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"Neutrum" ya da "Başka Bir Tarih"*

Mehmet Ali Kılıçbay
[ Kapitalizmin doğuşu konusundaki tar
tışmaları, Kari Marx ve Max Weber'e
kadar geri götürmenin daha anlamlı ola
cağını düşünüyorum, çünkü bu tartışma
ların ana iki eksenini bu iki düşünür be
lirlemiştir. İktisat tarihi yeni bir disiplin
olarak ortaya çıkarken, hem bu iki düşü
nürün koyduğu şematik kalıpların, hem
de genel tarihin getirdiği kalıplann dışı
na çıkmakta zorlanmıştır.
Tarihin Avrupa merkezci ve olayanlatıcı bir tarzda kalıplaşmış olması, özel
likle Marx'ın ünlü beşli şemasının anla* Başlık, bize ait. Osmanlı ad[ verilen tarihsel ger
çekliği açıklamak ye/veya anlamak üzere ortaya
konan FUT ve AÜT modellerinin "ne birini ne
ötekini" kabul eden yazar, bu gerçekliğin Avrupa
merkezci bulduğu, bu model ve tiplemelerin hak
kında olduğu gerçeklikten büsbütün farklı oluşuna
vurgu yaptığı için bu başlığı uygun gördük.

şılma biçimini derinden etkilemiştir.
Marx'ın kendinde çok katı olmayan ardı
şık üretim tarzları şeması, özellikle Sov
yet ideologlarının elinde bir yasa haline
dönüşmüştür.
Bunun böyle olmasının esas nedeni,
bana göre, sosyalist düşüncenin iktidara
gelmesinden sonra, bu doktrinin aslına
uygun bir şekilde, yeni bir dünya kurul
ması olarak anlaşılmasından vazgeçilip,
bir batılılaşma programı haline dönüştü
rülmesidir. Özellikle Stalin döneminde,
her ne pahasına olursa olsun, Sovyetler
Birliği'nin Batı gibi olması çabasına giri
şilmesinin doktriner alt yapısı, bu katı
laşmış beşli şemadan sağlanmıştır.
Kısaca söylemek gerekirse, Batı'nın
ulaştığı nokta, onun kendine özgülüğü-
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nün bir sonucu ve ürünü olmayıp, tarihin
bir emridir ve bu emrin kapsamı evren
seldir, yani bütün toplumlar için geçerli
dir, er veya geç. O halde, her toplum aynı
aşamalardan geçtiğine göre, geri kalmış
lığı veya gecikmişliği kırmanın yolu, ta
rihi hızlandırmaktan ibarettir.
Weber geleneğinden gelen ve sosyalist
olmayan tarihçiler de, kapitalizmin her
toplumun potansiyelleri içinde yer aldığı
nı ve bazılarının bu fırsatı yakalayabildi
ğim ileri sürerek, geri kalmışlığı bir po
tansiyel farkına indirgemişlerdir.
Bu iki mesajın, üçüncü dünya tarafın
dan alınması üzerine, gelişmişlik-azgelişmişlik ikilemi, zamansal bir boyut
üzerinde algılanır hale gelmiştir. Özetle,
gelişmişlik, azgelişmişliğin yannı veya
azgelişmişlik, gelişmişliğin dünüdür.
Bugün başka yerlerdeyiz. Tarihin ırk
sal, etnik, bölgesel veya herhangi başka
bir türden mikro ölçekli çözümleri artık
doyurucu olmaktan uzaklaşıyorlar. Dün
ya tarihinin global çözümlenmesine da
yalı makrotarihe yönelik büyük bir eği
lim gözleniyor. Bu durumda, birbirini bir
bayrak yansı gibi izleyen üretim tarzları
çözümlemesi de gündemden düşüyor.
Hem pozitivizminden, hem de exact bi
limlere öykünmesinden ötürü. Feodalite
nin Batı Avrupa'ya özgü olduğu fikri daha
fazla taraftar buluyor. Kapitalizmin, her
toplumun potansiyeli olarak değil de, Ba
tı Avrupa kapitalizminin kendi kuralları
içinde globalleşmek zorunda olmasının
ürünü olarak bütün dünyaya yayıldığı da
ha doyurucu bir şekilde kanıtlanabiliyor.
Bütün bunların ötesinde, eski ve yeni
tartışmaları, artık yalnızca tarih metodolojisiyle çözümlemenin ve çözmenin ola
naksızlığı ortaya çıkıyor. Yani iktisadın
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dan dilbilimine, tüm toplum bilimlerinin
ortak çaba gösterecekleri; gayretlerin,,
yöntemlerin, dillerin paralel kılındığı tek
bir insan bilimine doğru bir yönelme söz
konusu. İnsan bilimlerinin labaratuan ta
rih olduğundan, bu bütünleşmenin yeni
leşmiş bir tarih perspektifinin çatısı al
tında gerçekleşeceği beklenebilir.
2. Osmanlı'nın mensup olduğu üretim
tarzının ne olduğu konusunda ülkemizde
sürdürülen tartışmalar, yukarıda andığım
nedenlerden ötürü, köhne bir tavır alış
içinde yer almaktadırlar. Yani, Türki
ye'nin Batı modelinden (ana matrisyel
model, olması gereken model, olabilecek
yegâne model, kanun biçimindeki model)
sapma göstermediğini, ancak gecikmiş
olduğunu belirlemeye yönelik olan bu fi
kir beyanları, Osmanlı tarzının ister feo
daliteye, ister ATÜT'e yatkın olduğunu
ileri sürsünler, her zaman batımerkezci
bir tarih söyleminin içinde kalmaktadır
lar.
Bu kadar zengin bir konuyu, böylesine
dar bir mekân içinde irdelemenin olanak
sızlığının aşikârlığı karşısında, yalnızca
bazı noktaların işaretiyle yetinmek duru
mundayım.
Yöneltilen soruda mehaz alınan gö
rüşle, Feodalite ile ATÜTün ekonomik
düzlemde aslında pek farklı olmadıkları
ileri sürülmektedir. Tartışmaya böylesine
bir önkabulle başlanılması, bütün benze
mezleri benzer kılan bir soyutlama düze
yine denk düşer. Ben bilimin görevinin
esas olarak ayrıştırma ve buradan hare
ketle, tanımlama olduğuna inandığım
ı için, özü itibariyle hiçbir şey söylemeyen
bu geniş çaplı, neredeyse metafizik so
yutlamadan yola çıkamam.
Bu önermeyle zıtlaşma nedenlerim-
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den yalnızca bir tanesini zikretmem me
ramımı anlatma konusunda yeterli ola
caktır. Feodalite, iktisadın, siyasetin, top
lumsallığın atomize olduğu bir toplumu:
ATÜT ise. herşeyin merkczilcştiği bir
toplumu ifade eder. Öte yandan, feodali
te, yalnızca ekonomik boyutunda, yani
artığın elde edilmesi ve ona el konulması
düzleminde çözümlenemeyecek kadar
kompleks bir toplumsallıktır. Zaten, feo
dal artığın oluşmasına ve ona belli bir
tarzda el konulmasına bu kendine özgü
toplumsal yapılanmalar izin vermektedir.
Bütün bunları irdelemeden, yalnızca ta
rımsal düzlemde meydana gelen arlığa
savaşçı bir sınıfın el koyması gibi son
derece genel bir çatıdan hareket edilmesi,
hiçbir şeyin hiçbir şeyle kıyaslanmama
sı, yani başka bir ifadeyle, analiz yapıl
maması demektir. Bunun yanı sıra,
ATÜT soyutlaması da bizatihi bir kırk
ambar olup. soyutlama adını haketmemektedir. Feodal tarzdan ayrıldığı görü
len tüm pre-Kapitalist oluşumların içine
tıkıldıgı bu kavramsallaştırma da hiçbir
şeyi açıklamayacak kadar geneldir. O
halde, oluşturulurken aşırı genel tutulan
ATÜT ile, çok gevşek algılanan kurucu
unsurlar yüzünden aşırı gcnc'leştirilen
bir feodalitenin birbirlerine yakm gözük
meleri, olguların değil, bu çözümlemeyi
yapanın bir zihinsel kategorisi olmakta
dır ve bilim terimleri içinde tartışılması
olanaksızdır. Spekülasyonları bilim ile
aynı kaba koymak bizatihi bir spekülas
yondur.
Dört belirleyici mecra konusundaki ih
tilaflarımı dile getirmek için bu mekân
yetmeyeceğinden, gene bazı işaretlerle
yetinmek zorundayım.
1) Klasik Osmanlı düzeninin son tah
lilde feodal üretim tarzına dayalı olduğu
iddiası, boş bir önermedir, çünkü seçme-
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ci bir tutumla, herşey herşeye benzetile
bilir.
2) Feodal olduğu söylenilen Osmanlı
sisteminde senyöriyal rejimin izine bile
rastlanmazken, bu sistemin Balı Avrupa'daki senyörlük sistemine nazaran daha
merkezci olduğu ifadesi de hiçbir şey
söylememektedir. Ayrıca, senyöriyal re
jim feodalitenin kurucu unsurlarından bi
ri değildir, ondan önce de. sonra da varol
muştur. Senyörlük rejimi feodalite ile ça
kıştığı dönemde, onun tarafından feodalle§tirilmi$tir. Bu gibi konuları enine
boyuna anlamadan, Osmanlı'da egemen
üretim tarzının niteliği konusunda bir tar
tışmayı, bırakın sürdürmek, başlatmak
bile olanaklı değildir.
3) Osmanlı durağanlığı ne merkezi
yetten, ne pre-kapitalist ilişkilerin direnç
li olma özelliklerinden kaynaklanmakta
dır. Ayrıca Osmanlıda bir durağanlık da
söz konusu değildir, yalnızca başka bir
tarih söz konusudur. Aynı terimlere sa
hip olmayan iki bizatihiliği karşılaştır
maya kalkışmak, karşılaştırma terimi
olarak yalnızca birinin terimlerine daya
nılarak gerçekleştirilirse, karşılaş!ırma
değil de, benzeştirme olur. Bu yöntemsel
hata. bir bizatihiliği bir başkasının ayna
sında görme yanlışını doğurur ki, günü
müz tarihçiliği bunları çoktan gerilerde
bıraktı.
4) Doğu Akdeniz'in dünya ekonomi
sindeki yerinin ikincilleşmesinin 16. yüz
yılda başladığı önermesi, iki hata birden
içermektedir. Braudel'in dev eseri Maddi
Uygarlıktan beri biliyoruz ki. sanayi
devrimi öncesine tek bir dünya ekonomi
si yoktur. Dünya, ekonomi-dünyalar ha
linde, birbirleriyle kesişmeleri marjinal
bütünler halinde bölünmüştür. Akdeniz.
Batı ekonomi-dünyasıııın içinde yer al-
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maktadır. İkinci yanlış da. Doğu Akde
niz diye ayrı bir ekonomik bölgenin varsayılmasından kaynaklanmaktadır, oysa
O sıralarda Akdeniz'in tümü. Balı ekonomi-dünyasıyla bütünleşmiş durumdadır.
Ve nihayet. Akdeniz ekonomisinin ikincillcşmeye başlaması, yani Atlanüğin
öne çıkması, ancak 17. yüzyılın ikinci
yarısından sonra bağlayacaktır. Öte
yandan, Osmanlının dünya ekonomisiyle
entegrasyonu kendi gayretlerinin değil.
Balı kapitalizminin globalleşme süreci
nin sonucudur.
3. 1982 yılında yayınlanan Feodalite
ve Klasik Dönem Osmanlı Üretim Tarzı
kitabınızın girişinde, o yıllarda yoğun
laşan üretim tarzı tartışmalarına olan
ilgi ve merakın kaynağını, Benedetto
Croce'ye atfen, dönejnin sorunsallarımla
ili$kilendirerek "Osmanlı üretim tarzı
nın doğru belirlenebilmesi İnin]... Bu
günkü Türkiye'nin sorunlarını anlaya
bilmek
için" gerekliliğine
işaret
ediyorsunuz*.
"Türkiye[ninJ Batı konumundan fark
lı bir konumda, kalkınma re toplumsal
gelişme sorunları farklı" bir ülke oldu
ğuna ve "bu farklılıkların bilinci"ne şid
detle ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken
bu satırların kaleme alındığı günlerden
bunca zaman sonra, Türkiye'nin I980'li
ve 9()'lı yıllar boyunca geçirdiği "trans
formasyon" çerçevesinde, sizin vurgula
dığınız geçmişle ilgili "farklılıkların bilinci"nin bugünün ekonomik, toplumsal
ve siyasal sorunlarını anlamaktaki değe
ri ve önemi ne ölçüde sürmektedir?
3. Bu farklılıkların bilincinin üretil
mesinin bugün için daha acil bir ödev ha* M. Ali Kılıçbay, Feodalite ve Klasik Dönem
Osmanlı Üretim T a r z ı . A n k a r a . Ga?i Üniversitesi
Yay.. 1982. s.8.
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üne geldiğini düşünüyorum. Çünkü 80'li
yıllarda Türkiye'nin bir transformasyon
geçirdiğini değil de, transformasyona ha
zırlık dönemine girdiğini düşünüyorum.
Son on yıl esnasında, ülkemizde şimdiye
kadar varolan toplumsal, ekonomik, siya
sal sistemin tıkanıklığı açığa çıkmıştır.
Açığa çıkamayan nokta. Batı'dan aldığı
mız kavram ve kurumların, Batı'dakilerlc
addan başka pek bir benzerliklerinin ol
madığıdır. İşte bu farklılıklar bilinci,
gerçek bir transformasyon için, bu nokta
da önem kazanmaktadır.

