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Karşılaştırmalı Devlet Modelleri: lO.yy. îngilizFransız Feodal ve Türk Selçuklu Devletleri
Sencer Divitçioğlu
İ960'lar ve hatta 70'lerin ilk yansında
üretim tarzı kavramının didik didik
edilişi, tarihsel belgelerin ışığı altında
çeşitli ülkelerin üretim tarzlarının formelleştirilmesi ve tarih içinde üretim tarzları
nın tekdoğrusal ya da çokdoğrusal cvrilme süreçlerinin tartışılması Türk aydını
için fevkalâde heyecan verici konulardı.
Bizler için amaç, içinde yaşanılan "az-gelişmiş" kapitalizmi açıklamak ve bundan
almacak dersle sosyalizme geçiş sürecini
anlamaktı. Ne var ki, pek çok şeyi anla
yamadık. Çünkü, bütün bu analizler bir
tek evrensel iktisadî kavrama başvurula
rak yapılıyordu: iktisadi sömürü. Her top
lum sömürenler ve sömürülenler olarak
iki sınıflıydı. Feodal üretim tarzında
(FÜT) sömürenler senyörler, sömürülen
ler seriler ve hür köylüler, Asya üretim
tarzında (AÜT) sömürenler sultan (devlet
ricali) ve sömürülenler reaya Kapitalist
üretim tarzında (KÜT) sömürenler kapita
listler ve sömürülenler işçiler idi. Ya "az
gelişmiş" kapitalizmi yaşayan Türki
ye'de durum nasıldı? Pek bilemiyorduk.
FÜT'den hareket edersek bir türlü.

AÜTden hareket edersek başka türlü so
nuçlar elde ediyorduk. Bir gıdım yol bile
alamadık.
' Sömürü modeli iktisadî düzeyde doğ
ru olmasına doğruydu ama (artık bolü
emekçi payı her vakit için anlamlı bir
orandır), ne çağımız Avrupa demokratik
devletinin kökenini belirten, geç ortaçağ
senyörlüklerinde yürürlükteki papaz ve
soylulardan oluşan vergi komisyonlan ile'
hür çiftçilerin de katıldığı mahkemeleri
(Fransa'da centenier, İngiltere'de hundred, tilthing), ne de hür köylüler ile burgluların birlikte kurdukları commune'ii,
borough'u ve shire'i açıklıyordu. Ayrı
ca, bu model, XIV. yüzyılda gühermeye
başlayan "mutlakiyetçi devlet"e rağmen,
bağnnda barındırdığı, İngiltere'de parlementi\tr)i, Fransa'da atat genereux'yü,
Almanya'da landtage'yi de (Anderson
1974) açıklayamıyordu.
Dahası var. tki sınıflı sömürü modeli
Türk otoriter devletlerinin kökenleri hak
kında da suskundu. Türk toplumlarında
kağan olsun, han olsun, sultan olsun, pa
dişah olsun, bütün hükümdarların ülke
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üzerinde mutlak hak sahibi oldukları bi
lindiği halde, bunun nedeni asla sorulma
mıştı. Niçin, Türk toplumunda komün
geleneği yoktu. Hükümdarın bir kulu olan
vezirin atadığı kadının mahkemesi nasıl
bir adalet dağıtıyordu?
tşte, üretim tarzı kavramındaki, özel
likle devlet
otoritesine
değin,
yetersizlikler beni sömürü temelli hipo
tezi kullanmayarak yeni bir öncül (hipo
tez değil) denemeye şevketti. Bu
Dumizü'in (1958, 1977) yeniden günde
me getirdiği üçlü işlev modelidir (tahlili
üçüncü sorunuza erteliyorum). Bunu de
nerken AÜT'den koptuğumu sanmıyo
rum. Sömürü konusu bakî kalmak koşu
luyla, amacım AÜT otoriter devlet mode
line katkıda bulunmaktır . Çünkü, bili
yorum ki, AÜT (ve FÜT) modeli antropo
lojik tarihin kuruluşunda alılan ilk ciddi
adımdır.
2. "FÜT mü, AÜT mü?" konusunda
Halil Bcrktay Bey'le asla bir polemiğe
girmek istemem. Birbirimize olan saygı
mız, uzun yıllardan beri, böyle nahoş du
rumu önlemiştir. Hem ikimiz de biliriz ki,
sosyal bilimlerde neden-sonuç ilişkisi
sözkonusu olduğunda, gereklilik koşulu
(x, y'ye nedendir) bulunabilirse de, yeter*Bu iiriKİa şuna işaret edeyim. Sömürü modelini
hipotez alıp, onu ad hoc hipotezlerle besleyerek
demokratik ya da otoriter devletin oluş nedenlerini
hikaye edenler çıkabilir. Ne yazık ki, açıklayan hi
potezinin mantığına sığmayan, amaca göre düzen
lenmiş ardışık ad hoc hipotezlerin sosyal bilimler
metodolojisinde pek yeri yoktur.
Şu küçük anekdotu anlatmama müsadc edilsin.
Birkaç ay önce bu konuda verdiğim konferansın
ardından, eski bir öğrencim, şimdi dostum olan bir
profesör yanıma gelerek, dobra dobra, ne önerme
mi, ne uslamamı, ne sunduğum tarihsel belgeleri,
ne de örtgün(zimnî) çıkarsamalarımı beğendiğini
söyledi. Hak onun. Buna karşı, seçilmiş
TCBMM'ne ve hükümete rağmen, ne tür bir dev
let yapısının (bir örnek diye veriyorum), atanmış
DGM ile AM başkanlarına aykın karar verme yet
kisini bahşettiğini anlamaya çalışmak da benim
hakkım. Bu uğurda bütün önermeleri tüketebili
rim.
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lilik koşulu (eğer x, öyle ise y) daima ek
siktir. Bu olgu bizlere özgür düşünce ka
pılarını açar.
Ben aslen AÜT'çüyüm. AÜT,
FÜT'den farklıdır; her ne kadar AÜT mo
delini aşmak istiyorsam da. Şöyle bir (se
mi-) alegoriye ne dersiniz?
Eşanlı doğrusal denklemlerin matri
sinde bir tek eleman dahi değişse, çözüm
de değişkenlerin alacağı değerler farklı
olur. Eğer matematik. Marxist sosyal bi
limler için önemliyse (nasıl olmasın ki,
örneğin, ünlü "dönüşüm sorunu"nun çö
zümü matematiğe bağlıdır), FÜT ve
AÜT'ün "sosyal matrislerindeki" eleman
ların farklılığı (bir leki yeter) da bu üre
tim tarzlarının başka başka olduğunu ka
nıtlar (gibi geliyor bana).
3. Sisin, idris Küçükömer'in 1977 yı
lında Toplum ve Bilim dergisinde çıkan
bir yazısında "i) Asyagil üretim biçimle
rinde—değişim için yeterli bir ilkel biri
kim olgusutnun] neden belirlenmedi[ği]
ya da değişimlin] neden ilkel birikim
için yeterli koşulları üretmedi iği); ii)
Batıda görülen sivil toplum kurulla
rının] neden Doğu toplumlarında oluş
madı [ğı}" sorularına cevaben kaleme
aldığı topluml devleti tarih savlarını teo
rik bir çerçeveye oturtmak üzere "Rekabetçi-Tamamlaşmalı Model" adı altında
modelteştirdiğinizi biliyoruz .
Bu modelin, yukarıdaki sorulara ce
vap vermenin ötesinde bugün devleti an
lamak bakımından önemi ve değeri ne
dir?
3.Bütün ortaçağ toplumları kalımları
nı sağlamak için kendilerini şu üç düzey
de yeniden-üretirler: i) kutsallık-egemenlik; ii) savaş-siyaset; iii) iktisat-nüfus.
Hepsine birden üçlü işlev diyoruz.
S. Divitçioğlu.Geçıvermy Gelecek, İstanbul:
Bağlam Yay., 1991. s.104.

Kebikeç I Sayı 1 . 1995

Üçlü işlev öncülünü sınamak üzere
iki toplum, dolayısıyla iki devlet yapısı
seçiyorum (bundan böyle, örgütlenmiş
toplum yerine sadece devlet). İlki, XI.
yüzyıl ingiliz ve Fransız feodal devleti,
ikincisi. XI. yüzyıl Iran Selçuklu devleti
(Tuğrul Bey zamanı: 1040-1063). Her iki
devlet de XI. yüzyıla ait olduklarından
eşsüremlidüier. Ayrıca, ilki Roma, ikin
cisi Sasanî-Samanî uygarlıkları üzerine
çatıklıklarından birinin ötekine nazaran
daha ilkel olduğu söylenemez. Bu iki se
bepten ötürü, sanınm, her iki devlet ara
sında karşılaştırma yapılabilir.
a) ilkçağ ve erken ortaçağ Hint-Avrupa topluluklarının üçlü işlevden haberdar
olduklannı, taptıkları üç ilahlan (bazan
Uç ilâh öbeği), kullandıktan üç simgeden
(kase, balta ve saban gibi) ve üçlü katman
yapılarından (din adamları, savaşçılar,
çiftçiler) biliyoruz (Dumezil ibid). Fakat,
Avrupa kıtasında uzun yüzyıllar unutul
muşa benzeyen bu kavramın birdenbire
IX. yüzyılda ingiltere'de yazılı olarak tek
rar karşımıza çıktığını görüyoruz. Wessex kralı Alfred, Latinceden çevrilen bir
kitabı okurken sayfalardan birine şu sa
tırları derkenar etmiş (Loyn 1984). "Hı
ristiyan toplum üç direk üzerine oturur:
oratori (din adamları), bellatori (savaş
çılar) ve laboroli (köylüler)". Hemen ek
leyeyim ki, bu üç katmana birden ingiliz
ler three estates, Fransızlar trois ordres
diyorlar.
Üçlü sınıfın zikredilişi XI. yüzyılda
daha da yaygınlaşıyor, ingiltere'de iki
kral; Aelfric ile Wulfstan, Fransa'da iki
rahip; Adelbaron de Leon ile Gerard de
Cambrai (Duby 1978) aynı konuyu işli
yorlar. Hıristiyan toplumda doğal düzenin
gerçekleşmesi için her üç sınıf birlikte ol
malıdır. Cambrai'den veriyorum: "Bazılan dua eder, bazıları "çarpışır, bazıları da
çalışır... işlev olarak biri öbür iki kişinin
işine dayanır. Böylece birbirlerine yar
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dım ederler" (Duby ibid). Ayrıca, üçlü
işlevin o çağın destanlarına kadar girdi
ğini söyleyeyim. Narbonne'lu Aymeri
destanı bunlardan biridir (Grisward
1981).
Aynca, XI.-XII. yüzyıllar, köylü-çiftçi
sınıfının öğülmeye değer olduğunun an
laşıldığı bir çağdır. Onların varlığı ruh
ban ve soyluların yaşamaları için bir ön
koşul olarak görülür.
Üçlü sınıf üzerine kurulan Hıristiyan-feodal balı Avrupa toplumunda maliye, adli
ye ve sosyal hizmetler gibi faaliyetlerin
hep birlikte yürütüleceği açıktır. Her ne
kadar, vergileme rahiplerle soylu savaşçılann işi ise de, hür çiftçiler yılda bir ya
da birkaç kez toplanan mahkemelere
(hundred, tilthing) katılabilirler. Onlar
borough ve shire gibi yerel yönetim ku
rumlarında da söz hakkına sahiptirler.
Öyle gözüküyor ki. senyörlük içinde şu
iki kural hakimdir: 1) yargılayan mahke
medir, senyör değil ve; 2) hiçbir kral di
lediği gibi vergi satamaz. Her hükümdar
önemli vergiler sözkonusu olduğu vakit.
Özgül meclislerin (estates. ordres) nzasını almalıdır (Anderson op. cit). Şunu
da belirtmekte yarar var. İngiliz ve Fran
sız feodalitesinde vassal senyöre eşitlik
üzerine kurulu bir akille bağlanmıştır.
Bundan dolayı, vassal bir yardımcı (auxilium) değil, bir danışılandır (consilium).
Özetlersem: üçlü işlevin üç sınıfla örtüştüğü İngiliz ve Fransız feodalitesinde
senyör ya da kral, bu üç sınıf m, via sos
yal kurumlar, temsilcisidir. Böylece, dev
let de üç sınıfın temsilcisi olur. Yani
devlet, üç sınıfın birlikte
kalımlarını
sağlamak için örgütlenmiş bir aygıttır
(bu son ifade, aynı zamanda, demokratik
devletin nesnelleşme koşulunu da verir).
b) Şimdi, Tuğrul Bey zamanındaki
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manlıdır (sınıflı): Ak budun (soylular) ve
Selçuklu devletine geliyorum.
kara budun (halk)*. Kutadgu Bilig de böy
Gerek VIII. yüzyıl Orhon Yazıtları
(Orkun 1987), gerekse XI. yüzyılın ikin
le olduğunu bilir:
ci yansında Yusuf Has Hacip tarafından
yazılmış Kutadgu Bilig (1979) Türk top
Kara kul karası bolur beğ örüng
lumlarının üçlü işlevle yeniden-üretildiKaralı örünglü adırıtı körün
ğini bildiğine tanıklık eder (Divitçioğlu
(Halk ve kul kara olur, bey(ise)ak
1987, 1991). Ancak, bu konuda Hint-AvKaralı aklı ayırdı bak (gör).
rupa toplumlarıyla Türk toplumları ara
sında önemli iki fark var.
Ak budun, Selçuklu uruğuna sanlık
olanlarla kız alıp verdikleri soylu yabancı
Birincil, Türk hükümdarları (kağan,
boy beyleri olmalıdır. Sadece, Selçuklu
han, sultan) şu ya da bu kavram altında,
uruğundan inenlerin (Musa Yagbu, İbra
üçlü işlevden herbirinin kendi iyeliklerin
him Yinal, Kutalmış, Hasan, Ertaş gibi)
de olduğuna inanıyorlardı. Bu saptama
ülüş hakkı vardı. Bu bey ve emirler Sel
Tuğrul Bey için de geçerlidir. Her ne ka
çuklu buyuran sınıfını oluşturuyordu.
dar, onun kutsallığı sözkonusu değilse de,
Ancak, Selçuklu sultanı ile onun vassali
tslamın kutsallığına karşı olduğu ve böy
gibi gözüken beyler arasında eşitlik ilkesi
lece kendi egemenliğini koruduğu da bir
üzerine kurulmuş hukuki bir akil yoklu.
gerçektir. Egemenliği Abbasi halifesinin
Tuğrul Bey bir çırpıda Musa Yabgu'nun
kutsallığına karşı savunmak için, tahtın
da, İbrahim Yinal'm da, Kutalmış'ın da
bulunduğu Bağdat'ı hem Oğuzlara yağ
ülüşlerini ellerinden almıştı. Sultan hem
malatmış, hem halifeyi haraca bağlamış,
ülüş verirdi hem de geri alırdı.
hem Besasiri olayından dolayı onu kendi
ne medyunu şükran kılmış, hem de, üste
Kara budun denilen halka gelince. On
lik, halifenin kızını kaçırmıştır (Bar
lar göçebe Türkmenler ile yerleşik Tacik
Hebreaus; Ahbar; Zübdat; Cevzî; Raven ler (Iranhlar)dır. Kesinlikle köle değildi
di; Tarih-i Güzide).
ler. Sanırım, göçebe Türkmen sultana
vergi de vermezdi. Nasıl versin ki, artıkTuğrul Bey'in "savaş beyi" olduğu
sız bir ekonomi yaşayan göçer, ihtiyacı
tartışılmaz. Bar Hebreaus onu şöyle be
olan imal edilmiş malı ancak ılgarlar so
timliyor (özetle): "Yüksek bir tahta otu
nunda elde ettiği ulcadan sağlıyordu. Ver
rurdu. Arkasında kalkanlar ve mızraklar
gi verenler sadece Tacikler olmalıdır.
asılıydı. Hep elindeki oklarla oynardı.
Bundan dolayı, sömürülen sınıf sadece
Askerleri at iner, karşısında saf durur,
sonra yeri öperlerdi. Hiç kimse ona yakla- yerleşik Tacikler, Deylemliler, Kürtler,
şamaz ve konuşmazdı" (ibid). Ona mey Araplar ve Ermenilerdir.
dan okuyan anabir kardeşi ve amcaoğlu
Ak budun için kara budun hiçtir. Ku
ibrahim Yınal'ı kendi okunun kirişiyle
tadgu Bilig onlardan bahsederken iki
boğmuştu.
yüzlüler, aç gözlüler, der. Onlara güven
meyin der, karınlan doyunca başkaldmrİktisat işlevi de Tuğrul Bey'in elinde
dir. Savaştan alınan ulcayı, kulu ve küngü (kadın esir) Türkmene dağıtır, Kürt ve
Tek tük belgeler (Lampton 1988) Hinl-Avrupa
geleneğine uygun olarak İran Selçuklularının da
Arap emirlerini Türkmen için haraca bağ
üçlü sınıf ayrımını bildiklerini gösterir. Ancak bu
lar, Selçuklu uruğuna toprak üleştirir,
tasnif, Türk geleneğinin ak ve kara budun lasnifiyTürkmen beylerine ikta verirdi.
le çiftle jince ilk tasnif ortadan kalkar. Türk ak bu
dunu buyuran sınıf olurken, göçebe Türk ve yerle
İkincil, Türk toplumları daima iki kat
şik Tacik (İranlı) buyuruları kara budun olur.
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lar, der.
Şimdi bu devleti bir ceviz kabuğuna
dolduralım: Üç işlevin de iyeliğinde ol
duğuna inanan, hem ak hem de kara bu
dunların üzerinde kadiri mutlak olan sul
tan kendisini devletle özdeşleştirmiştir
(sultanın divanından bahsetmek neyi de
ğiştirir. Zira, vezir bile sultanın kuludur).
İmad al Din Selçuklu .sullanının kimliğini
fevkalâde doğru anlamıştı: "Tuğrul Bey
yasaklar, emreder, üleştirir, vergi salar,
yönetir, lağveder, düzenler ve görev dağı
tır" (Bosvvorth 1962). Bu saptamaların
vargısı şudur: Eğer, sultan kadiri mûtlaksa; üçlü erk onun elinde toplanmışsa,
kendisi devletle özdeş olduğundan, dev
let de kadiri mutlaktır. Yani devlet, top
lum üzerinde kadiri mutlak olacak şekil
de örgütlenmiş bir aygıttır (bu son ifade,
aynı zamanda, otoriter devletin nesnelleş
me koşulunu da verir).
c) Böylece karşımıza XI. yüzyılda ya
şamış iki ayrı devler yapısı ortaya çıkı
yor. Üç sınıflı, adalet, maliye ve sosyal
hizmetlerin geleneksel kurumlarla taban
dan örgütlendiği İngiliz ve Fransız devleti
ile iki sınıflı, adalet ve maliyenin tavan
daki üstinsanm iradesine göre örgütlendi
ği Türk Selçuklu devleti. Bu iki ayrı dev
let yapısına İdris Küçükömer rekabetçi
ve tamamlayıcı demişti (Divitçioğlu
1991; 1988). Kuşkusuz, ilk devlet, XVII.
yüzyılda Locke'un (1984) betimlediği de
mokratik devlet, ikincisi ondan üçyüzyıl
önce (XIV.) Ibn Haldun'un (1982) sergile
diği otoriter devlet kategorisine girer. Her
ne kadar, deformation professionelle (ik
tisatçı deformasyonu) denilecekse de, ben
ilk devlet yapısına dışbükey devlet diye
ceğim. Sebebini söyliyeyim:
Dışbükey devlette tabandan konulan
yasaların (karar, kural, yasa) sunduğu bü
tün özgürlük bileşimlerinin alt sınırı dış
bükey olarak belirlenir. Bu demektir ki,
yasalar belli bir özgürlük bileşimi düze
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yinde (geceleri sokağa çıkmak/keklik av
lamak), birini daha fazla isteyen kişinin,
ötekinden hep daha az vazgeçmek zorun
da kalacağını bilir. Çünkü, insanlar bir
tek değil, birçok özgürlükten nasiplerini
almayı dilerler. İçbükey devlette ise, ta
vandan konulan yasaların sunduğu bütün
özgürlük bileşimlerinin alt sının içbükey
olarak belirlenir. Bu demektir ki, yasalar
belli bir özgürlük bileşimi düzeyinde (ha
tim indirmek ve şarkı söylemek) birini
daha fazla isteyen kişinin, ötekinden hep
daha fazla vazgeçmeye razı olması gerek
tiğine inanır. Çünkü, yasalar ancak bir tek
özgüllüğü seçmeye müsade eder, öbürü
yasaktır.
İstenilirse, dışbükey yerine "çanak
anten", içbükey yerine "tersine çevrilmiş
çanak anten" metaforunu kullanalım . Bi
rinci devlet yapısında çanağın çeperi se
çilmişler tarafından kabul edilmiş özgür
lüklerin alt sınırını verir. Çeperden ayrı
lıp, çanağın iç hacminde yükseldikçe öz
gürlük birleşimleri daha bollaşır. İkinci
devlet yapısında, tersine çevrilmiş çana
ğın çeperi hükümdar tarafından saptanan
özgürlüklerin üst sınırını verir. Çeperden
ayrılıp, çanağın iç hacminde alçalmanın
hiçbir anlamı yoktur; çünkü bu durum öz
gürlükleri daha da daraltır. Buna karşılık,'
çanağın çeperini zorlayıp, yukarılara doğ
ru yükselmek düşünülebilir. Fakat, bu se
fer yasalara karşı gelinmiş olur. Bunun
pahası cezalandırılmaktır (para cezası,
müsadere, sürgün, işkence, idam). Her
ceza özgürlüklerin daralması demek ol
duğundan, gene çeperden ayrılıp, çanağın
iç hacminde bir noktaya düşülür.
Hemen ekliyeyim ki, ne tabandan, ne
de tavandan belirlenen eğrilerinin (çana
ğın çeperi) yerlemi aynı kalır. Değişen
toplumsal koşullara göre yukarıya aşağı*Ters olsun. düz olsun, lülfen her iki çanak ante
ni dama(ekstMilere) eğimleri negatif olacak şekilde
yerleştirin.
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ya. sağa sola kayabilecekleri gibi, eğimle
ri de değişir. Ne ki, çanağın ya üstü hep
açıktır ya da çanak tersine kapanmıştır.
Erte-Söz
Bu çalışmada, XI. yüzyıl İngilizFransız devet yapısıyla, gene aynı yüzyıl
Türk Selçuklu devlet yapısını açıkla
mak/anlamak {explanationlunderstanding) üzere* iki iane formel devlet mode
li (dışbükey ve içbükey) kurulmuştur.
Modellerin, her iki devletin "ideal tipleri
ni" (Weber 1949) temsil ettiğini söyleme
ğe bile gerek yok. Burada, üçlü işlev ön
cül (presupposilion), tarihsel belgeler ise
tekil gözlemler olarak alındığından onları
hipotez olarak kabul etmek gerekmez.
Böyle olunca, modellerin mantıksal plan
da kurulmuş olduğu anlaşılır. Yani. öne
sürülen belgesel olguların slokastik ol
duktan varsayılarak "yorumla" törpülenip
giderilir. Bu bakımdan, kurulan modeller
ne doğrudur ne de yanlış (zaten sınan
maz). Peki ne işe yararlar? Akla yakın
geliyorsa herhangi bir çalışmada gene
öncül olarak kullanılabilirler. Gelmezse,
sadece model olarak kalırlar. Tarihte teori
kuramayacağımıza göre başka ne yapabi
liriz?
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