdaş bilim 
adamlarına’ yakın bulmak, hatta 20. yüzyılın bilim ada
mıyla 17. yüzyıldakileri, mantık, yöntem ve ilgileri açı
sından aynı kefeye koymak kolay olduğu kadar, yanıltıcı 
bir eğilimdir. Oysa yakın bir zamana değin, salt konu
suyla uğraşan bir bilim adamı kimliği yerine oturmamış
tı; ne 17. yüzyılın 'bilim adamları', ne de aydınlanmacıiar 
felsefi bir gelenekten bağımsızdı. Her birini, hemen her 
konuda kafa yormuş, her alanda düşünceler ortaya at
mış ‘komple’ dahiler olarak görmemize yol açan bu 
bütünsellik, o çağın bilim adamının bütün bir dünya 
ve evren üzerine bir şeyler söyleme zorunluluğundan 
kaynaklanıyordu. Düşünce geleneğine bu bağımlılık, yi
ne bugün genellikle görmezden gelinen pekçok bilim 
dışı (bunu yine bugün söylüyoruz) çalışmanın nasıl bu 
‘büyük’ dahilerin kafasını meşgul edebildiğini de açık
lar: Newton bile simya üzerine yazdığı yüzlerce sayfalık 
yazılarıyla, bu alana en az fizik kadar yer ayırmamış 
mıydı kafasında? Devrimden söz edip dururken, bu dev
rimi gerçekleştiren bilim adamlarının çoğunun çok tutu
cu olduklarını unutmamak gerekir: Bacon astronomiye 
karşı çok muhafazakâr davranıyordu, zamanının yeni 
gelişen bilimlerinden habersizdi; Kopernik kitabının an

cak ölüm döşeğindeyken basılmasına izin vermiş; Gali
lei bütün hayatını adadığı çatışmalarını mahkemede bir 
kalemde silip atabilmişti, Descartes ise yıkmaya niyet
lendiği felsefi sistemle uzlaşacak kadar ihtiyatlı davran
mıştı: Descartes’in dülazimi, tüm varlığı ruha indirgeyen 
din ile, bütün bir dünyayı maddeye indirgeyen doğa 
bilimleri arasında bir tüm uzlaşma sayılabilir; gövde- 
zihin, ruh-madde ayrımları, bilimin dinsellikten sıyrılışı
nın simgelerinden biri olarak görülebilir belki de; doğal 
bilimlerin ruh ya da zihin üzerine henüz dişe dokunur 
bir şeyler söylememiş olması dinsel tasarımın tümüyle 
reddini güçleştirdiğinden, kartezyen düalizm, bu iki ala
nı birbirinden kesin olarak ayırmakla dini bilimin sınırları 
dışına ittirmek gibi bir işlevi üstlenmiş olmadı mı?

Bütün sistemini bir ilk itkiyi veren Tanrı'ya dayandır
masından anlaşılacağı üzere, Newton'in uzlaşması çok 
daha açıktı: Lablece’ın kuramında niçin Tannya yer ver
mediği sorulduğunda, “ Böyle bir varsayıma gerek 
duymadım" cevabını vermesine daha uzun yıllar vardı...

Doğanın ve doğal süreçlerin bilgisi anlamında, kadim 
çağlardan beri varlığını sürdüren bir bilimden elbette 
söz edilebilir ama, kapitalist devletin doğum sancısı 
sırasında özerk bir kurum niteliğine kavuşmadan önce, 
bugünkü anlamında bilimden söz etmek mümkün değil
di... Bilimin özerkleşip bir kurum niteliğine bürünüşü 
de, her şeyden önce, bilimsel toplulukların, derneklerin 
ve akademilerin kurulup toplumda etkilerini arttırmaları
na paralel bir süreçtir: Artık, bütün bir dünyayı açıkla
mak zorunda olmayıp, sadece kendi alanında çalışmalar 
yapan yeni bilim adamlarının doğmasına zemin hazırlan
mıştı...

Bilimin ve devletin dinden sıyrılması sınırlı da olsa 
çok vakit almadı, bilimin felsefeyle sıkı bağlarını kopar
ması için bir yüzyıl daha gerekti, ne var ki modern 
bilim devletten hiçbir zaman kopmadı ve hiçbir zaman 
da bugünkü kadar devlet aygıtlarıyla içli dışlı olmadı...

MUSTAFA ARSLANTUNALI
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M ag n a  Charfa

1215’te Kral’la Soylular arasında akdedilen 
Magna Charta, her ne kadar soylulann 

ayncalıklannı gözetiyorduysa da, daha sonra 
burjuva devrimcileri için de bir esin kaynağı 

olmuştur.

1) Her şeyden önce, Tanrı'nın önünde diz çöktük, 
ve bizim ve varislerimiz için İngiliz Kilisesinin ebediyen 
özgür olduğunu, haklarına zedelenmeden, özgüriükleri- 
ne de kısıtlanmadan sahip olması gerektiğini bu belgey
le onayladık. İngiliz Kilisesi İçin çok önemli ve gerekli 
görülen seçim özgürlüğünü, tamamen kendi irademize 
dayanarak, hatta baronlarla aramızdaki nifâktan önce, 
kabul etmemizden ve efendimiz Papa III. İnnozenz tara
fından da tasdiklerini aldığımız bu belgeyi onaylamamız
dan doğacak her şeyin, aynen korunmasını diliyoruz. 
Bu özgüriüğü biz gözeteceğiz; varislerimizin de ebedi
yen büyük bir bağlılıkla gözetmelerini istiyoruz. Aşağı
daki özgüriüklerin de bizim ve varislerimiz İçin ebedi
yen, kesin ve değişmez bir mülk olduğunu, krallığımızın 
tüm özgür kişilerine kabul ettirdik. Bizim ve varislerimiz 
tarafından, onlara ve onların varisleı^ine de kabul ettiril
miş sayılmalıdır bu. (...)

12) Krallığımızda, Krallık Toplu Meclisi’nin İzni olma
dıkça zoria koruma parası ya da yardım parası tarhedile- 
mez. Bizim kendi şahsımızın esaretten kurtarılması ya 
da en yaşlı oğlumuzun şövalyeliğe kabul töreni ya da 
ilk doğan kızımızın bir defaya mahsus olmak üzere evlili
ği durumları bunun dışındadır. Bu üç durumda kanaat
kar bir yardım parası istenilebilir. Londra kentinin yar
dım paraları da benzer bir biçimde ayarianmalıdır.

. 13) Londra kenti, tüm eski ayrıcalıklarını ve özgür 
geleneklerini hem karada, hem de denizde koruyacaktır. 
Aynca tüm kentlerin, arazilerin, çiftliklerin ve limanların 
da kendi ayncalıklannı korumalarını istiyor, onlara bu 
hakkı bahşediyoruz.

14) Eğer yukarda sözünü ettiğimiz o üç durumdan 
başka herhangi bir durumda yardım parası ya da koru
ma parası miktarını belirlemek sözkonusu olursa. Krallı
ğımız toplu Meclisi'nin biraraya gelmesi amacıyla, en 
az 40 gün önceden olmak koşuluyla, belli bir günde 
belli bir yere gelmeleri için, tüm başpiskoposları, pisko
posları, manastır başrahiplerini, kontlan ve büyük ba- 
ronlan tek tek mühürlü mektuplarla çağıracağız. Ayrıca 
yakındaki vasallerin tümüne, vikontlarımız ye memurla- 
nmız aracılığıyla haber salacağız. Tüm yazılarımızda çağ- 
nmızın nedeninden söz edeceğiz. Böylece başarıyla ye
rine getirilmiş bir çağrıdan sonra, sözkonusu olan iş, 
karariaştırılan günde, çağrılanların tamamı gelmemiş ol
sa bile, sadece katılanlann görüşleri alınarak yerine 
getirecektir. (...)

39) Kendi zümresinden olanların verdiği yasal bir ka
rar ya da ülkenin bu konuda bir yasası olmadıkça, hiçbir 
özgür kişi yakalanmayacak, zindana atılmayacak, mal 
ve mülkü elinden alınmayacak, sürgüne yollanmayacak 
ya da herhangi l>ir biçimde kötü muameleye maruz bıra
kılmayacaktır. BİZ de bu kişiye karşı zor kullanmayaca
ğız, zor kullanılmasına izin vermeyeceğiz.

40) Kimseye hakkı ve adaleti satmayacağız, menetme
yeceğiz ya da geciktirmeyeceğiz.

41) Tüm tüccarlar, İngiltere'den aynimak, yeniden

Üstte: İspanyollar karşısında yenik düşerek Osmanh 
Sultanı'nin himayesi altına girmek zorunda kalan 

Fransa kralı I. François. Altta: Ispanya'yı 15. yüzyıhn 
son çeyreğinde Batı'nın en büyük deniz gücü haline 
getiren Kral Aragon’lu Ferdinand ve Kraliçe Castilla'lı 

Isabelle adına çıkarılan sikke.

geri dönmek, İngiltere'de kalmak, karada ve denizde 
alışveriş amacıyla, haksız harcamalarda bulunmadan, 
eski ve olumlu geleneklere uyarak, dolaşmak olanağına 
sahiptir. Bu olanakları kısıtlanmamış olup, tersine gü
vence altına alınmıştır. Eğer bu tüccariar savaş zamanı, 
savaştığımız bir ülkeden geliyorlarsa bu kuralın dışında 
tutulacaklardır. Ve eğer böyleleri (yâni yabancı tüccar
lar) savaşın başlangıcında ülkemizde görülürierse, biz 
ya da baş yargıcımız, o yabancı ülkedeki tüccarlanmızın 
nasıl muamele gördüklerini tamamıyla öğrenene değin, 
mallarına ve şahıs!?' na zarar vermeksizin, gözaltında 
tutulacaklar ve eğer bizimkiler orada bir zarar görme
mişlerse, öbürleri de ülkemizde görmeyeceklerdir. (...)

45) Vargıç, bölge amiri, vikont ve diğer krallık memur
larını, sadece krallığın yasalarını bilen, kabul eden ve 
bu yasalara tümüyle uyacak kişiler arasından atayacağız.

(...)
51) Atları ve silahlarıyla saltanatımıza zarar vermek 

için gelmiş olan tüm yabancı kökenli şövalyeleri, okçu
ları, vassalleri ve ücretli askerleri barış sağlanır sağlan
maz sınırdışı edeceğiz. (...)

61) Krallığımızda eskiden beri varolan koşulların yeni
den sağlanmasına, baronlarla aramızdaki kavganın en 
hayırlı bir biçimde sonuçlanmasına ve Tann'ya olan 
inancımızdan dolayı, yukanda saydığımız maddeleri 
onayladıktan sonra, şimdi de, tüm ve sağlam bir direş
kenlikle, ebediyen sevinç duyabilsinler diye aşağıdaki 
güvenceyi tanımayı ve vermeyi istiyoruz. Krallığımızın 
sınıriarı içinde bulunan baronlar kendi aralanndan, dile
dikleri 25 kişiyi seçecekler ve bu 25 kişi tüm güçleriyle, 
bizim bu halihazırdaki fermanla kendilerine bağışladığı
mız ve teyld ettiğimiz barışı ve özgüriükleri uygulaya
caklar, bunlara uyacaklar ve karşı tarafın da uymasını 
sağlayacaklardır. Bu, şu yolla olacaktır: Eğer biz ya 
da başyargıcımız ya da memurlanmız ya da emrimizdeki 
herhangi bir kimse, herhangi bir durumda, herhangi 
birine karşı suç işler, güvenlik ve barış kararlanndan 
herhangi birini çiğnerse ve eğer bu hareket sözü edilen 
25 barondan sadece dördü tarafından öğrenilirse, bun
lar bize ya da yurtdışında bulunuyorsak başyargıcımıza 
giderek, işlenen suçu bildirecekler ve bu haksızlığı dü
zeltmemizi talep edeceklerdir. Ve eğer bu cürümü, bize 
ya da yurtdışındaysak başyargıcımıza bildirmelerinden 
sonraki 40 gün içinde, biz ya da yurtdışındaysak başyar
gıcımız düzeltmezse, 4 baron olayı geri kalan 21 baro
nun önüne götürecek ve bu 25 liaron topluca, tüm 
ülkeyi arkalarına alarak, kalelerimizin, topraklarımızın 
ve mülkümüzün elimizden alınması yoluyla, olay kendi 
isteklerine uygun bir bii;imde yeniden yoluna girene 
dek, bizi uygun bir biçimde sıkıştıracaklar; bize karşı 
haciz uygulayacak ve daha ellerinden ne geliyorsa ya
pacaklardır. Ama bu arada bizim, kraliçenin ve çocukla
rımızın şahıslan dokunulmadan korunacaktır. Ve eğer 
olay yeniden tatlıya bağlanırsa, baronlar eskiden oldu
ğu gibi bize boyun eğeceklerdir. •

Suebya M ad d e le ri

Şubat/Mart 1525’te Alman köylülerinin 
yayınladıkları 12 maddelik bildirge.
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Birincisi, acizâne ricâmtz ve dileğimiz ve aynı zaman

da niyetimiz ve kanımız şudur ki; bundan t>öyle biz 
de güç ve yetki sahibi olmak istiyoruz. Her topluluk 
kendi rahibini kendi bulmalı ve seçmelidir. Topluluğun, 
seçtiği kişiyi, eğer yakışık almayacak davranışlarda bu
lunursa, görevinden uzaklaştırma yetkisi de bulunmalı
dır. Rahip vaazlerinde bize kutsal Protestanlığı anlaşılır 
ve katışıksız bir biçimde anlatmalıdır. İnsani bir ekleme
de bulunmamalı, İnsanlık anlayışı ve gereklerini işin 
İçine karıştırmamalıdır...

Üçüncüsü, biz şimdiye değin hep acmılması gereken, 
kendi halinde insanlar olarak görüldük. Isa’nın, en aşağı 
çobandan en yüksek görevdeki İnsana varana dek, kim
seyi unutmadan, hepimizi akıttığı o paha biçilemez ka
nıyla kurtardığı ve kefaretimizi ödediği bilinir. Bu yüz
den kutsal kitap bizim özgür olduğumuzu söyler, biz 
de zaten özgür olmak isteriz. Ama tamamen özgür değil, 
yâni üstümüzde hiç kimsenin bulunmadığı bir özgürlük 
istemeyiz: Tann bize bunu buyurmaz çünkü. Biz bir 
başımıza, bedenî taşkınlıklar içinde değil, Tann’yı efen
dimiz olarak severek, insan kardeşlerimizde Tann’yı bu
larak ve onlar için elimizden gelen her şeyi yaparak, 
gönlümüze göre, Tann’nın buyurduğu gibi, kurallar ve 
buyruklar altında yaşamalıyız.

Dördüncüsü, şimdiye değin alışılageldlğlnce, hiçbir 
yoksul kişi dörtayaklılan, kanatlıian ya da akan sudaki 
balıkları yakalama iznine sahip olmamıştır. Bize öyle 
geliyor kİ, bu kardeşliğe sığmayan, ayıp bir şeydir; çı
karcılıktır, Tann’nın kelâmına aykındır. Birçok yerde efen
dilerimiz, yabanıl hayvanlan inat edip, bizim zaranmıza 
korumaktadırlar, çünkü biz, Tann’nın insana yarar ol
sun diye yetişmesine izin verdiği şeyleri, akılsız hayvan
lann boşu boşuna, serserice yemelerine katlanmak zo
rundayız, ağzımızı açamayız; oysa bu da Tann’nın ve 
insan kardeşlerimizin aleyhinedir.

Beşincisi, odunculuk yüzünden de eziyet çekiyoruz; 
çünkü efendilerimiz tüm ormanlan kendi üzerlerine ge
çirdiler ve yoksulun birinin bir şeye gereksinmesi olsa, 
değerinin iki katı para vererek satın alması gerekmekte
dir. Kanımızca, ruhanî ya da dünyevî efendilerimiz her 
zaman elleri altında bulundurduktan orman ürünlerin
den satılmayanian topluluğa devretmelidirler.

Altıncısı, hizmetler yüzünden de eziyet çekiyoruz; hiz
metler günden güne arttınimakta, hatta her gün durdu
ğu yerde çoğalmaktadır. Biraz insaf edilmesini, bize 
bu denli çok eziyet çektirilmemesini, merhamet göste
rilmesini istiyoruz. Bizim de dileğimiz, atalanmızın yap
tıkları gibi, sadece Tann kelâmının sadasına uyarak ça
lışmaktır.

Yedincisi, bundan böyle herhangi bir hükümdarlık al
tında da eziyet çekmek istemiyoruz. Hükümdarlık nasıl 
birine, yoluna yordamına uyarak görev ya da ünvan 
veriyorsa, köylüye de, efendileriyle aralannda yapılacak 
bir sözleşemeye göre görev vermelidir. Bundan t>öyle 
efendi köylüyü zora koşmamalı, sıkıştırmamalıdır. Köy
lünün toprağı zahmet çekmeden, yâni canla başla İşle
yip, ondan yararlanabilmesi için, efendi köylüden olur 
olmaz, karşılıksız daha çok hizmet ya da başka şeyler 
istememelidir. Eğer efendinin hizmete gereksinmesi var
sa, köylü uysallık ve bağlılıkla herkesten önce ona koş
malı, ama kendi zaranna olmayacak bir saatte ve za
manda, uygun bir ücret karşılığında hizmet görmelidir.

Sekizincisi, ki bu durumda olanlann sayısı oklukça 
yüksektir, toprak kiraladığımız için eziyet çekiyoruz; top
raklar aşan karşılamamakta, bu yüzden köylünün elin
den alınmakta ve telef olmaktadır. Hükümdarlığın bu 
toprakları, namuslu kişilere değer biçtirtmesini ve ma
kul ölçüler İçinde bir aşar saptamasını istiyoruz, çünkü 
her gündelikçi zaten ücretini fazlasıyla hakediyordur...

Onuncusu, bazılarının, aslında topluluğa alt olan çayır 
ve arazileri kendi üzerlerine geçirmelerinden dolayı ezi
yet çekiyoruz. Eğer bu topraklar ciddi ve samimi bir 
biçimde görüşüp, satın alınmamışlarsa, biz tuınlan yeni-

Üstte: 16. yüzyılda Eski Roma’mn Palatin tepesi artık 
turistik geziye konu olan harabelerden ibaretti. Altta: 

1471'e ait Doge Nicolld Tron'a a lt Venedik sikkesi ve 
1678'de II. Charles adına çıkarılan altın para.

den kendi topluluğumuza katmayı düşünüyoruz. Bu top
raklar haksızca satın alınmışlarsa, bir an önce mülkün 
durumuna göre, kardeşçe ve iyilikle uzlaşma yollan aran
malıdır.

Onbirincisl, ölüm denilen olayın istismar edilmesine 
bir son vermek İstiyoruz. Şimdiye değin birçok yerde, 
çeşitli biçimlerde olduğu gibi, duilann, yetim ve öksüz
lerin mallannın, Tann’yı ve her türlü onuru hiçe sayarak, 
alçakça ellerinden alınmasına ve talan edilmesine hiçbir 
zaman ne izin verilmeli, ne de böyle bir şey hoşgörülme- 
lidir.

Onlklnclsi, karanmız ve ebedî kanımız şudur ki: Eğer 
burada yazılan maddelerin biri ya da birden çoğu Tann’- 
nın kelâmına uygun değilse, Tann’nın kelâmına uygun 
olmayan o maddenin bize gösterilmesini istiyoruz. Ve 
eğer bu uygunsuzluk, kutsal kitap temel alınarak, bize 
açıklanırsa, biz o maddeden vazgeçeceğiz. •

G a itf Tiİ€€ara öğ ütler
G İO V A N N İ MORELLİ

Vakanüvis Giovanni iWoreiii’nin 1393’te yazdığı 
Chronicle Horansa adlı kitabından bir böiüm.

"Eğer yün veya Fransız kumaşı İşine girmek İstiyor
san bunu yalnız iıaşına yap ve İki günde zengin olmaya 
kalkma. Kendi paranla İşini gör ve asla kâr amacıyla 
ödünç para alma. İş antlaşmalannı İyi namlan ve kredile
ri güvenilir kişilerle yap ve sana mutlaka kendi adlarına 
sağlam kanıtlar göstersinler. Ve eğer bir kez üçkağıtlan- 
na düşersen bir daha onlann tuzağma düşmemeye ça
lış. Mallannı çok para verecekmiş gibi görünen kişilere 
satma; daha yüksek fiyat verenlerin çağnianna kolay 
kolay kulak verme; her zaman iş kayıtlarını kontrol et; 
yavaş git, güvenli git.

Arte di Lana (tekstil işi) yapıyorsan kendi paranla 
çalış. Senin İçin çok tanıdık biri değilse denizaşın ülke
lere mal göndermekte acele etme. Eğer “ compagno”- 
suz (ortak) işini yürüteblllyorsan ortak alma. Eğer ortak 
gerekiyorsa ortağını ustaca seç -iyi ve zengin bir adam 
olsun, ve toplumsal statüsü ve soyu açısından senden 
daha üstün asla olmasın...”

Tüccarlann asaleti ve görevi büyüktür ve pek çok 
bakımlardan önem taşır; bunlar genel olarak dört ne
denden doğmaktadır: Birincisi, ortak çıkar adınadır. İCa- 
mu refahının ilerlemesi, CIcero’nun söylediği gibi çok 
önemlidir ve İnsan onun adına gerekirse hayatını bile 
feda edeblimelidlr...Devletlerin ilerleme, konfor ve ka
mu sağlığı büyük ölçüde tüccarlann başansına dayanır; 
elbette burada pleb ve sıradan tüccariardan değil bu 
eserimizde ele aldığımız ve övdüğümüz muzaffer, bü
yük tüccariardan söz ediyoruz. Ve ticari işe ve etkinliğe 
dair şunu söyleyebiliriz: Ticaret, bayındıriık ve ilerleme 
sayesirtde kısır, yoksul ülkeler yiyecek ve mal görürier 
ve başka mallann bulunmadığı uzak yerlerden getirilen 
garip eşyalarla tanışıriar. Tüccariar aynı zamanda para, 
mücevher, altın, gümüş ve her türden madenlerin bollu
ğunu sağlariar. Çok sayıda lonca kurar, çeşitli zanaattan 
gellştlriı;ler. Böylece kentler ve ülkeler toprağı ekip biç
meye, sürüleri genişletmeye, gelir ve rantlan çoğaltma

ya yönelirler. Ve çalışmalan sayesinde tüccariar yoksul
lann yaşamasını da sağlariar, vergi girişimleriyle idare
cilerin çalışmasını kolaylaştmriar; ihracat ve Ithalatlany- 
la gümrüklerin ve toprakbeylerinin geliriertnin yüksel
mesine yol açarak sonuçta ortak hazînenin ve kamu 
gelirinin artmasını sağlariar. İkinci olarak, tüccariann
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asalet ve görevlerini, kendi özel mülklerinin ve malları
nın onurlu ve faydalı kullanımı için yüceltiyorum. İşin 
aslında, sağlam, tutarlı, ılımlı ve doğru bir tüccar kendi 
zenginliğini arttıracaktır. •

A rap lar, Yahudiler ve  
A vrupa

ABU EL FADIL CAFER İBN ALİ El

Suriyeli Abu El Fadıl Cafer ibn Ali El’in ticaret 
hakkmda yazdıkları.

"Üç tür tüccar vardır: gezenler, biriktirenler ve ihraç 
edenler. Bunlar ticareti üç biçimde yaparJar: teslimat 
için belli bir zaman sınırına bağlı otan nakdi satışlar, 
borç üzerine ödemelere dayanan bir yöntemle, ve mu- 
karade yoluyla. Ancak mutadammin bir tüccar olarak 
kabui edilmez, çünkü mülk sahibine bağlı bir kişiden 
başka bir şey değildir, ve eline geçen rantların işletilme
si veya toplanması karşılığında kendine ödenenlerden 
ibarettir. Onunla mukarade’nin işletmeyle yükümlü kıs
mı arasındaki fark, bu İkincisinin yatırımcının yatırımının 
tesadüfe bağlı olarak zarara uğraması durumunda zararı 
tazmin etme zorunluluğuna bağlı olmamasıdır...

Zanaat ve ticaretin birleşmesi tekstil ve baharat tica
retinde söz konusu olur; çünkü bu iki ticaret türü iki 
ayn çaba alanına aittirler. Bir taraftan zanaatiere aittir
ler, çünkü kumaş tüccarı malların standardını, iyi veya 
kötü kalitede olanları, ve içine karıştırılmış olabilecek 
hileleri iyi tanıyıp bilmek zorundadır. Benzeri bir biçim
de bir baharat tüccarı da farklı ilaçları, reçeteleri, iksirle
ri ve parfümleri, bunların iyi ve kötü türlerini ve karıştırı- 
labilecek hileleri iyice bilmelidir. Hangi malların hemen 
satılıp tükenebileceğinden ya da uzun süre elinde kala
bileceğinden, buna bağlı olarak hangi malların hangi 
şartlarda daha iyi ve daha uzun korunabileceğinden, 
saklanabileceğinden, en iyi kanşımların ve iksirlerin han
gileri olduğundan haberdar olmalıdır. Kumaş tüccarı 
da malların güzel gösterilmesinin ve korunmasının sırla
rını öğrenmelidir. Ama hem kumaş hem de baharat tüc
carları aynı zamanda ticaret ehlinin de bir parçasıdırlar, 
çünkü alıp satarlar ve kârlarını bunlardan elde ederler...

Bil ki kardeşim -Allah seni kendisi için kıymetli ve 
hoş olana doğru yöneltsin- stoklayan, biriktiren tüccarın 
işinin kuralı malları mevsimine denk getirerek, ithalat 
kesintiye uğradığı, arz geniş, talep az olduğunda sat
maktır. Bu tür bir tüccar her şeyden önce elde bulunan 
miktar ister az ister fazla, ister ucuz ister pahalı olsun, 
ister bolluğa erişmiş ya da kötüleşmiş olsun, ticaret 
yollan kesilmiş ya da emniyetli olsun malların geldiği 
ülkelerdeki ve kendi ülkesindeki fiyatların göreli kıyasla
masını erken bir zamanda öğrenmiş olmalıdır. O bu 
bilgileri dikkatli araştırmalarla, ve kervan yöneticilerini 
ciddi ciddi sorguya çekerek öğrenebilir...

(...) Gezgin tüccar ise her şeyden önce hangi malları 
aldığına büyük bir dikkat göstermelidir. Üstelik umutla
rının hedefine ulaştığı zaman gerçekleşeceği yolunda 
saf bir inanca kapılıp kendini avutmaktan da vazgeçme
lidir; çünkü seyahat büyük bir kolaylıkla gecikebilir, 
ertelenebilir, ya da bazı engeller nedeniyle yapılması 
imkansız hale gelebilir, belki de yol çok tehlikeli, deniz

İJstte: Şarap ve bağcılık, tüketim alanı da dahil olmak 
üzere Avrupa’nın temel ürünlerinden biriydi. Altta: 
Balthazar Behem’in ünlü Meslekler kitabından bir 

zanaatçı evi tasfiri.

ticareti için de havalar fırtınalı olabilir. Böyle durumlar
da fazla düşünmeden yapılacak şey- malları alındıkları 
yerde yeniden satmaktır. Kendisini bu zarar için önce
den hazır tutmamış bir tüccar böyle bir durum karşısın
da iflasa kadar sürüklenebilir.'' •

In g ilte re 'y e  G idenler İfin  
B azı Tavsiyeler

G İO V A N N İ FRESCOBALDİ

Açıklama Vakanüvis Giovanni Frescobaldi’nin, 
İngiltere’ye giden tüccarlara tavsiyeleri.

Alçakgönüllü renkler giyin, mütevazi davran, kalın 
kafalı gibi görün ama aslında kurnaz ol: Eğer İngiliz 
seni kazıklamak isterse ona kendini açındır!

Seni koruyanın da, altetmeye çalışanın da altında kal
ma; kahramanca harca, ve kendini bu durumda fakir 
gibi gösterme. Ödenmesi gereken gün ve zamanda öde, 
toplamakta ise yüksek gönüllü davran, ama ihtiyacının 
seni mezara kadar götüreceğini onlara göster. Elinde 
olan karşılığında yapabileceğinden daha fazla talepte 
bulunma. Eğer önünde iyi şanslar varsa doğru zamanda 
satın al -ve bunu yaparken çarşıdaki yöneticilerle ilişki
ye girme. Yetki sahibi kişilerin beklediklerine harfiyen 
riayet e t...” •

H ollanda Bağım sızlık BildiHsi

üçüncü Hollanda Ayaklanması İspanya tahtı ile 
Birleşik Eyaletler arasında, nihaî olarak 

Hollanda’nın bağımsızlığına dönüşecek bir silahlı 
banşa yolaçmıştı.

Halk prens için değil, tersine prens halk için yaratıl
mıştır; çünkü halk olmasa prens de olmazdı. Prens uy
ruklarını hak ve adalete uyarak yönetmeli, onlan bir 
baba evlâtlannı nasıl severse öyle sevmeli, bir çoban 
sürüsünü nasıl güderse, aynen öyle bağlılıkla gütmeli
dir. Prens bunun için vardır. Eğer böyle davranmaz, 
köle muamelesi yaparsa, prensliği sona ermiş demektir; 
bir tirandır artık o. Uyruklan da, eğer başka hiçbir çıkar 
yol kalmaz ve hissettikleri tehlike üzerine yaptıklan uya
rılara karşın, Uranlıktan kendi canlan, malları, kanlan 
ve çocuklan için herhangi bir güvence alamazlarsa, o 
zaman kendi vekillerinin, zümrelerin yasal karan uyann- 
ca tirandan aynima hakkını elde ederler. İspanya Kralı 
din bahanesiyle bir tiranlık kurmayı denemiştir; ülkenin 
direnişini dikkate almadan, ayncalıklan koruyacağına 
dair ettiği yemini bozarak, ülkenin ayncalıklannı zedele
miştir. Dolaysıyla biz de şimdi İspanya Kralı'nm Hollan
da egemenliği üzerinde hiçbir hakkı kalmadığını ilân 
ediyoruz. Böylece bir zamanlar İspanya Kralı'na bağlılık 
ve boyun eğme yemini etmiş olan tüm memurlara, amir
lere, efendilere, vassallere ve kentlilere görevlerinden 
el çektiriyoruz. Tüm görevlilere bundan böyle, İspanya 
Kralı'nm adını, ünvanını ve mührünü kullanmamayı ve 
bize bağlı, İspanya Kralı’na ve onun yandaşlanna karşı 
olduklarını içerir bir yemini etmelerini buyuruyoruz. •
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A reop ag itia
JO H N  MILTON

Kasım 1643’de yayınlanan ve John Milton'ın, aynı 
yılın Haziran ayında “ tüm yayınların sansür 
edileceğine dair”  çıkan yasaya karşı yazdığı 

Aeropagitia adlı kitabından bir bölüm.

Bir insani öldüren birisi, akıllı bir yaratığı, Tanrı'nın 
yeryüzündeki suretini kaldırır ortadan. Ama akıllı bir 
kitabı yok eden birisi, aklın kendisini öldürür; bir bakıma 
Tann'nm gözümüzün önündeki tasvirini yok eder. Bazı 
adamlar dünya için bir fazlalıktır, oysa iyi bir kitap ulu 
bir kişinin eşsiz kanıdır; mumyalanmış, gömülü bir hazi
nedir, bir ömür tüketip, bir yenisine başlar, ölüm nedir 
bilmez.

Ruhlar hapsedilmemelidir. kamuyu ilgilendiren konu
lar üzerine serbestçe konuşmanın ve yazmanın zamanı 
gelmiş artık. Kazanan hiç kuşkusuz yalnız gerçek ola
caktır. •

Habeas Corpus S enetleri

1679’da yayınlanan ve Britanya adalarında kişi 
haklannm temel direği haline gelen Habeas 

Corpus yasalarının metni.

Caniyâne ya da sözde caniyâne bazı olaylar yüzünden 
Krai'ın uyruklarını, nezaretleri altında bulunduran, kont
luklardaki fahri memurlann, zındancıbaşların ve diğer 
görevlilerin, kendilerine gönderilen resmî celp emirleri
ni geri yollayarak, bir ya da bazen birden çok Habeas 
Corpus'u çeşitli ve türiü biçimde çiğneyerek ve başka 
vesilelerie, görevlerine, ülkenin kabul edilmiş yasaları
na aykın olarak, bu tür resmî celp emirierine karşı gös
terilmesi gereken bağlılığı savsayarak, sürüncemelere 
neden olduklan, böylelikle Krai’ın uyruklarının birçoğu
nun, yasa uyarınca kefaletle serbest bırakılacakları du
rumlarda, büyük zarariara ve sıkıntılara maruz bırakıla
rak zindanda tutuldukları ve ilerde daha da uzun bir 
süre tutulabilecekleri nazarı dikkate alınsın.

II. Bu durumlardan kaçınılması ve böylesi, canlyine  
ya da sözde canlyine olaylardan dolayı tutuklanan tüm 
kişilerin hızla sertıest bırakılması amacıyla, ruhant ve 
dünyevî lordlann ve burada toplanmış bulunan Paria- 
mento’nun avam kamarasının öğüdü ve onayı alınıp, 
Parlamento’nun meşru yetkesine dayanarak, yüce Ma
jesteleri Kral tarafından buyurulacaktır ki;

Ne zaman olursa olsun, kendi nenretleri altında bu
lundurduktan kişiye ttlşktn, U r ya da birden çok fahri 
memura, zmdancıliaşına, görevliye ya da hertiangi t>aş- 
ka birisine gönderilmiş, hertiangi bir resmî celp emri, 
onlara bir ya da trirden çek kişi tarafından ibraz edile
cektir.

Sözü edilen celp emri, sözü edilen görevlinin eline 
verilecek ya da zindandaki ya da hapistuınedekl bir 
alt görevliye ya da gardiyan yardımcısına ya da bu sözü 
edilen görevlerin ve gardiyanlann vekillerine testim edi
lecektir.

Sözü edilen görevli ya da görevliler, buniann yardım
cısı ya da yardımcılan, yardımcı gardiyanlar ya da vekil
ler, yukarda sözü edilen celp emrinin ellerine geçmesin-

Üstte: Ingiliz Kralı John, Magna Carta'yı İmzalarken. 
Ortada: 18. yüzyılda parlamenter iktidara karşı kişisel 
özgürlüğün savunucusu olan milletvekili John Wilkes. 

Altta: Ingiliz Komünler Odası'nın 1651'de basılan 
damgası.

den sonraki üç gün içinde, (eğer yukarda bahsedilen 
tutuklama, ihanet ya da devlete karşı işlenen bir suç 
yüzünden verilmemiş ve bu durum, tutuklama emrinde 
açık ve kesin bir biçimde belirtilmişse), sözü edilen 
tutuklunun nakledilmesi için gereken ücreti, sonradan 
yargıç ya da mahkeme tarafından ödenmesi ve her mil 
için 12  peniyi geçmemesi kaydıyta, ödeyerek; ve eğer 
yargıç ya da mahkeme sanığın geriye naklini talep eder
se, ki bu, halihazırdaki yasanın amacına uygun bir bi
çimde yapılacaktır, geriye nakil için gereken ücretin 
ödeneceğini bir borç senediyle güvence altına alarak; 
ve yolda tutuklunun hiçbir kaçma girişiminde bulunma
ması için önlem alarak, celp emrini geriye yollayacaktır.

Ve tutukluyu ya da gözaltında bulundurulan kişiyi, 
bizzat Lordkanzter’in ya da o gün için Lord mührünü 
taşıyan kişinin önüne ya da sözü edilen celp emrinin 
verildiği mahkemenin yargıçlarının ya da baronlarının 
ya da celp emrinde belirtilen kişi ya da kişilerin önüne 
çıkaracaklar ya da çıkmalarını sağlayacaklardır.

Ve eğer bu sözü edilen durumdaki kişilerin tutuklan
maları, böyle bir mahkemenin ya da bir yetkili kişinin 
ikamet ettiği ya da edeceği yerden ya da yerlerden 
20 mil uzakta İse, tutuklamanın gerçek nedenleri de 
hiç vakit kaybetmeden tasdik ettirilecektir. Bu tasdik, 
20 milden uzak ve 100 milden yakın yerier için 10  gün 
içinde, 100 milden uzak yerier İçinse 20 gün içinde 
ve bu zaman sınırını kesinlikle aşmadan yerine getirile
cektir.

V. Ayrıca yukarda adı geçen yetke tarafından buyuru- 
lacaktır ki; Eğer bir görevli ya da görevliler bunlann 
yardımcısı ya da yardımcıları, yardımcı gardiyanlan ya 
da vekilleri, yukarda sözü edilen celp emrini geriye 
yollamayı ya da tutuklu ya da tutukluiann bizzat mahke
me önüne çıkantmalarını, resmî celp emrinin hükümleri
ne bağlı kalarak, yukarıda kaydedilen zaman içinde yeri
ne getirmeyi savsar ya da reddeder ya da reddederler
se; ya da eğer tutuklunun ya da onun tarafından görev
lendirilmiş birisinin istemi üzerine, istemde bulunan ki
şiye böyle bir tutuklu hakkında verilmiş bir tutuklama 
emrinin ya da emlrierinin aslî bir kopyasını gösterme
mekte diretirlerse ya da aradan altı saat geçtikten sonra 
da istem üzerine yine göstermezlerse, bu kez sözkonu
su emlrieri göstermeleri için ona ya da onlara karşı 
zor kullanılacaktır; dahası bu hapisanelerdeki başgardi
yanlar, gardiyanlar ya da nezaretle görevli kişiler istis
nasız, bu suçun birinci işlenişinde tutukluya ya da zara
ra uğrayan hizibe 100 lira para cezası ödemek zorunda 
kalacaklar ve aynı suçu ikinci kez yinelemeleri halinde 
200 Ura ödeyeceklerdir; aynca sözkonusu olan görevi 
de bundan böyle üstlenme ve yerine getirme hakkını 
da yitireceklerdir. Bu suçu işleyenlerden ya da onların 
görevlendirdikleri ya da vekâlet verdikleri kişilerden söz
konusu paratann alınması, tutuktu ya da zarara uğrayan 
hizip tarafından ya da bunlann görevlendirdikleri ya 
da vekâlet verdikleri kişiler tarafından Krai’ın mahkeme
lerinden birine herhangi bir suç duyurusu, dava istemi, 
iddianame, şikâyetname ya da dilekçeyle başvurulması 
yoluyla sağlanacaktır. Mahkemede başvurunun haksız 
yere reddedilmesine, adam kayınimasına, ayncalık ta
nınmasına, adn değişikliklere, karakter-kefaletifie ya da 
“ non vuH ulterius prosequi” yoluyla davanın düşürül
mesine ya da benzeri şeylere izin verilmeyecek ya da 
göz yumulmayacaktır. Aynı biçimde davanın ertelenme 
sİ için de başvurulamayacaktır. Her tazminat istemi ya 
da zarara uğrayan hizibin şikâyeti üzerine alınan mahke
me kararian, birinci cürümün suçluluk duyurusu İçin 
yeteri! sayılacaktır. Daha sonraki her tazminat istemi 
ya da birinci mahkeme karanndan sonra İşlenen herhan
gi Mr cürümle yeniden zarara uğratılan hizibin şikâyeti 
üzerine alınan mahkeme karartan, görevlilerin ya da 
ilgili kişilerin İkinci cürüm İçin belirlenen para cezasını 
ödemelerini sağlayacak bir suçluluk duyurusu için ye
terli sayılacaktır. •



İngiltere İnsan H a ltla rı 
B iU İH sİ

1689'da Bili of Lights adıyla yayrnlânan, İngiltere 
İnsan Haklan Bildirisi'nln tarrî metni.

Bu imparatorlul( halicinin tüm zümrelerinin temsilcisi, 
nefru ve özgür, ruhani ve dünyevî lordiaria Avam Ka- 
narası’nın M.S. 1688'de Westminster’de biraraya gei- 
neleri ve o zamanlar William ve Mary adlarını. Orange 
)rensi ve prensesi ünvaniannı taşıyan ve böyle çağrılan 
le şahsen orada bulunan Majestelerine, Icendilerinin 
caleme aldıklan, aşağıdaktnin tıpkısı bir yazılı açıklama
dı sunmaları nazarı dikkate alınsın.

Şöyle kİ:

Öten Kral II. James, görevlendirdiği çeşitli köylü ni- 
etli danışmanın, yargıcın ve bakanın yardımıyla, Pro- 
estan dinini, İmparatoriuğun özgürlüğünü ve yasaiarı- 
II, aşağıda saydıklarımızı yapmak suretiyle yıkmaya ve 
löklerini kurutmaya kalkışmıştır.

1) Pariamento'nun onayı olmadan, kendisini yasaiar- 
an ve tm yasaların icrasından muaf tutup, bunları za- 
lan zaman İptal ederek, iktidarı ele geçirmiş ve elinde 
lulundurmuştur.

2) Nice namuslu din adamını tutuklatmış ve haklann- 
a yargısal koğuşturma açtırmıştır; çünkü bu din adam
ın, ele geçirilen iktidara bir katkıda bulunmak için, 
ılçakgönüllülük gösterip ricada bulunmuşlardır.

3) “Kilise yetkilileri mahkemesi” adını taşıyan bir mah- 
lemenin kurulması için, altmda büyük devlet mührünü 
ışıyan bir yönerge çıkarmış ve bu yönergenin uygulan- 
lasını sağlamıştır.

4) Pariamento’nun kabul ettiğinden başka bir zaman- 
a ve başka bir biçimde, veto hakkı bahanesiyle, tahtın 
ikan ve yararına para toplamıştır.

5) Banş zamanında Pariamento’nun onayı olmadan 
Tdllığın sınıriarı içinde, sürekli bir ordu kurmuş, hazır 
«ılundurmuş ve askerleri yasaya aykın bir biçimde gar- 
izonlara yerleştirmiştir.

6) Papacılann yasayı hiçe sayarak silâhiandınlıp, kış- 
ırtıldıklan bir zamanda, Protestan inancından olan nice 
ürüst uyruklannın silâhiannı ellerinden almıştır.

7) Pariamento üyeliği seçiminin serbestliği ilkesini 
Iğnemiştir.

8) Sadece Pariamento tarafından kovuşturulabilecek 
irçok olay ve dava hakkında, Yüksek Saray Mahkeme- 
’nde (the Court of King's Bench) yargısal kovuşturma 

çılmıştır ve daha başka pek çok keyfî ve yasadışı yön- 
eme başvurulmuştur.

9) Son yıllarda hizipçi, kötü ahiâkiı, yoz ve niteliksiz 
işiler soruşturma jürilerine üye olarak katılmışlar ve 
enklen üyeliğe seçilmişlerdir. Daha da önemlisi, yük- 
ek ihanet soruşturmalan, kendi adına mülk sahibi ot
layan jüri üyelerince yürütülmüştür. Bu hususlar da 
azan dikkate alınmalıdır.

10) Uyruklann özgüriüklerini korumak için sağlanan 
ırartan ortadan kaktırmak amacıyla otsa gerek, bakla
mda suç duyurusunda bulunulmuş kişiler için gereğin- 
Mı çok, abartılı koruma önlemleri alınmıştır.

11) Oldukça .yüksek para cezalan verilmiş, insanlar 
Mfcunç, yasadışı cezalara çarpıtmimıştardır.

12) İlgili kişiler hakkında daha herhangi bir suçluluk 
uyurusu ya da mahkeme karan çıkmadan önce, ödeye-
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iı̂ imıtm, Jonıt Dawmtut.

Üstte: William Hogarth'm 1725’de yaptığı, "Krallığı, 
Piskoposu ve Yargıyı" eleştiren gravürü. “ Son ay 

tutulmasından bu yana büyük ölçüde geliştirilen 
teleskopla kesin olarak gözlemienebiien Ay'ın önemli 

şahsiyetlerinden bazıları" Altta: 1645'de Londra'da 
“ Papacıiara" karşı yayınlanan propaganda afişi.

çekleri kefalet ve çekecekleri hapis cezalarıyla (sukut-u 
hak cezalan) İlgili sözler verilmiş, vaadlerde bulunul
muştur.

Tüm bunlar, bu imparatorluğun biklik yasalarıyla, tü
zükleriyle ve özgürlüğüyle doğrudan ve tamaman çeliş
mektedir. Adı geçen, ölü Kral il. James’in tahttan çekil
mesi ve dolayısıyla tahtın boşta kalmasından sonra, 
Kadir-i Mutlak Tann tarafından, (bu krallığı papacıiıktan 
ve keyfi yönetimden kurtarmak amacıyla, Tann’nın yü
ce elçisi seçilen) Siz Orange Prensi Altesiniz, (ruhanî 
ve dünyevî lordtann ve avam kamarasındaki çeşitli önde 
gelen kişilerin öğütlerine uyarak,) Protestan inancına 
bağlı ruhanî ve dünyevî lordiaria, çeşitli kontluklara, 
kentlere, üniversitelere, seçim bölgelerine ve Cinque 
Port'lara mektup yazılmasını buyurmuştunuz. Bu kişi
lerden, dinlerinin yasalannın ve özgüriüklerinln yeniden 
tehlikeye düşürülmemesi için, kendilerini temsilen Par- 
lamento'ya yollanmayı hak edebilecek, binaltıyüzsek- 
sensekiz yılının Ocak ayının 22. günü, Westminster’de 
bulunup, oradaki toplantıya katılabilecek kişileri seçme
leri istenmişti; bu mektuplara dayanılarak da seçimler 
yapılmıştı;

Böylece yukarda sözü edilen ruhanî ve dünyevî lord- 
lar ve avam kamarası, ilkin, atalannın buna benzer bir 
durumda yaptıklan gibi, eski hak ve özgürlüklerini te
mellendirmek ve geçeriiklerini pekiştirmek üzere, söz
konusu mektuplara ve seçimlere dayanarak, bu kez ulu
sun tamamının, özgürce temsil edildiği bir toplantıda 
biraraya gelmişlerdir. Yukarıda sözü edilen amaçlara 
ulaşmak için de, en ciddi sorunlara en geçeri! yöntem
lerle eğilmeyi uygun bulmuşlardır.

1) Pariamento'nun onayı olmadan, Kral’m yetkesine 
dayanarak, yasatan ve bu yasalann icrasını iptal etmek 
gücü sözde kalır ve yasadışıdır.

2) Son zamanlarda alışkanlık haline getirmek küstahlı
ğını gösterdikleri gibi, Kral'm yetkesine dayanarak, ken
dini yasalardan ve bu yasalann icrasından muaf tutmak 
gücünü de sözde kalır ve yasadışıdır.

3) Geçmişteki, "Kilise yetkilileri mahkemest’nin” ku
rulması için çıkanlan yönerge ve benzeri türden diğer 
tüm yönergeler ve mahkemeler yasadışı ve zararlıdır.

4) Veto hakkı (»hanesiyle, Pariamento'nun onayı ol
madan, uzun t>ir süre İçin, kabul edildiğinden ya da 
edileceğinden başka bir biçimde tahtın yararına para 
toplamak yasadışıdır.

5) Kral'a rica ve minnet mektuptan yollamak uyrukian- 
mn hakkıdır. Bu mektuplann Kral’a sunulmasından do
layı yapılan tutuklamalar ve kovuşturmalar yasadışıdır.

6) Banş zamanında, Krallık sınırlan içerisinde Paria
mento'nun onayı olmadan, sürekli bir ordunun kurutma
sı ve hazır bulundurulması yasaya aykındır.

7) Protestan inancına bağlı uyruklar, mevkilerinin ge
rektirdiği ve yasanın izin verdiği ölçüde, kendi güventik- 
teri için silâh taşıyabllmetidirier.

8) Parlamento üyelerinin seçimi serbest olacaktır.

9) Konuşma özgürlüğü vardır; Parlântento'daki tartış
malar ve görüşmeler, Parlamento’dan başka hiçbir yer
de ya da mahkemede suçlama ya da soruşturma konusu 
yapılmamalıdır.

10) Gereğinden çok, abartılı güvenlik önlemleri öngö- 
rülmemeli, kefaletler yüksek tutulmamalı, korkunç ve 
olağandışı cezalar verilmemelidir.

11) Jüri üyeleri yasal yoldan atanmalı ve yeniden 
seçitebitmelldir. Yüksek ihanetle suçlanan insanlann 
mahkemesine katıhm jüri üyelerinin kendi adtanna mülk 
sahibi olmalan gerekmektedir.
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12) İlgili kişinin yargılanmasından önce, kefalet ve 
hapis cezasıyla İlgili söz verilmesi ve vaadlerde bulunul
ması yasadışıdır.

13) Parlamento şikâyetlerin giderilmesi, yasaların dü
zeltilip, güçlendirilmesi ve korunması amacıyla sık sık 
toplanacaktır. •

İng iltere  M ektu p ları
VOLTAIRE

1733-34'de İngilizce olarak yayınlanan Voltaire’in 
Ingiltere Mel<tuplan, yayınlandığı dönemde 

devrimci bir meydan okuma olarak görülmüş, 
hatta Fransızca baskısı parçalanıp yakılmıştı.

Aşağıda bu mektuplardan üçü.

QUAKER’LAR ÜZERİNE

Böylesl olağandışı bir halkın görüşleri ve tarihi, aklı 
başında bir insanın ilgisini çoktan haketmlştlr düşünce
siyle, kendimi İngiltere’nin en ünlü Quaker’Ierinden biri
ni ziyaret etmekle görevlendirdim. Ziyaret edeceğim bu 
ulu kişi, 30 yıl ticaretle uğraşmasına karşın, daha fazla 
zenginlikte ve nimette gözü olmadığından, şimdi Lond
ra yakıniannda bir çiftliğe inzivaya çekilmiş birisiydi. 
Onu evinde ziyaret ettim; tek süsü temizliği olan, küçük, 
gayet güzel yapılmış bir evdi bu. Tutkunun ya da ölçü
süzlüğün her türlüsüne yabancı kaldığından olacak, bu 
Quaker şimdiye değin hiç yatağa düşmemiş, yaşlı ama 
dinç bir adamdı. Tüm yaşamım boyunca onun yüzünden 
daha soylu, daha çekici bir yüz görmedim, diyebilirim. 
Mezhebinin diğer üyeleri gibi giyinmişti; sırtında beli 
büzgüsüz, manşetleri ve cepleri düğmesiz bir fistan, 
başında bizim din adamlanmızın giydiklerine benzer, 
geniş kenarlı bir şapka vardı. Beni karşılarken, bu şap
kayı hafifçe başından kaldırdı ve gövdesini bir parça 
olsun eğmeden bana doğru ilerledi. Şu var ki, o apaçık, 
sevimli yüzünün takındığı ifadede, Iklbüklüm olmak ya 
da başı örtmek amacıyla yapılmış bir nesneyi elde tut
mak alışkanlıklarının taşıdığından çok daha fazla kibar
lık yatıyordu. “ Arkadaş", dedi bana, “ görüyorum ki, 
yabancısın, eğer yardımcı olabilirsem, hiç çekinmeden 
söyle.” “ Bayım” , diye cevap verdim, bir yandan da, 
âdetimiz olduğu gibi, bir adım öne atıp, dizimi hafifçe 
kırmıştım, “umarım ki, mazur göreceğiniz öğrenme iste
ğim sizi rahatsız etmez; eğer bana dinsel görüşlerinizi 
anlatmak nezaketini gösterecek olursanız, bu benim için 
büyük bir onur olacaktır.”  “ Senin ülkenin İnsanları res
miyete çok önem veriyorlar; eğilip, bükülüyorlar; ama 
senin kadar öğrenme isteğiyle dolu birine şimdiye dek 
daha rastlamadım. İçeri gir de, birlikte bir şeyler yiye
lim,” diye karşılık verdi. Ben bu arada birkaç uygunsuz 
övgüde daha bulunmadan edemedim tabiî, ne de olsa, 
İnsan bir çırpıda eski alışkanlıklanndan kurtulamıyor. 
Duayla açılıp, duayla kapanan besleyici ve sâde bir 
yemekten sonra sorularımı sormaya başladım, ilk önce, 
İyi Katoliklerin birçok kez Fransız Protestanlarına yö
nelttikleri soruyu attım ortaya; “ değerli bayım” , dedim, 
“siz vaftiz edildiniz mi acaba?” “ Hayır” , diye yanıtladı 
beni Quaker, "diğer din kardeşlerim de vaftiz edilme
mişlerdir.” "Allah cezanızı versin, e m i" lâfı kaçıverdi 
ağızımdan birden, “ nasıl olur, peki siz Hıristiyan değil 
misiniz?” dedim. O da “ dostum” diye karşılık verdi 
alçak bir sesle, “ lânet okuma hemen; tabiî kİ Hıristiya- 
nız, ama Hıristiyanlığın, baştan aşağıya biraz su ve luz 
dökmek olduğu kanısında değiliz” . “ Allahaşkına”  diye 
bağırdım. Bu Tanrıtanımazlık karşısında dayanamayıp, 
“ İsa peygamberin Yohannes tarafından vaftiz edildiğini 
unutuyor musunuz yoksa?" “ Arkadaş, bir kez daha '

Üstte: Thomas Hobbes'un Levithan adil i<itabın 
1651'de Andrew Crool(e için özel olarak basılmış 

kapak resmi. Altta: Hollanda devletinin kurucusu ve 
Nassau Hanedanı'nm egemenliğini başlatan Guillaume 

d'Orange.

yineliyorum: Lânet okuma", dedi sevimli Quaker, “ İsa 
vaftizden geçmesine geçti ama, kendisi hiçbir zaman 
birisini vaftiz etmemiştir. Bizler de Yohannes’In değil, 
İsa’nın çömezleriyiz.” "Aman Tanrım, kutsal engizis
yon sizi bir duysa, ne de çabuk odun yığınının üzerine 
yollardı", diye haykırdım, “ ey İyi insan, Tann aşkına 
bırakın da sizi vaftiz edeyim.” “ Eğer senin zayıflığını 
hoşgörmekten öte bir şey olmasa, hepimiz seve seve 
döncHtlik düşüncemizden” , diye yanıt verdi hiç ciddiye
tini bozmadan; “ biz vaftiz edilmiş hiç kimseye belâ 
okumuyoruz. Ama sanıyoruz kİ, gerçekten kutsal ve 
ruhani bir dinin inananları, arada sırada Yahudi adetleri
ni uygulamaktan kendilerini alamıyorlar” . “ Daha da ne
ler” , diye bağırdım, “ Yahudi adetleri, ha?” “Evet dos
tum” , diye devam etti hiç oralı olmadan, “ o denli Yahu
di ki, Yohannes’ln yaptığı vaftizin tıpkısına, bugün hâlâ 
arada bir Yahudilerde rastlanır” ... (...)

PRESBİTERİYENLER ÜZERİNE

Büyük Britanya’da daha çok Piskoposcu ve Presbite- 
riyen mezheplerin yaygın olmasına karşın, diğer mez
heplere de göz yumulmaktadır. Hepsi bir arada gül gibi 
geçinip gitmektedirler. Tabiî bu arada, mezheplerin ra
hipleri de, bizim burada bir Yansen’ci bir Cizvit'e nasıl 
belâ okursa, hemen hemen aynı içtenlikle birbirlerinden 
tiksinmekten geri kalmazlar.

İnsan bir kez Londra borsasmdan içeriye adımını at
maya görsün; nice saraydan daha hatın sayılır, çekici 
bir yerdir burası. Tüm ulusların temsilcileri, insanlık 
yaranna bir araya gelmişlerdir. Yahudisi de, Müslümanı 
da, Hırlstlyanı da aynı dinden İmişler gibi, pazariiğa 
otururiar; sadece İflâs edenlere Allahsız denir. Bir ba
karsınız orada, presblteriyen birisi anabaptist inanca 
peşkeş çeker; bir bakarsınız, Anglikan’ın biri, bir Qua- 
ker’in poliçesini hesaba işlemektedir... İngiltere'de bir 
tek din olsaydı, her şeyi kendi egemenliği altına alma
sından korkulabilirdi. Eğer iki tane olsaydı, bu kez de 
birbirierinin kuyusunu kazarlardı herhalde, ama t>öyle 
30 civannda din olunca, hepsi bir arada, mutlu ve banş 
içinde yaşayıp gidiyoriar işte.

YÖNETİM BİÇİMİ ÜZERİNE

Burada en yüksek yargı, orta yargı, küçük yargı lâfları
nı duyarsınız, ne de kendi toprağında tüfeğini istediği 
gibi ateşleme özgüriüğü olmayan bir vatandaşın tarla
sında avlanmak hakkı üzerine tek bir lâf. Burada bir 
insan, soylu ya da rahip olduğu İçin, bazı vergileri öde
mekten kaçamaz. Tüm vergiler Avam Kamarası tarafın
dan konulur. Her ne kadar Avam Kamarası derece bakı
mından İkinci sıradaysa da, saygınlık bakımından birinci 
sırada yer alır. Lordlar ve pisİ<oposlar, Avam Kamarası'- 
nın vergllerie İlgili bir yasa önerisini geri çevirebilir, 
ama bu öneride herhangi bir değişiklik yapma hakkına 
sahip değillerdir. Ya kayıtsız şartsız kabul edecekler 
ya da tümüyle geri çevireceklerdir. Eğer öneri Lordlar 
tarafından onaylanır, Kral tarafından da uygun bulunur
sa, o zaman herkes, derecesine göre değil de, çok 
gülünç olurdu bu, gelirine göre öder bu vergiyi. Burada 
ne üçüncü zümre için özel bir vergi (Taille) ne de keyfî 
bir kelle vergisi vardır: Yalnızca servetin gerçek değeri
ne denk düşen bir ödeme yapılır. Ünlü Kral III. William 
zamanında tüm taşınamaz mallar bir değerlendirmeden 
geçirilmişlerdir. Toprağın verimi arttığı halde, temel ver
gi her zaman aynı kalmıştır; bu yüzden kimse kendini 
eziliyor hissetmez, kimse de şikâyette bulunmaz. Köylü
nün ayaklan tahta ayakkabı içinde soyulmaz. Köylü be
yaz ekmek yer, İyi giyinir; ne hayvan sayısını arttırmak
tan, ne de damını kiremitle kaplatmaktan çekinir. Gele
cek yıl bu yüzden daha fazla vergi vermek korkusunu 
duymasına gerek yoktur.

TİCARET ÜZERİNE

Fransa’da kafasına esen herkes Markiz olur. Taşranın 
bir ucundan, cebinden dolgunca bir para kesesiyle ve 
sonu “ ac” ya da "İlle”  ekiyle biten bir adla Paris’e 
gelenlerin hepsi Markizdir. "Benim gibi bir adam” , "be-



620
nim zümremden birisi” diye konuşabilir. Kibirli bir kü
çümsemeyle tüccarlara tepeden bakar. Tüccarlar da, 
kendilerinden horlanarak söz edildiğini sık sık duyarlar, 
ama aptallıklarından olacak, her seferinde kızarır, boza- 
nriar. Oysa, acaba diyorum kendi kendime, Kral’m saat 
kaçta kalktığını,' kaçta yatağına girdiğini dakikası daki
kasına biten, bir bakanın bekleme odasında bir köleymiş 
gibi davranırken bile büyüktük taslayan, yüzü gözü pud
ra İçinde bir soylu mu, yoksa mağazasından ta Surate'- 
ye, Kahire’ye değin siparişler yotlayan, böylece dünya
nın refahına katkıda bulunan bir İşadamı mı; hangisinin 
devlete daha çok hayrı dokunuyor acaba? •

İrlan d a 'd ak i Yoksulların  
Çotuklarının, A ilo lorine ve 
Ülkelerine Yük O lm aların ı 

Önlemek ve O nlan Topluma 
Yararlı K ılm ak Ü zere, 

M ütevazi B ir Ö neri 
JONATHAN SWIFT

Swift’ in 1729’da yazdığı ve "The Norton 
Anthology o f English Literature”  adı atlında 

topianan yazılarından bir bölüm.

Bu koca kentin sokaklarında yürüyen veya taşrada 
leziye çıkmış herkes için; sotuıktara, caddetere, evlerin 
[apıtanna dotuşmuş dilenci kadınlar ve peşlerinde, yu
tandan aşağı paçavralar İçinde, yoldan geçen herkesi 
lir sadaka İçin rahatsız eden üç, dört, ya da altı çocuk, 
lir hüzün kaynağıdır. Bu anneier, şerefli bir şeklide 
liışarak hayatlarını kazanmak yerine, tüm zamantannı, 

■vaHı çocuklannın geçimini sağlamak için, dilenerek 
totaşmaya adamak zorunda kalmakta; çocuklar da, bO- 
üdükleri zaman, ya işsizlikten hırsız olmakta, ya sevgili 
navatanianndan aynlarak, Ispanya'ya “ Pretender” ln 
aftannda savaşmaya gitmekte, ya da Barbados’larda 
(güçlerlnt satmalrtadırlar.

Annelerinin ve zaman zaman da babalannın kotların
la, sırtında ya da peşinde dolaşan bu inanılmaz çocuk 
«ttuğunun; krallığın bugünkü üzücü durumuna yeni 
aralar eklediği konusunda, herkesin aynı düşüncede 
Iduğuna İnanıyorum. Ve bunun içindir ki, bu çocuklan, 
ırtak yaşamın akıllı ve yararlı üyeleri haline getirecek, 
olay, ucuz ve adil bir yöntemi butabitecek kişinin, ütke- 
lin kurtarıcısı olarak, toplum tarafından heykelinin dahi 
HkUmesine hak kazanacağını sanıyorum.

Benim amacım ise, sadece onaylanmış dltenctlerin 
»cuktanna dönük değil, çok daha kapsamlıdır, belirli 
lir yaştaki bütün çocuklan; sokaklarda yardımımızı tste- 
enler glbt, çocuklanna (»kabllecek durumda olmayan 
IMere doğan bütün çocuklan hedef almaktadır.

Kendi hesabıma, t>u önemli konu üzerinde uzun yıllar 
Üşündükten ve diğer plantamacılann »nerlterint İyice 
ırttıktan sonra, onlann, hesaplannda ne kadar yanıl- 
Iridannı gördüm. Doğru tabii, ana kamından yeni çıkmış 
ir çocuk bütün bir yıl boyunca sadece ana sütü İte 
«sleneblllr ve yanısıra gerekebilecek besin de, annesi- 
In kazanabileceği veya yasal dilencilik mesleği ile kal- 
ırabltece^t İki şilinden daha fazla tutmaz; ama işte 
en de çocukiann tam bu birinci yaşı için öyle bir öneri 
MMyorum ki, çocuklar artık anne babalanna ve cemaa- 
t yük olup, ömür boyu yiyecek ve giyecek istemek 
erine, tersini yapıp, binlerce insanın yiyimine ve biraz 
fe giyimine katkıda bulunabltsinter.
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Üstte: İtalya’da ve hatta tûm Avrupa'da dönemin 
sosyetesi arasında yaygın b ir moda olan çil<olata 

içiminin Longhi (1702-86) tarafından yapılmış resmi.
Altta; 1641'de Ingiltere’de basılmış, yargıçların 

görevlerini kötüye kullanmasını hedef alan bir siyasi 
bildiri.

Planımın bir büyük yaran daha var, o da, isteyerek 
düşük yapan ve piçlerini öldüren kadıntann korkunç 
davranışını önlemesidir, hieyhat, aramızda, utançtan de
ğil ama masraftan kaçmak için, zavallı günahsız bebek
leri kurban edenler he kadar da çok. Bu da en vahşi 
ye canavar insan için dahi acıma ve ağlama nedenidir.

Krallığımızın nüfusunun 1,5 milyon olduğu söylenir; 
bu sayıdan ortalama, kadınlan doğurgan olan, ikiyüzbin 
çift çıkar; bu ikiyüzbinden, çocuklarına bakabiten -kral
lığın bugünkü sıkıntılı durumunda o kadar çok olduğunu 
sanmamakla biriikte- otuzbtn çift çıkarak, geriye yüzyet- 
mişbln doğurgan çift katır. Bundan da, düşük yapan 
ve çocuktan ilk bir yit içtnda kaza ya da hastalık nedeniy
le ölen elllbin kadını çıkaralım. Demek ki yoksul ailelere 
her yıl yüzyirmlbln çocuk doğmaktadır. Sorun olan da, 
bu çocukların nasıl l>esleneceğl ve yetiştirileceğidir. Fa
kat belirtmiş olduğum glbt, önerilen hiçbir yöntem, bu
günkü koşullarda bu sorunu halledemez. Çünkü söz 
konusu çocuklar, ne el sanatçıtannda ne de tanmda 
çatışabilirler, taşrada İse ne ekim ne de inşaat yapılmak
tadır. Çok özet yetenekleri de olmadıkça, çocuklar, altı 
yaşından önce hırsızlık yaparak geçimlerini sağiayama- 
maktadıriar. itiraf etmetiyim ki, mesteğin incetikterini 
altı yaşından önce öğrenmekte biriikte, bu süre İçerisin
de, kendilerine çırak gözü İle bakılmaktadır. Bu bilgiyi 
de, hırsızlık sanatının hıztılan İte ünlü Cavan bölgesin
den, önemli bir t>eyefendiden atmış bulunuyorum. Söy
lediğine göre, hırsızlıkta, bir iki durum dışında, Cavan'- 
da bile, attı yaşından küçükleri pek görmemiş.

Tüccarianmız da, onIkl yaşından küçük bir kız veya 
oğlan çocuğunun satılacak mat olmadığı konusunda be
nt ikna ettiler. OnIkt yaşına geldiklerinde bile, l>orsada, 
Uç, en fazla üç buçuk pound edlyoriarmış ki, bu miktar 
da ne anne babatann ne de krallığın İşine yarar, çünkü 
onlara harcanan yiyecek ve paçavralannın değeri bile 
bunun en az dört katıdır.

İşte bu yüzden de, şimdi, en ufak bir itiraza uğramaya
cağını umduğum naçiz düşüncelerimi sunabilirim.

t-ondra'da tanıdığım çok bllgttt bir Amerikalı, bana, 
bir yaşında sağlıktı, İyi beslenmiş bir çocuğun; buğula
ma, kızartma, fınniama veya haşlama olarak, çok lezzet
li, besleyici, yüksek değerde bir besin olduğunu söyle
di. Yahnisinin de aynı lezzette olacağından eminim.

Şu halde, hesaplamış bulunduğum yüzyirmibin ço- 
culctan yirmibini, doğurgantık için t>ir kenara ayntmatı, 
ytnnlblntn dörtteblri de oğlanlar olmalıdır. Bu dörttebir, 
koyun İnek ve domuztanmız için öngördüğümüz sayı
dan bile fazladır. Söz konusu çocukiann, bizim vahşi 
insanlanmızın pek takmadıktan evlilik kurumunun mey- 
valan oimadıkiannı düşünürsek, bir erkek dört dişiye 
hizmet etmeye yeter. Geriye kalan yüzbin tane bir yaşı
na gelmiş çocuk ta, zengin sofralar İçin etlenmek ve 
şişmanlamak üzere, son aylarda annelerinden bol bol 
süt emmell, zamanı geldiğinde de krallığın kaliteli ve 
zengin tnsantanna satıtmatıdıriar. Arkadaşlar arası t>lr 
eğlence İçin, bir çocuktan iki tabak et çıkar; ailece ye
nen yemeklerde de, göğüs ya da buttan dörtte biri yeter
li olur, tuzlanıp blbertendlkten sonra da dört gün bekle
tilirse, haşlamasının tadına doyulmaz, özellikle kışın.

Bir çocuğun doğduğunda onIkl pound çelrtiğini, bir 
yıl iyi bakılırsa da, ağırlığının yirmisektz pound’s çıktığı
nı bitiyoruz.

Böytece de Banıyorum ki, bu besin maddesini özellik
le toprak sahipleri pek beğeneceklerdir, çünkü zaten 
anne babatann t>Oyük bir kısmını yalayıp yuttuklanna 
göre, çocuklar da onlann hakkıdır.

Çocuk eti, astında yıl boyunca turfanda olacak, ama 
asıl Mart ctvannda daha botlaşacaktır. CtddI bir yazar 
da otan, ünlü bir Fransız hekiminin dediğine bakılırsa, 
batığın kuvvetti bir besin olmasından dolayı, Katolik 
ülkelerde, orucu izleyen dokuz ay sonrasında doğum, 
diğer bütün mevsimlerdeklnden daha fadadır. Bu kral-
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likta da pazarcı bebeklerin diğerlerinden en az üç kere 
daha fazla olduğunu düşünürsek, orucu izleyen bir yıl 
içinde, pazarlar her zamankinden daha fazla dolacak, 
bu durum da aramızdaki papacılarm sayısını azaltaca- 
ğmdan, ek bir yarar daha sağlayacaktır.

Bir dilenci çocuğunun beslenme masrafını hesapla
mış, (buna aslında yarıcıların, işçilerin ve çiftçilerin beş
te dördünün çocuklarını da katabiliriz) ve, paçavraları 
dahil, yılda iki şiline geldiklerini bulmuştum. Hiç bir 
beyfendinin de, özel bir dostu ya da ailesiyle yemek 
yerken, dört tabak nefis, besleyici et çıkarabilen şiş
man, besili bir çocuk gövdesine on şilin vermekten 
yakınmayacağına inanıyorum. Böylece de toprak sahip
leri, iyi yürekli efendiler olmayı öğrenerek, kiracıları 
tarafından sevilecekler; anneler de sekiz şilin net kâr 
ederek, yeni çocuk üretimine hazırlanabileceklerdir.

Eli daha sıkı olanlar itiraf etmeliyim ki (zaman da 
bunu gerektiriyor) deriyi soyup, akıllıca işleyerek, ha
nımlara nefis eldivenler, kibar beylere de yazlık potinler 
çıkarabilirier.

(...)

Yaptığım önerinin sağlayacağı yarariar pek çok, pek 
açık ve fazlasıyla önemlidirler.

Birincisi, bu öneri, gözlemlediğim gibi, ülkemizin te
mel doğrucuları olduklarından, her yıl etrafı doldurup 
taşıran, en tehlikeli düşmanlarımız, Papacılarm sayısını 
önemli ölçüde azaltacaktır. Bu Papacılarm da, bir alay 
iyi yürekli protestanın, ülkede kalıp inançlarına rağmen 
bir piskoposlar kuruluna kazançlannın onda birini ver
mektense yurtdışma gitmelerinden yararlanıp, krallığı 
“Pretender”a yem diye sunduklarını biliyoruz.

İkincisi, yoksul çiftçilerin, yasal olarak el konabilecek, 
kendilerine alt değeri! birşeyleri olacaktır. Böylece de, 
paranın ne olduğunu bilmedikleri ve ürünleri İle hayvan- 
lanna çoktan el konduğu halde, klralannı ödeyebilecek
lerdir.

Üçüncüsü, Ik! yaşında ve daha büyük yüzbin çocuğun 
parça başına yıllık gideri on şilinden daha az olmadığına 
göre, ülkenin stoku yılda elllbin pound artacaktır. Krallı
ğın variıklı, ağzının tadını bilen tıeyfendllerinin masası
na eklenecek yeni bir yemeğin kârı da cabası. Ürün 
de bütünüyle bizim üretimimiz olduğuna göre, para do
laşımı kendi aramızda kalacaktır.

Dördüncüsü, sürekli doğuranlar, çocuklannın satışın
dan elde edecekleri yıllık sekiz şlllnllk kânn yanısıra, 
bir yaşından İtibaren çocuklarına bakma masrafından 
da kurtulacaklardır.

Beşincisi, tHi yiyecek, meyhanelerde büyük bir moda 
yaratacak, meyhaneciler; elt>ette eti en mükemmel şe
kilde tatlandırmak İçin, en İyi tarifleri bulmaya özen 
göstereceklerdir. Böylece de; İyi yemek ve becerikli 
bir aşçı üzerine derin bilgileri İle haklı olarak övünen, 
ince beyfendiler meyhanelerine sık sık geldikçe, konuk- 
lanna daha iyi hizmet vererek, flyatlan istedikleri gibi 
yükseltebileceklerdir.

AHıncısı, bu durum, bütün bilge ülkelerin; ya ödüllen
direrek teşvik ettikleri, ya da kanunlar ve cezalaria zo
runlu kıMıklan evlilik kurumunu canlandıracaktır. Zaval
lı bebeklerinin geleceğinin, toplum tarafından şu ya da 
bu şekiMe düşünüldüğünden emin olan; her yı! masraf 
yerine kâr edeceğini bilen annelerin de çocuklanna sev
gisini ve şefkatini arttıracaktır. Bizler de, pazara kimin 
en şişman çocuğu getireceği konusunda, evli kadınlar 
arasında namuslu bir rekabet! İzleyebileceğiz. Erkeklere 
gelince; hamile diş! atlarına, İneklerine ve doğurmak 
üzere olan domuzlarına gösterdikleri nezaketi, kanları
na da gösterecekler; düşük olur korkusuyla (şimdiki 
uygulamanın tersine), kanlannı dövmekten ve tekmele
mekten kaçınacaklardır. •

tjstte: Swift'in esl(i ve yeni bilgi arasındaki tartışma 
üzerine hicvinin 1710 baskısının resmi. Altta: 

Avrupa'da yeni kullanılmaya başlayan çatal ve 
bıçaktan 17. yüzyıldan kalma birer örnek.

Tİ€arBf ÜzerinB Konuşmalar
DUDLEY NORTH

Sir Dudley North’un, 1691'de Londra’da 
yayınlanan Discovreses upon Trade (Ticaret 

Üzerine Korumalar) adlı kitabından bir t}ölüm.

“ Para ... alım ve satımın ortak ölçüsü olduğu için; 
elinde satacak bir şey! olup da alıcı tıulamayan herkes, 
malını elinden çıkartmamanın nedenini krallıkta ya da 
ülkedeki para eksikliğinde görmeye ve düşünmeye eği
limlidir; ve böylece herkesin yakınması, yeter para bu- 
lunmamasındandır, ama bu büyük bir yanılgıdır.... Para 
diye feryat eden bu insanlann İstedikleri nedir? ... Çiftçi 
yakınır ... ülkede daha fazla para olsa mallarına bir 
fiyat elde edebileceğini sanır. Bu durumda, öyle görii- 
nüyor ki, onun gereksinme duyduğu şey para değil, 
satmak İsteyip de satamadığı hububat ve hayvanlan 
için fiyattır. ... Peki niçin bir fiyat elde edemez? ...
(1) Ya ülkede çok fazla hububat ve hayvan vardır ve 
bu yüzden pazara gelenlerin çoğu onun gibi malını sat
mak ve pek az satınalmak gereksinmesi duyar; ya da
(2) dışanya her zamanki ihraç yolu tıkanmıştır ...; ya 
da (3) yoksulluk nedeniyle İnsanlann ev gereksinmeleri 
için eskisi kadar para harcayamamalan yüzünden tüke
tim azalmıştır; bunun İçin, çiftçinin mallannın satışını 
sağlamanın yolu para miktannın artıniması değil, aslın
da piyasayı durgunlaştıran bu üç nedenin ortadan kaldı- 
nlmasıdır. ... Tüccar İle küçük esnaf da parayı aynı 
şeklide isterler, yani piyasa tıkandığı İçin, ellerindeki 
mallara bir çıkış noktası arariar. . . .” (Bir ulus) “ hiç 
bir zaman, servetin elden ele geçtiği zamanki kadar 
gönençll olamaz.” •

Yoksullar Yasası Üzerlno 
Sorular

Güney İngiltere'de bazı büyük toprak sahipleri lie 
haii-Vdkti yerinde çiftçilerin, Elizabeth döneminde 

çıkan yoksullar yasasının doğru yorumu 
konusunda hazırlanıp, dönemin üniü hukukçusu 

Sergeant Snigge’ye sunduktan 10 sorudan 
dokuzuncusu.

Soru 9: Bölgenin t>azı zengin çiftçileri, bu yasanın 
(Ellzabeth'In 43. yasasının) yürütülmesindeki bütün güç
lüklerden kaçınmayı sağlayabilecek akıllıca bir plan ha- 
zıriadılar. Bunlann önerisine göre bölgede bir hapisane 
yapılacak ve civara bir duyuruda bulunarak, bu bölgede
ki yoksullardan yararlanmak İsteyen çiftçilerin, belli bir 
günde kapalı zarfla bir teklif vererek, bunlan bizden 
almak için en düşük fiyatı bildirecekler; bu hapİMneye 

kapatılmak İstemeyenlerin yardımdan yararlandınima- 
ması yetkisi bu kurula alt olacak. Bu planı önerenler, 
çevredeki kontluklarda, çalışmaya niyeti olmayan, bir 
çiftlik ya da gemi almaya maddi oianakian elvermeyen 
ve böylece çalışmadan yaşamak isteyen kimselerin, böl
gemize çok avantajlı önerilerde Inılunacaklan kanısın- 
dadıriar. Eğer yoksullardan herhangi birisi karşı tarafın 
himayesi altında iken bu dünyadan göçerse, günahı 
vebali o tarafın boynuna olacaktır. Çünkü, bölgemiz, 
tNi yoksullara karşı görevini yerine getirmiş bulunacak
tır. Bununla biriikte, yasanın bize bu tbr basiretli bir 
önlem alma yetkisi vermeyeceği kaygm içindeyiz, an
cak, bu kontluk lie sınırdaşımız B kontluğunun freehol
ders (mülk sahibi) kilise yardım kurullarına, yoksullan 
hapsetmek ve çalıştırmak ve tnınu reddeden bir kimse
ye kilise yardımını kesmek hakkını veren bir yasa öneri
sinde buiunmalan İçin temsilcilerine talimat vermek ko
nusunda bize seve seve katılacaklardır. Bu önlemlerin, 
sıkıntı içinde bulunan kimseleri yardım istemekten ve 
kiliseye yük olmaktan kurtaracağını umuyoruz. •


