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Feodaliteye Giden İki Yol:
Avrupa ve Bizans*
Suavi Aydın-Metin Berge

iktisadî ve toplumsal tarih alanında temel
tartışma, uzun süren tarım çağlan boyunca
üretim ve insan ilişkilerinin nasıl olduğu
ve kapitalizme geçiş sorunu üzerinde
olmuştur. Bu nedenle feodalite tartışmalan
hem Batı'da hem de ülkemizde çok önem
kazanmış; Balı'daki tartışmaların yansı
maları etrafında Osmanlı toplumunun ikti
sadî ve toplumsal yapısına bakılmaya
çalışıldığı gibi, pozilivist tarih geleneği de
bu konuda zımmcn özgücü bir pozisyon
almıştır. O nedenle, burada ünce Batı'daki
ele alışlara bakılacak; ardından da Bizans
alanındaki tespitlere değinilecektir. Türki
ye'de bu tartışmaların tarihine bakıldı
ğında, sürekli olarak Osmanh'daki yapı ile
Bu makalenin ortaya çıkmasında son derecede
yararlı eleştirileri ve katkıları bulunan, değerli
hocamız Doç. Dr. Cîümeç Karanıuk'a teşekkür
ederiz.

Balı Avrupa lipi feodalitenin karşılaştırıl
dığı; bu arada Osmanlı yapısının neliğinin
anlaşılmasında belki de daha açıklayıcı
özellikler gösteren Bizans örneğinin gözardı edildiği ya da ikinci planda kaldığı
görülmekledir. Bu yazı. genel teorik çerçe
veye yeniden değinmekle birlikle, esas
olarak, bu eksikliğin giderilmesi yönünde
bir katkı olarak kaleme alınmıştır.
Batı'da Feodalite
Tartışmaları:
Feodalite kavramı oldukça problemli
ve tartışmalı bir kavramdır. Bu
tarlışmalılık hali. onun hem Batı Avrupa
kökenli bir kavram oluşundan hem de kav
ram kullanılırken veya incelenirken hare
ket edilen bakış açılarının farklılığından
köklenmektedir. Bu nedenle, öncelikle
Batı Avrupa'da hâkim olan biçimin, "feo-
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dalite" kavramının içini doldurup doldura
mayacağı lartışılacaklır. Bu meyanda bu
biçimin Balı Avrupa dışında ortaya çıkmış
olan biçimlerden farklı ve benzer yanlarını
anahatlaııyla onaya koyarak. "Batı Avrupa
Feodalitesi" modelindeki aykırılıklar
va/.'edilmeyc çalışılacaktır.
Daha önce antropoloji yazınını hâkim
olan üçlü ana çağlandırmaya (avcı loplayıcılık-tanm ve sanayi) sadık kalırsak,
insanlık tarihinde bu günden yaklaşık ola
rak dokuz bin yıl önce (İ.Ö. 70008000'lerde) ilk sıçrayışı yaşadığını, yani
tarıma geçildiğini (Bkz. Çambcl ve Braidwood 1980: Braidwood 1975) lesbit ederek
tartışmaya girişmeliyiz. Zira feodalite de
nilen biçim, tamamen tarım çağlarına
özgüdür ve bu tarzdan çıkış da. ancak sa
nayi toplumuna adım atıldığında dünya
ölçeğinde dikkate değer bir hal almıştır.
İnsanlık larihindeki bu ilk niteliksel
sıçramanın temsil elliği dönüşüme, antro
poloji ve arkeoloji yazınında "Neolitik
Devrim" adı verilir. Childe (1983: 73183). Neolitik Devrim'in uzun bir avcıtoplayıcı ve gezici hayatın biliş noktası
olduğunu belirttikten sonra, bu aşama ile
ulaşılan kendi kendine yeterli tarım ve
tarıma bağlı yan üretimlerin ötesine
geçmiş, kırın arlık-ürünü ile yaşayan ve
ticaretle ek geçim kaynağı sağlayan,
çeşitli zanaatlcrin geliştiği, ayrıca düzenli
bir "devlet" örgülüne sahip kalabalık kent
lerin ise ikinci bir devrimi, "Kentleşme
Devrimi", gerçekleştirdiklerini söylemek
ledir. Bu sav bazı bilim adamları
tarafından kabul edilmekle birlikte, bu
sava katılmayan ve kentleşmenin, Neoli
tik Devrim'in bir sonucu olarak
kaçınılmaz biçimde ortaya çıktığını, bu
nedenle de ona bağlı bir "gelişme" olarak
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değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürenler
vardır. Bunlardan biri olan Cipolla (1980:
22) şunları söylemekledir:
... İlk şehirlerin teşekkül elmesi, mev
cut ekonominin ziraalçi karaklerinde
önemli bir değişmeye yol açmamıştır. Yeni
doğan şehirler, ziraî rantların toplandığı
birer merkez olarak, ziraf cemiydin biraz
daha karmaşık hir nitelik kazanması
dışında önem taşımaz... Şehirle köy
arasındaki farklılaşma, kırsal hayat tarzı ile
şehir hayalı arasında gördüğümüz büyük
açmam «mayi devriminin bir sonucudur...

Buna bağlı olarak, temel ekonomik et
kinliğin tarım olduğu ve insanların hayat
larını sürdürmek için neredeyse tamamen
topraktan gelen artığa bağımlı olduğu,
sınıfların ve üretim ilişkisinin buna bağlı
olarak teşekkül elliği bu dönemin, ancak
Sanayi Devrimi ile değişebilen. Neolitik
Devrim'in yol açtığı bir dönem olarak
değerlendirilmesi, daha doğru olacaktır.
Şu halde insanlık, hayalını köklü
şekilde değiştiren, alt üst eden iki büyük
dönüşümü yaşamıştır. Bunlardan ilki İ.Ö.
7000'lerdc ortaya çıkan Tarım Devrimi,
diğeri ise 18. yüzyılda başlayan Sanayi
Devrimi'dir. Cipolla (1980: 22), bu iki
büyük dönüşümün arasım yine devrimsel
atılımlarla doldurmaya çalışan tarihçilerin
yeni yeni devrimler icat etmesini ise şöyle
eleştirir:
Tarihle sık sık görülen değişmelerin bir
kısmını, tarihçiler genellikle devrim diye
niteleyerek gereğinden fazla büyütürler.
Onlara göre tarihî zamanların başında
şehirlerin doğuşu bir devrim'dir. 11. yüzyıl
Avrupa liearetindc görülen canlanma da
[Burada lteııri Pirenne kastediliyor} 'dev
rim' olarak nitelenmiştir. 11. yüzyılda Hol
landa'da "Bir Sanayi Devriminden söz edi
lebileceği ileri sürülmüş, 13. yüzyılda
İngiltere'nin Bir Sanayi Devrimine sahne
olduğu söylenmiştir. Ama bizim baktığımız
açıdan, bunların hiçbirisine devrim dene
mez. Bunlar elbette bazı değişmelere yol
açmış hadiselerdir, ama doğdukları toplum
da köklü ekonomik değişmelere yol
açmamışlardır...

Dolayısıyle. tarımsal etkinliğin diğer
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için, bu ilişkileri betimleyen ve temsil
eden ortak bir karakter olmalıdır. İnsan
lığın uzun süren tarımsal serüvenini anla
maya ve anlatmaya yarayan bir kavramlaştırma modeli olarak Feodalite ya da
Feodal üretim siireci'nden söz etmek veya
tercih etmek bize doğru geliyor. Zira. teo
rik tartışmalarda ortaya konan başka mo
dellerin ya da model çokluğunun gerçek
liği temsil etmediğini düşünüyoruz.
Temel etkinlik tarım olduğu için. bu et
kinliğin ve mevcut teknolojinin sını'rlayıcılıklarına bağlı olarak, insan ilişkilerinin
birçok modelle ifade edilebilecek bir
çoğulluğa yansıyabilmesi problemli görü
nüyor. Bu bakımdan Halil Bcrktay'ın
(1989: 12) şu teshiline katılıyoruz:
Ana temanı, kabile toplumuyla kapita
lizm arasındaki esas ve en evrensel üretim
tar/ını feodalizmin meydana getirdiği,
fakat insanlığın feodalizme geçişinin ve
çeşitli feodalizmlerin gelişmesinin eşlisi;-,
bir çok gizlilik içinde gerçekleştiği;
dünyanın pek çok köşesinde, eski kolekti
vizmin doğrudan doğruya feodalizm
yönünde (değişik tempolarda) çözülmesine
karşılık, sadece bir yerde araya köleci bir
aşamanın girdiği, bunun da Akdeniz
bölgesinin özel koşullarıyla ilgili olduğudur.
Bu sentezi iki önemli yan fikir: a) ayn bir
Asyatik' üretim tarzının mevcut olmadığı:
b) XV.-XVI, yüzyıl Osmanlı toplumunun
da feodal üretim tarzına dayandığı
önermeleri destekliyor...

Bu tesbitten hareketle, "feodalite" kav
ramının anlaşılma farklılıkları ortaya ko
nulacak: bununla birlikte "feodalitenin
Batı Avrupa'ya özgülüğü" inancı tartışıla
caktır. Bu tartışma çerçevesinde. Batı Av
rupa dışında bir örnek olarak Bizans toplu
mu seçilmiştir. Ortaya konulacak feodalite
modeli, Bizans örneğiyle sınanacaktır.
"Feodalite" Kavramına Bakış:
/. Kavramın Kökeni:

BERGE / AYDIN

Feodalite kavramının etimolojisine
bakıldığında, Latince ve Germence kök
lerle karşılaşmaktayız. Kelimenin kökü
konusundaki bu ikili gönderme, aslında
Avrupa feodalitesinin Roma kökenli mi
yoksa Germen kökenli mi olduğuna
ilişkin en eski ve en temel bir tartışmayı
hatırlatmaktadır.
Kelimenin kökeni, geç dönem Lalinces'mdeki feodum ya ûafeudum kavramına
bağlanmakta, bunun da Germence kökenli
1
//c/kavramından doğduğu söylenmektedir
(Bkz: Adams 1949: 204: Bloch 1937:
203). Bir diğer ilişki, İngilizcedcki fee
sözcüğü yoluyla kurulmakta; buradan da
Anglo-Sakson (Gcrmanik) kökene inil
mektedir (Adams 1949: 204). Germanik
köken konusundaki bir diğer görüş, kav
ramı İngilizce ve Fransızca fief sözcüğüne
dönüşen ve önceleri "sığır sahipliği" ve
daha sonra da "toprak" sahipliği-malikliği"
anlamına gelen fehu-od s ö z c ü ğ ü y l e
ilişkilendirmektedir (Pravvcr ve Eisensladt
1968: 393). Göndermelerde Roma'ya ve
Germanik kökene tanınan ağırlık bir tara
fa, kelimenin fief kavramıyla ilişkisi hem
genel kabul görmekte hem de anlamlı ve
mantıklı bulunmaktadır. Feodaliteye
ilişkin bütün hukukî ve toplumsal
düzenlemeler bu kelimenin ifade ettiği "bir
üst yöneticinin bağışladığı arazi, toprak ve
bu arazinin üzerindeki feodal mülkiyet"
anlamına müncer olacak şekilde, bu keli
meden türetilmiştir. İngiliz hukukunda bu
ilişkiler feoffee ve feofment,
eski
Fransızcada ise feoffer kavramlarıyla
anlatılmıştır (Bkz. "Fief" maddesi, Encyclopaedia Britaıınica (1949. C. 9: 221).
Alman tarihçileri ficf'in Almancadaki
karşılığı olan Lelm'dcn türeyen Lelmswe-
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1937: 203).
2. özgül Bir Oluşum Olarak Batı Av
rupa Feodalitesi: Düşünsel Temeller
Feodalitenin neliğinden önce, nereye
özgü olduğu, hangi zamanın ve mekânın
"üretim tarzı" ya da Marc Bloch'un deyi
miyle "toplumsal örgütlenme tarzı" ol
duğu tartışılmakladır. Daha doğrusu bu
tartışma, feodalitenin neliğinc bitişik,
onunla sıkı sıkıya ilişkili bir eleştiri alanı'
olarak durmakta, kimi zaman kavramın
tartışılmasında bir hareket noktası olmak
tadır. Bunun nedeni, çoğu zaman tarih
çilerin kavram ya da modellerini, onları
kurarken ele almış oldukları veya incele
dikleri yer ve zamana indirgemeleridir. Bu
alanda iki ana tanışma vardır:
1) Feodalitenin Avrupa'ya özgü
(özgül), yahut evrensel bir tarz oluşu
tartışması,
2) Feodalitenin Avrupa'daki biçiminin
Roma yahut Germen kökenli oluşu
tartışması.
1) Feodalitenin Avrupa'ya özgülüğü
düşüncesi Rönesans ve Aydınlanma Çağı
düşünürlerinin ürünüdür. Bu fikri olgun
laştıranlar ise 19. ve 20. yüzyıl beşerî bi
limcileri olmuştur. Bu düşünürlerin
başında Max Weber ve Marx ile onların
izleyicileri gelmektedir.
Feodal lar/.ın Avrupa kökenli olduğunu
temellendiren fikirleri Hegcl ve Montesquicu'nün eserlerinde bulmaktayız.
Hegel'in tarih felsefesinde dört dünyasaltarihsel devlet tipi vardır: 1) Doğulu, 2)
Grek, 3) Roma ve 4) Hırisliyan-Germen.
Hegel bu tipleri bireyin özgürlüğü
bakımından inceler ve üçlü bir diyalektik
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ilerleme modeli kurar. Doğu'da lek kişi
(hükümdar, despot) özgürdür: Grek ve
Roma dünyasında birkaç kişi, HıristiyanGermen devletinde ise herkes özgürdür.
Hegel'in bu saptamasındaki özgürlük, top
lum içinde gerçekleşebilecek bir özgürlük
biçimi olarak politik bir nitelik taşır
(Özlem: 1984: 73-74). Dolayısıylc tek
kişinin politik özgürlüğü ile nitelenen
"Doğu", despotik yönetimlerin; birkaç
kişinin özgür olduğu Roma-Grck dünyası
ve bu geleneği tevarüs eden halklar, "feo
dal" yönetimlerin; Hıristiyan-Germen
dünyasının özünde taşıdığı gelenek de "de
mokratik" yönelimlerin ("Akıl Devleti"nin) temeli olmaktadır. Hegel'de feodali
tenin kökeni bakımından keskin bir
Roma-Germcn ayrımı görülmekledir.
Aynı şekilde. Montesquieu'nün kul
landığı kavramla "feodal hukuk" tamamen
Avrupa'ya ait, sui generis, bir fenomendi;
"dünyada ilk kez Avrupa'da ortaya çıkan ve
belki de bir daha hiç görülmeyen bir
olay "di. Hegel ve Montesquieu'nün temcllendiıdiği bu fikir çerçevesinde "feodalite"
kavramı, Orta çağlarda, özellikle 10. ve
13. yüzyıllar arasında Batı Avrupa'da belir
leyici ve yaygın olan bir toplumsal rejimi
ifade eder olmuştur (Bİoch 1937: 203).
Bu iki filozofun düşüncelerine zeyl ve
belki de temel olarak, Machiavelli'nin çok
daha önce // hincipeâz (1985/1513: 2728) yazdıklarını düşünebiliriz:
... Bütün devletler iki f:lrk]i biçimde
yönetilmişlerdir: Ya başta mutlakiyetçi bir
hükümdar vardır; yönetime yardımcı olan
bakanlar onun kullan
gibidirler;
hükümdarın izni ve isteği ile bu göreve
gelmişlerdir. Ya da devletin hasında bir
hükümdar ve yönetimi paylaşan beyler
vardır. Bu beyler hakanlık görevlerini
hükümdarın i/ni ve isteği ile değil, soylu ol
malarının bir gereği olarak yürütürler. Bu
beylerin kendi özel devletleri ve onları
senyör olarak kabul eden uyrukları vardır.
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tarafından yönclilen devlellcrde hüküm
darın yetkileri çok büyüktür. Ülkenin her
yerinde ondan başka bir egemenlik sahibi
görülmez. Hakan ya da memur sıfatı ile
başkaları bu egemenliği kullansa bile
halkın onlara karşı özel bir bağlılığı yoktur.
Bu iki çcşil yönetimin günümü/deki
116. yüzyıldaki) örnekleri Türk padişahı ile
Fransa kiralında görülür. Türk hüküm
darlığı tek bir padişah tarafından yönetilir.
Diğerleri kapı kullandır. Padişah ülkesini
sancaklara ayırmış ve onlara valiler tayin
etmiştir. Padişah, valileri istediği biçimde
değiştirebilir. Fransa kiralı ise kalabalık bir
soylular sınıfı ile kuşatılmıştır. Bu soyluların
kendilerine bağlı uyrukları ve ayrıcalıklı
durumları vardır.
Kıra] onların bu
ayrıcalıklarını -kendisini tehlikeye- atma
dan- ellerinden alamaz."

Rönesans, Aydınlanma ve Romantizm
Çağı'nın bu düşünürleri, feodalitenin Av
rupa'ya özgülüğü, "Doğu'da başka bir
tarzın (Doğu despotizmi ve onunla ilişkili
bir tarzın) bulunduğu ve bu yüzden kapita
lizme geçişin sadece Avrupa'da mümkün
olduğu tezinin temellerini atmışlardır; bu
görüşün izlerini Weber ve Marx'ta takip
edebiliyoruz. Wcber. feodalitenin Avru
pa'ya özgülüğünü şu biçimde ifade etmek
tedir (Weber 1958: 16).
Feodal sınıflar içinde siyasal ve top
lumsal grupların örgütlenmesi esastı. Fakat
Balı anlamında feodal devler. re\ el regmim, sadece bizim kültürümüzde biliniyor
du. Dahası, periyodik olarak seçilmiş tem
silcilerden oluşmuş meclisler, meclise karşı
sorumlu hakanlar halinde hükümette yer
alan demagoglar ve parti önderleri, bize
özgüdür... Aslında yazılı anayasa, ussal ku
rallarla ve hukukla sınırlanmış idare ile bir
tür siyasal birlik olarak, uzman memurların
idare ettiği Devletin kendisi, bu özelliklerin
kombinasyonu şeklinde sadece Batıda hili-
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Batı Avrupa'daki yerleşme örüntüsü,
temelde Doğu Asya uygarlıkları ile tezat
teşkil eder. Farklar, kısaca şu biçimde to
parlanabilir. Avrupa'daki sabit yerleşmeye
geçiş, (özellikle süt için yapılan) sığır
yetiştiriciliğinden lanmın egemen olduğu
bir ekonomiye doğru değişme şeklinde
yaşanmıştır. Sığır hayvancılığı, ikincil bir
öğe olarak devam etmiştir, Asya'da, bunun
tersine, geniş arazi üzerinde, özellikle
göçebelik şeklinde yaşanmıştır. Sığır hay
vancılığı, ikincil bir öğe olarak devanı
etmiştir: Asya'da, bunun tersine, geniş arazi
üzerinde, özellikle göçebelik şeklinde ce
reyan eden az masraflı tarımdan süt
sığırcılığı olmaksızın yapılan bir bahçe
tanıtlına doğru kayma vardı. Bu karşıtlık,
prehistorik zamanlarda söz konusu olma
makla birlikle ve sonrasında da göreli ol
makla beraber, bir kere ortaya çıktıktan
sonra köklü farklara yol açmıştır. Bu
şekilde Avrupa halkları arasında arazinin
özel mülkiyeti, ortak otlak alanlarının
küçük gruplar arasında bölünmesiyle ve
nihaî olarak temlik edilmesiyle daima
ilişkili olmuştur; bunun aksine Asyalılar
arasında gelişme böyle ortaya çıkmaz ve
Batıda bu şekilde bulunan ilkel komünal
tanm biçimleri Asya'da bilinmemektedir ve
olsa dahi farklı ekonomik işlevleri vardır.
Bu
nedenle
Doğu
Asya
köy
örgütlenmelerinde... Avrupalı benzerlerine
nazaran bariz farklar ortaya çıkar. Doğu
Asyalılar arasında, böylece, sürü sahipliği
ile bağlantılı bir 'bireycilik', 'bütün
sonuçlanyla beraber, bulunmaz.
Böylece Batının heryerinde gelişmenin
başlaması noktasında belli karakteristikler
buluruz. Genellikle... işletmek üzere toprak
elde edildiğinde ortaya çıkan yerleşik
tarım, sül sığırcılığından tarla mahsûlüne
doğru yönelen bir değişmenin egemen hale
gelmesiyle yaygınlaşmıştı. Bu, yalnız Ku
zeybatı Avrupa için değil. Güney Avrupa
ve Yakın Doğu için de cari bir gerçektir.

Marx da Grundrisse'dc "Kapitalist
Üretim Öncesi Biçimler" başlığı altında,
feodalite dışında. Asyalik. Antik ve Gcrmanik
türde mülkiyet tarzlarını tesbit
Max Weber'in The Agrafim Sociolo^y
of Ancieııt Civilizations adlı eseri de. bu etmiştir. Metinde feodaliteyi öncclediğı.
Avrupamerkczciliğin vurgulanması bakı yani görece daha "ilkel" biçimler olarak
mından önde gelen bir kaynaktır. Burada görünen bu üretim tarzlarından Antik ve
Webcr (1988: 37), Doğu ile Balı arasın Germanik olanı feodaliteye geçiş potan
siyeli taşımakla birlikle, Asyatik laızda bu
daki feda şu şekilde açıklar:
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1979/1858: 523-90). Marx, aynı yerde,
daha sonra kapitalizme geçiş sorunsalı
bakımından feodaliteden keskin biçimde
ayrı olduğu altı çizilerek belirtilen "Asya
Tipi Üretim Tarzı" (ATÜT) kavramlaştırmasının toplum tipi olarak "sulama
toplumu"nu, egemenlik biçimi olarak
"despotik" yönetimi gösterir (Marx 1979/
1858: 526-28). 20. yüzyılın başlarında
Kari Wittfogcl, bu iki kavrama gönderme
yaparak yeni bir "Doğu" toplumu ve
yönetim biçimi kurgusu oluşturmuştur
(Bkz. Wiltfogcl 1957). Ancak Marx. diğer
eserlerinde söz konusu "Doğu" tiplemesini
ihmal ederek, özellikle Kapiıal'dc feodalite
sorunu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Akade
mik tarihçilik alanında da toplumsal ve
ekonomik tarihçiliğin ustalarından Henri
Pirenne, feodalitenin Avrupa'ya özgülü
ğünü içinde barındıran bir Avrupamerkezciliğin savunucusu olmuş ve bu savunu
culuk bugün bu tarz düşüncenin başlıca
atıf alanlarından biri haline gelmiştir (Bu
konudaki genel eleştiri için Bkz. Berktay
1983).
Günümüzde de Marksist düşünce içinde
"Doğu"da kapitalizme neden geçilemediği
sorusu bakımından, burjuva sosyolojisi ve
ekonomi-politiği içinde de "Doğu"da mo
dernleşmeyi sağlayacak yolların araştırıl
ması ve modernleşme/modernleştirme
reçetelerinin hazırlanması sorunu bakı
mından ATÜT/feodalite ve Doğu Despo
tizmi (palrimonyalizm)/Batı Demokrasisi
(çoğulculuğu) ayrımları referans olma
özelliğini korumaktadır.
2) Kökenler bakımından ikinci sorun,
Avrupa tarihi içinde feodal toplum tipinin
nereden temellendiği noktasında düğüm
lenir. Burada iki eğilim gözükmektedir.
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Birincisi Grcko-Roman dünyasını esas alır
ve Kuzeyi ihmal eder; ikinci görüş ise
Kuzey'i, yani Germen-Frank katkısını ana
lize ekler.
Birinci eğilimin önde gelen temsilcisi
Henri Pirenne'dir. Pirenne. Avrupa feodali
tesinin bütün köklerini Roma toplumunda
bulur. Daha sonra yapılan analizlerde Pirenne'i bu yola iten etmenin, yaşadığı
dönemde Alman Nazizminin yükselmesi
ve Nazilerin Alman milliyetçiliğinin ta
rihsel meşrulaştırımında Greko-Roman ge
leneğini kullanmaları olduğu, Pircnnc'in
antifaşist bir tavırla bu argümantasyonu
çürütmeye uğraştığı söylenmiştir (Kılıçbay 1984: vii-xi).
Feodalitenin oluşum tarihinde Germen
katkısını kullanan önde gelen ilk
tarihçilerden birisi ise Marc Bloch'tur.
Bloch, anıtsal eseri Feodal Toplum'da bu
katkının varlığını kanıtlar (1983: 190220). Bloch, Encyclopaedia ofıhe Social
Sciences m 1937 lab'ında yazdığı "Fcudalism" makalesinde şöyle demektedir
(1937:203):
... Gcrmanik gelenek bütünüyle ihmal
edileme/.: en ilkel şeklini kadim Germanya'da bulduğumu?.... apanaja sadakat
ilkesi Roma'da bildiğimi/ şekilden hiç de
daha az kurumsallaşmış sayılmaz [ve] ha
nedana sadakat şeklinde devam ede...

Bloch. böylece kendisine kadar gelen
Batı tarihçiliği içinde bir aksiyon kesin
liğine erişen "Roma kökeni" ilkesini
çürütmüştür. Döneminin ünlü tarihçi ve
toplumbilimcilerinden Max Weber bile
Pirenne'in temellendirmeye çalıştığı bu
aksiyomalik kesinliğin etkisi altındadır.
Pircnnc'in eserinde merkezi yere koyduğu
Akdeniz kıyı ekonomisinin çöküşü ile
feodalitenin yükselişi tezi, daha doğrusu
feodalitenin ortaya çıkışındaki etkileri
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yüklediği "büyük etkenlik" rolü tezi (Bkz.
Piren ne 1983 ve 1984). Weber (1988:
349) tarafından da tasvip görür:
... Antikite esas olarak kıyı alanları uy
garlığına dayanır... Orta Çağlarda ise
büyük bir değişim yaşanır. Firavunlar
çağından modem zamanlara kadar gelen
daimî bir tarihsel gelenekle ilişkili bu büyük
alan içinde, ağırlık merkezi kıyı alanlanndan içerilere dönen büyük bir kaymayı
yaşadı...

Özetleyecek olursak, büyük "Barbar"
ve İslâm yayılmasının etkisiyle çöken
kıyı ve dolayısıyle Roma ekonomisi (Ak
deniz ekonomisi de diyebiliriz), Roma'nın
toplumsal yapısında yer alan bir takım ku
rumların dönüşümünü izleyerek, feodal
ekonomiye ve toplumsal yapıya inkılâb
etmiştir. Oysa, 20. yüzyılın toplumsal
tarihçiliği bize feodalitenin Roma'va en
deksli bu şeklinin yanıltıcı olduğunu.
Roma ülkesinin içlerine yayılan Germen
kabilelerinin bir çok örfi, hukukî ve top
lumsal özelliklerini, oluşan feodal biçime
kanıklarını göstermekledir (Bu tartışmalar
için Bkz. Berktay 1989: 233-77).
3. Batı Avrupa'da "Özgül Bir Tarz Ola
rak " Feodalitenin Ttpolojisi
Belirgin bir Avrupamcrkezciliğin ege
menliği altında inşa edilen feodalite teori
sinin çizdiği ideal tip. serf-senyör ikiliğine
dayalı bir toplumsal ilişki üzerinde
yükselen iktisadî, hukukî, örfi ve ideolo
jik katmanları tasvir eder.3 Buna göre serf,
belirli bir askerî başarı, fetih ya da hizmet
karşılığında atalarına imparator tarafından
bağışlanmış bir toprağın mülkiyetine
sahip olan senyörden belirli miktarda bir
loprağı kiralar. Bu toprağın ekilip
biçilmesi karşılığında serf, senyöre bir
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takım rantlar borçlanır ve feodal hukukun
çizdiği çerçeve içinde bu borcunu ve buna
ek bazı yükümlülükleri yerine getirir.
Buna bağlı olarak toprağını terkedemez;
senyöre karşı birtakım angaryaları
yüklenmiştir (Tipik bir örnek olarak Bkz.
Cazel 1974).
Hukukî formel tarihçilik, feodalitenin
çerçevesini böyle çizmektedir. Bu panora
mayı biraz genişlettiğimizde, şöyle bir
tablo ile karşılaşırız:
1) Temel üretim kaynağı toprak, buna
bağlı olarak temel üretim faaliyeti
tanm'âa. Ticaret ve sınaî üretim marjinal
dir (Heaton 1985:69).
2) Büyük toprak sahipleri (efendiler,
İngiltere'de baron ve lordlar. Kıla Avrupası'nda kont ve dükler), karışıklık
dönemlerinde kiralın memurlarının
müdahalelerinden muaf olma, "dokunul
mazlık" hakkını (immunitas'ı)
elde
etmişlerdir (Heaton 1985: 70).
3) Şarlmany (Charlcmagnc) dönemi
gibi dönemler dışında Beneficium (feodum,feudum,fief) sahibi olan konllar immanitası genişletmiş; kontların özel ordu
ları oluşmuş, bu ordular tamamen kontlara
bağlı (itaat eder) hale gelmiş; kiralın vassalı olan bu toprak sahipleri ficileri içinde,
bağlılarına karşı önemli siyasî-ekonomik
haklar ve güçler edinmiştir. Büyük toprak
sahipleri bağlılarını korumakta, yönel
mekte, yargılamakta ve vergilendirmektedir (Heaton 1985:70).
4) Malikânclerdcki (İngiltere'de manor)
hizmetçiler dışında. Latifundiıım toprak
larında köle kullanılması uygulaması ter
kedilmiştir. Çiftçilerin seıjlik ve özgürlük
olmak üzere iki statüleri vardır (Heaton
1985: 70).
5) İdeolojik bağımlılığın yeniden
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üretilebilmesi için Kiliseye duyulan ih
tiyaç, kıral ile toprak sahibi vassallarmı
Kilisenin dostluğunu kazanmaya itmiş; bu
yolla kiliselere, manastırlara, Papa'ya ve
piskoposluklara önemli toprak bağışları
yapılmıştır. Böyleee Kilise de toprak sahi
bi olmakla feodal hukukun bekasında
önemli bir siyasî ve ideolojik rol
üstlenmiş oldu (Huberman 1982: 69. 20).
Bütün bu tablonun nitelediği toplum
sal yapının sınıf ilişkileri içinde, üç ana
toplumsal katman hiyerarşik olarak
sıralanmıştır (Huberman 1982: 9):
EGEMEN SINIF

Arislokrasi
(Savaşanlar)
Kilise Adamları
(Dua edenler ve .
Eğilenler)

BAĞIMLI SINIF

Köylüler ve
Zanaatkarlar
(Çalışanlar)

Bu meyanda.
temel
toprak
vergilerinin
ve
yükümlülüklerinin yanısıra "Efendilik
Hakkı" denilen bir dizi yetki ve Kilisenin
özel gelirleri vardı. Yerel pazarlar ve fuar
ların denetimi, değirmende hububat
öğütme tekeli, para basma hakkı, adalelin
dağıtımı ve diğer bazı gelir getirici haklar
toprak sahibi senyörc bırakılmıştı. Kilise
nin birtakım ruhanî hizmet gelirleri vardı.
Örneğin üründen alınan liıhe (onda bir)
vergisi, evlendirme geliri, dua okuma geli
ri. Kilise mahkemesinde görülen davaların
gelirleri bunlar arasındaydı. Yeni atanan
piskopos, iki yıllık gelirinin tamamını
Papa'ya öderdi. Ayrıca kıral ve prenslerin
de Papa'ya belirli oranlarda düzenlenmiş
ödentileri mevcuttu (Heaton 1985: 83).
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Toprak Düzeni
Orta çağlar Avrupası'nda toprak düzeni,
zamana ve mekâna göre değişiklik
göstermekledir. Yani yukarıda çreçevesi
çizilen "ideal tipik" tablo, her zaman ve
heryerde geçerli ve yeterli değildir. Levett'e
göre, "Ortaçağ hakkında, onun değişmeden
kaldığına dair teoriden daha yıkıcı ve tehli
keli sapkınlık yoktur" (Heaton 1985: 8586). Kaldı ki bu görüş sadece Avrupa
Ortaçağı için değil, aynı zamanda Avrupa
haricindeki ülkelerin Ortaçağı için de
geçerlidir (Bkz. Stein 1985).
Bu ilkeden hareketle, toprak sahipleri
(kırallar. soylular. Kilise mensupları ve
köy papazları) ile köylüler ve toprak
arasında ilişkiyi düzenleyen üç ayrı yol
buluruz:
1) La tifu tul i it m tipi
işletmecilik:
Roma sisteminin bir kalıntısı olan bu
işletme biçimi zamanla tarihe karışmıştır.
Zira köle beslemek, giydirmek ve
barındırmak, toprakta köylü çaıştırmaktan
daha pahalıya mal olmaya başlamıştır.
2) Toprağı köylü işletmelerine bölme:
Burada bağımlılık ilişkisi, nakdî ve aynî
olarak toplanan rant ve diğer yüküm
lülükler yoluyla kurulmaktadır. Scnyörün
malikânesinden uzakla oturan çiftçiler
ürünlerini pazarda satarak, rantı nakden
öderler; bu da onlara geniş bir serbesti
sağlar. Ancak bunun için pazar gerekir.
Fiyal dalgalanmaları bu tarz işletmeciliği
etkiler.
•
3) Toprağın bir bölümünün (genellikle
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yansı) Senyörün özel mülkü (Domain'i
Reserve'i, Demesne'i), geri kalanının (Tenure) köylülerin elinde olduğu tarz: Domaine içinde scnyörün evi (şatosu, kalesi)
bulunur; burada kendisi, ailesi, ev hiz
metkârları, memurları, bazı zanaatkarlar ve
savaşçılar yaşar. Geri kalan riserve tarım
alanıdır. Köylüler ellerindeki topraklar
karşılığında rfserve'de angarya üretim ya
parlar, ayrıca kendilerine ayrılan toprakla
ürettikleri ürünün bir kısmını aynî-nakdî
rant olarak öderler. Kilise ve manaspr
işletmelerinde de bu usul uygulanırdı. Bu
tarımsal faaliyet düzenlemesi daima Batı
feodalitesinde esas sayılmış; bu esasa na
zaran bu işletme şeklinin ve buna bitişik
olan emek-rant yükümlülüğünün bulun
madığı yerlerde feodalite yok sayılmıştır
{Bu işletme biçimini esas alan ve emek
hizmetini buna bağlayan örnek için Bkz.
Huberman 1982). Daha doğrusu uzun bir
zamana ve geniş bir mekâna yayılan Avru
pa feodalitesi tümüyle bu biçime indirgen
mekledir, tıpkı kökeninin Roma'ya
bağlanması gibi.

Köylü Katmanları:

Avrupa'da feodal sınıflar aynştırıldığında dört esas köylü katmanı ortaya
çıkmaktadır (Heaton 1985: 89-91):
1) özgür Köylüler: Genel olarak ailele
rini geçindirecek kadar toprağa sahipliler.
Özgür kişi olarak silah taşıyabilirler.
Kızını istediğiyle cvlendirebilir. oğlunu
rahip yapabilir, hayvanını dilediği gibi sa
tabilir. Aynî ve nakdî olarak ödemesi gere
ken ranl serfe göre daha düşüktür. Emek
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cinsinden mnt ödemeye mecbur olduğunda,
düzenli olarak angaryaya koşulmaz: sadece
hasat zamanı fazla işgücüne ihtiyaç duyul
duğunda birkaç gün çalışır. Dövenle
buğday dövmek ya da çatalla gübre atmak
gibi ağır işlerde çalıştırılmaz. Dilediğinde
toprağını terkedebilir ya da toprağını
oğluna miras bırakabilir. Ayrıca özgür
kişi. scnyörün aşırı talepleri karşısında
kıral mahkemesine başvurabilir (ayrıca
Bkz. Huberman 1982: 14).
2) Serfler (Normun devri İngilteresi'nde
"Villuin", diğer bir adı: "Consueıudinarius"): Genel olarak ailelerini geçindirecek
topraklan vardır. Silah taşıyamazlar.
Özgür köylünün sahip olduğu medenî hak
ları, ancak efendisinin izniyle ya da bedel
ödeyerek kullanabilir. Düzenli angarya
yükümlülüğü vardır. Angarya hizmeti
sırasında ağır ve pis işlerde çalıştırılabilir.
Toprağa tamamen bağlıdır. Oğulları da
aynı statüye tabidir. Mirasçıları, aynı
toprağı tasarruf edebilmek ve hayvan ve
leclıi/alı kullanabilmek için ağır vergiler
öder. Tamamen scnyörün arzusuna (volun
tas demini) bağlıdırlar. Serf voluntas domini karşısında hakkını mahkemede araya
maz. Sadece "Malikâne
Örfü"ndc
(ronsuetudo numeni) savunma hakkı bulu
nur. Serf "örfî kiracı"dır.
Scrfin
yükümlülükleri belgeye bağlı değildir, ta
mamen ört! olup köy ihtiyarları tarafından
kuşaklan kuşağa aktarılarak yaşar. Bu örfe
aykırı olarak kullanılan senyör ve kâhya
tasarrufları karşısında köylünün itiraz hatla
isyan hakkı vardır. Böylelikle consueiıuio
ile voluntas çalışabilmektedir.
Bu
sürtüşmenin giderilebilmesi için bir çok
örf senyör tarafından kaydedilmiştir (ayrıca
Bkz. Huberman 1982: 15 vd.).
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3) Küçük Toprak Mülkü Olanlar (Ang
losakson İngilteresi'nde "Cottarius") ve
Nispeten Büyükçe Toprak Mülkü Olanlar
(Yine İngiltere'de "Bordarius"): Daha
küçük işletmelere malik köylülerdir. Bu
toprak bir bahçeden ya da 40-200 akr'lık
bir araziden ibarettir. Bu toprak büyüklüğü
geçim için yeterli değildir. Bu yüzden bu
köylü katmanı bir zanaatle uğraşmak zo
runda kalır hatta bu yüzden bağımsız za
naatkar olma haklan da vardır. Daha sık
olarak da senyörün hesabına tarım işçiliği
yaparlar. Bu katman İngiltere'de. Alman
ya'dan farklı olarak, Villain'lcrin içinde
eridiler. Yüksek Ortaçağ Avrupası'nda
köylülüğün yaklaşık 1/3'ü bu kalmana
mensuptur. Aşağı yukarı yarısı ise
özgürler ve serflerâcn oluşur.
4) Köleler: Sayıları düşüktür. Marjinal
kalmışlardır. Roma düzeninin bir kalıntısı
olsa gerek. Akdeniz ülkelerinde daha çok
görülür.

Köylünün Yüküm liilükleri :
Doğrudan üretici olan köylü, üç rant
ödeme şekliyle karşı karşıya bırakılmıştır
(Bkz. Heaton 1985: 91-95):
1) Emek-rant,
2) Ürün (aynî ödeme).
3) Para (nakdî ödeme).

1) Emek
Hizmetleri:
Domaine
(reserve) ne kadar büyükse emek hizmetle
ri (cor\(e, corvata-angarya) de o kadar
büyür. Serfin kendi geçimlik arazisi, lıîde
(Almancada hufe), işlenen alanda 25-35
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akr arasında değişir. Bu tarla karşılığında
râserve'de haftada üç-dörl hatla beş gün
çalışmak zorundadır. Ailedeki işgücü bu
yükü karşılayacak nicelikle değilse bu
tarla işlenmeden kalacaktır. İşin yoğun
olduğu dönemlerde, İngiltere'de boon work
(=precaria) denilen hizmet ("lütuf hizme
ti") bütün aile bireylerine ve çiftçiliğin
dışındaki işlere (örneğin ava katılma, eşya
taşıma gibi) teşmil olmakta, hizmet süresi
artmaktadır. Genellikle bu gibi durumlarda
voluntas ile örf çalışması yaşanmaktaydı.
Angarya hizmetlerini örgütlemek, yönet
mek ve tevzi elmek malikâneyi idare eden
kâhyanın (bailifff görevlendirdiği reeve
unvanlı bir memura devredilmekteydi.
Reeve çoğunlukla bir serf olmakla birlik
te, seriler içinde en temayüz etmiş ve
sıkça seriler tarafından seçilmiş biridir
(Reeve praepositus). Emek gücünün başı
olmak sıfatıyla, hem senyörün ve
kâhyanın hem de köylünün isteklerini den
gelemek durum undadır.
2) Nakdî ve Aynî Ödemeler: Nakdî
ödemeler, üreticinin pazardaki becerisine
bağlıdır. Ticaretin ve para hacminin dar
olduğu yahut fiyal düşmelerinin yaşandığı
dönem ve yörelerde bu ödeme şekli
zorlaşır.
Aynî ödeme, nakdî ödemeye nazaran
daha kolaydır. Aynî rant ödemeleri
arasında balık, yumurta, tavuk, pasla,
odun, kuzu, koç, ekmek, yemek, şarap,
kumaş, tahıl, malı, peynir, tuz. pulluk,
nal gibi metalar yer almaklaydı. Bütün
aynî ödentiler, belli bir orana bağlıdır
(örneğin İngiltere için tithe, "onda bir"
ödentisi, gibi). Senyör, bazı durumlarda
üreticiye üzüm ve zeytin ağaçları, gübre,
tarım ilacı, tohumluk ve diğer bazı araçları
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da sağlamakta, bu durumda üretici köylü
ile scnyör arasındaki ilişki bir tür yarıcılık
(ortakçılık) şekline dönüşmektedir. İngil
tere'de serf toprak ve hayvan miktarıyla
orantılı bir ödentiyle (Fransa'da taille=biçme) yükümlüdür. Fransa'da büyük
toprak sahibi, faille vergisini doğrudan
üreticinin ürününden alır. Yerel Kilisenin
denetimi de senyörc ait olduğundan onda
bir vergisine (Fransa'da dîme=ıitfıe) de el
koyar ve köy papazına bundan küçük bir
pay verir. Bu vergilerin mahiyeti ve
ödenme biçimleri zaman içinde farklılaş
malar göstermiştir.
3) Bunların Dışında Kalan Arızî ve
Özel Ödentiler:
(i) Bir serf kızını evlendirdiğinde ya da
dul biri yeniden evlendiğinde efendi toprak
sahibine "nikâh parası" denilen vergiyi
öder. Bu verginin temel sebebi, malikâne
dışından biriyle cvlcnildiğinde yeni
doğacak olanların malikânenin dışında kal
masından doğacak olan işgücü kaybının
telâfisidir. Eğer serfin oğlu Kiliseye
girmişse yine aynı nedenle bağlantılı ola
rak bu vergiyi öder.
(ii) Serf, malikânenin dışına çıkmışsa
dışarıda kaldığı süre boyunca yıllık ehevage (bizdeki cizye'ye tekabül eden "kafa
parası") ödentisini verir.
(iii) Serfin ölümünde heriot veya rele
viunı (bazı yerlerde reliefe dönüşmüştür)
ödenir. Heriot, köken itibariyle savaşçının
ölümü halinde savaş teçhizatının şefe geri
dönmesidir. Serîlerde bu, serfin alalarının
geçmişte barondan ödünç aldıkların tarım
araç ve gereci ile hayvanatın iadesiyle ilgi
li bir tasarruf olmuştur. Giderek sembolik
hale gelen bu vergi, zamanla, efendinin
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seçimine bağlı olarak, serfin en iyi hay
vanının veya en iyi giysisinin yahut her
hangi bir "en iyi"sinin senyörc verilme
siyle kısıtlandırılmıştır. Bazı yerlerde
(örneğin Gal'de) bu ödenti miktarı
asılabilmckteydi ve "örfe bağlıydı. Ölen
serfin kansı veya oğlu bu araç-gereç ve
hayvanatı geri alabilmek için releviunı
ödemek durumundaydı.
(iv) Hayvan, şarap veya bira satışı ile
han işletilmesi gibi, scnyörlerin tckclindcki işlerin yapılması halinde, barona belli
bir miktar ödemede bulunulurdu.
(v) Scnyörün mülkiyetindeki bir
toprağın el değiştirmesi durumunda, bu
değişimin scnyör tarafından onaylanması
ve hakkın devri için, scnyör belli bir mik
tar rant almaktaydı.
(vi) Yerel adaletin sonucunda ortaya
çıkan her türlü ceza bedeli, kefaletler, v.s.
scnyörün hakkıydı; çünkü, scnyör. aynı
zamanda da yargıçtı (Hubcmıan 1982: 16).
"lustilia magnum enıolumeniıtm esi."
(vü) Efendinin kurduğu ve tekelinde
bulunan değirmen, üzüm presi, bira
atölyesi, fırın, boyahane, gibi kamusal
işyerlerini kullanan köylüler belli bir
bedel ödemek zorundaydılar. 11. yüzyıldan
itibaren köylünün kendi atölyelerini kul
lanması yasaklanmış ve senyörün tekelin
de banalite' uygulaması getirilmişti.
Senyörler bu haklarını belli bir ödenti
karşılığında bazı zanaatkarlara devret
mişlerdir ve zanaatkarlar, genellikle,
şehirlerdeki belirli mahalleler için banalite"ye sahip olabilmekteydiler.
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Köylü İşletmesi:
Bütün bu ödemeler karşılığında köylü,
bir ev ve bahçesine ve gerekli
müştemilâta. (25-35 akr civarında) bir tar
laya, çayır ve korunun bir parçasına sahip
olmak; ortak arazi, communia (üst adı allmand), otlağında hayvanını otlatmak; bal
talıktan ve ekilmeyen alandan turba odun
ve yiyecek almak haklarını elde etmekte
dir. Baslarda köylü işletmesi de
bölünemezdi ve serfin ölümünde toprak,
sahibine (barona) geri dönmekte, toprak
sahibi de araziyi tekrar bir sonraki kuşağa
vermekleydi. 13. yüzyıldan sonra bazı
köylüler daha fazla toprak kiralayarak
işletmesini büyütme imkânı da elde
etmiştir. Bu da toprağın bütünselliği ve
bölünmezliği ilkesini zayıflatmıştır (Heaton 1985: 96).
Feodalitenin Askerî Yönü:
Bazı yazarlar feodalitenin özünün
askerî etkinlik olduğunu öne sürerler
(Önemli bir örnek Hubcrman 1982). R.
Brown gibi önde gelen İngiliz tarihçileri,
feodal toplumun temel elemanının şato
veya kale olduğunu, bu elemanın oynadığı
rolün anlaşılması için Ortaçağ'a ait höyük
kalelerde ve toprak tabyalarda gizli kalmış
arkeolojik verileri incelemenin yeterli
olacağını iddia ederler (Harfıcld 1988: 13738). Gerçeklen de klasik feodalite teorisi
nin özünü oluşturan feodal bölünmüş
lüğün (desantralizasyonun) aktif nedeni
olarak gösterilen savunma işlevi daima
öne çıkarılmıştır. Büyük toprak sahibi
efendilerin varlığını ve artığa el koyusunu,
teb'alan nezdindc meşrulaştıran fonksiyon
olarak teb'anın ve toprağın korunması ih
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tiyacı gösterilmiştir. Bu koruıımasavuhma fonksiyonu öylesine abartıl
mıştır ki, örneğin Pircnne ve Bloch gibi
tarihçiler feodaliteyi tasvir ederken işe hep
Arap. Macar ve Norman akınlarının Avru
pa'yı kuşatmasıyla başlamışlar; savunma
ve korunma, daha doğrusu savaş hali
yüzünden iktisadî faaliyetin sönmesini,
lordların bu kapalı ekonomik mekaniz
maya hakim olmalarını, iç dinamiği yani
içeride varolan sınıf çatışmasını ve üretici
güçlerin karşılıklı durumunu gözardı ede
rek -dış dinamikle- açıklamışlardır (Bkz.
Bloch 1983: Pirennc 1983, 1984).
Feodalitenin ilk kurumlaşma döne
minde, merkezî gücün yok olması ve ye
relleşme ile efendinin otoritesinin daha
fazla hissedilmesine paralel olarak, korun
ma ihtiyacı her ne kadar öncelikli bir ko
numda ise de, özellikle feodalitenin olgun
luk dönemi olan yüksek Ortaçağ için,
tarih belgeleriyle, arkeolojik ve ekolojik
verilerin birarada değerlendirildiği son
araştırmalar, feodal devir yerleşmelerinin
öncelikle kaynakların ve ürünün denetimi
işlevi düşünülerek ve bu amaç doğrul
tusunda örgütlendiğini, planlandığını
göstermekte: savunma işlevinin (ve askerî
stratejinin), iktisadî ve mülkî işlevler
yanında ikincil kaldığını ispatlamaktadır.
Savunmaya dönük yapılar ise egemenlik
ilişkisinin görüntüsünü tamamlayan bir
unsurdur. Özellikle 19. yüzyıl İngiliz
tarihçileri, emperyalist yayılmanın etkisi
altında feodalitenin en önemli Özelliğinin
askerî konular olduğu noktasına
takılmışlardı. Bu eğilim İngiliz tarihçili
ğinde devam edcgelmişlir (Harfield 1988:
141). Oysa kaleler, şatolar, dış surlar,
tıpkı kiliseler gibi öncelikle toplumsal ve
iktisadî kontrolün devâsâ simgeleri olarak
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efendinin gücünü teb'asına • daima
hatırlatan birer uyarıcı anıttı. Ortaçağ Avrupası'nda merkezî devletlerin yerine yerel
güçlerin hâkim olması, yerel nüfus
üzerinde otoritenin güçlendirilmesi ve ku
rumsallaştırılması gereğini birinci öncelik
haline getirmişti. Bu da senyörün yerel
kaynaklar ve varlıklar üz.erinde tam ve
kesin denetimine bağlıydı. Bu sebeple top
lumsal örgütlenme bu denelim işlevlerini
gözetecek şekilde kurulmuştu, askerî tesis
ler de bunun bir parçasıydı, hem ideolojik
bakımdan hem de stratejik bakımdan (Harfield 1988: 145). Bu ideolojik ve askerî
yönüyle sadece Ortaçağ Avrupası'na özgü
bir durum da değildir. Örneğin çok önemli
ve görkemli bir askerî yapı olarak görülen
Çin Şeddi, sanıldığı ve resmî tarihin
yaygın bir kabulünden olmak üzere kuzey
den gelen "dış tehdid"e karşı "üniter" bir
merkeziyetçi devlet olarak varsayılan
Çin'in korunması amacıyla tarihin çok
eski devirlerinde inşa edilmiş değildir.
Bugün Çin Şeddi olarak bildiğimiz duvar
lar 15. yüzyılın ortalarında Ming sülâlesi
devrinde yapılmıştır. 15. yüzyıldan önce,
İ.Ö. 3. yüzyıla kadar geriye götürü
lebilecek bir zaman dilimi içinde. Şeddin
bugünkü güzergâhı üzerinde değişik
amaçlarla ve değişik malzemelerle kaleler
ve duvarlar inşa edilmişti; fakat, burada is
tikrarlı ve süreklilik aryeden bir kuzeye
karşı savunma hatlı oluşturma amacından
çok leb'aya gücü ve boyuneğmeyi
hatırlatan ve iç iktidar mücadeleleri
karşısında bir tehdile olanak veren bir
imajın doğuşu etkili olmuştur. Çin ege
menlerinin niyeti, Çin'in temel karakterini
oluşturan ve "cennet" tarafından
yaratıldığına inanılan doğal coğrafî
özelliklerine ekler yapmaktan başka bir
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şey değildi. Çinli bilge Ts'iai Yung (t.Ö.
192-33) şöyle diyor:
Cennel. dağları ve ırmakları yaram.
Oı'in uzun duvarlar yaptı ve itan kaleler
ve duvarlar kurdu. Bütün bunlar, içeriyi
yabancılardan ayırdı ve bi/i bu l'arklı gele
neklerden uzaklaştırdı.

Duvarın ciddi bir dış tehdit oluşturan
Moğollara karşı tahkimatı ve bugünkü
Şeddin inşası ise i.S. 1470'lerde başlar
(Bkz: Waldron 1988: 69-73). Bu duvarın
askerî olmaktan ziyade ideolojik bir
enstrüman oluşunu, Eberhard (1957: 165)
veciz bir biçimde belirtmektedir: Ming
"sülâle[sil, memleketi dış âlemin tesirleri
ne karşı kapamak istemiş ve meşhur 'sed-i
Çin' bu siyasetin sembolü olmuştu..."
Buna göre. feodal çağın askerî
örgütlenmesi, sanıldığı ve sıklıkla vurgu
landığı üzere dış tehdidi berlaral" edici bir
unsur olmaktan çok, içe dönük bir güçtü.
Hem teb'a karşısında efendinin gücünü cisimleşıiriyor hem de efendinin egemenlik
alanında ortaya çıkacak alternatif iktidar
odaklarına ve sınıfsal çatışma olasılığına
karşı stratejik dengeyi sağlıyordu.
19. yüzyılın liberal düşüncesi, kapita
lizm öncesi (tarımcı) devletlerin kökeninde
ve doğasında büyük ölçüde bir savaş hali
gözlemlemekleydi. Örneğin Herbcıt Spencer'a göre sanayi öncesi toplumları esas
olarak savaşçı toplumlarken (Clastres
1992: 175). sanayi toplumu, doğası
gereği, barışçı ve insanlar arasında
çatışmadan ziyade barışçı işbirliğine dayalı
toplumlardı. Durkheim, modern olmayan
kültürlerde askerî gücün öneminin altını
çizmemckle
birlikle,
"organik
dayanışma"nın gelişimini incelerken
Spcncer'ın endüstriyalizm yorumuna ben
zer bir yaklaşım sergilemektedir. Ona göre
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organik dayanışma, modern endüstrinin
gelişiminden etkilenerek yaygınlaşan
işbölümünün bir sonucu olarak, bireylerin
kendilerini içinde buldukları karşılıklı
bağımlılıktan doğmaktadır. Modern devlet
de bu eğilimin doğrudan bir ifadesidir;
çünkü, karmaşıklaşan ekonomik ilişkiler
merkezî tipte bir "toplumsal beyin"e ge
reksinim duymakladır. Durkhcim'a göre
bu yeni toplumsal örgütlenme tarzı içinde
savaş fasılalı, ara ara ortaya çıkan ve daha
az görülen bir olay haline gelmiştir. Ulus
ların münferit özellikleri toplumsal evri
min dev dalgası içinde tamamen ortadan
kalkmayacaktır; ama, "ulusal olan giderek
insan idealinin içinde eriyecektir" ve dev
letlerin amacı artık sınırlarını genişletmek
ve yayılmak olmayacak, onun yerine yurt
taşlarının moral düzeyini daha yüksek bir
seviyeye çıkarmak olacaktır. Marx ve Engels'in yazılarında da savaş hali sınıf
mücadelesinin yanında giderek daha az
görülecek bir olgu olarak çizilir.
Marx'taki, kapitalist toplumda ulusal
savaşımcılığın yerini enternasyonalist bir
sınıf bilincinin alacağı yolundaki yargının
izlerini Sainl-Simon'un siyaset kuramında
bulabiliriz. Zira Saint-Simon'da sanayi
devleti, ulusal bir devlet değildir; böyle bir
devlet toplumla ilişkilerinde moral bir rol
oynayacaktır. Görüleceği gibi gerek liberal
gerekse Marksist devlet kavram aştırma
larında endüslriyalizmin. kaçınılmaz ola
rak ulusal cemaatlerin ötesine geçen,
bağımsız ekonomik ilişkiler yoluyla
dünyayı bütünleştiren, esas olarak barışçı
bir güç olduğu yargısı egemendir. Sağliberal ve muhafazakâr düşünürler ise
savaş hali olgusundan devletle daha çok
ilişkisi olan bir durum olduğunu düşünme
eğilimindedirler. Örneğin Prusya tarih
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okulundan Olto Hintze, devletin varlığı ile
askerî gücün konsolidasyonu arasındaki
genel ilişki üzerinde durur ve Marx'ın var
sayımlarını tek yanlı, abartılmış bularak
sınıf çatışmasını tarihin tek ilerletici gücü
olarak görmesine karşı çıkar: "uluslar
arasındaki çatışma çok daha önemlidir".
Ona göre, kapitalizmin yayılması ile ulusdcvletin giderek güçlenmesi olguları birbi
ri ardınca koşulmuş iki at gibidir: "Kapita
lizmin yükselişi ve gelişmesi, bunların
uluslaşma olgusu tarafından nasıl
yönlendirildiğine bakmadan anlaşılmaz ka
lacaktır" 5 . Webcr'dc de ulus-devletin ve
onun kapitalizmin ve endüslriyalizmin
gelişimi ile ilişkisinin doyurucu bir
açıklamasını bulamayız. Wcbcr, diğer
birçok kuramcı gibi, şiddeti ve savaşı in
sanlık durumunun kaçınılmaz bir parçası
olarak görme eğilimindedir. Webcr'in dev
let kavramını ele alışı ile "nihaî
değerler"in irrasyonelliği konusundaki fel
sefî duruşu arasındaki eklem yerinde
"Nictzche'ci bir öge" güçlü bir biçimde
görülür: "Nihaî değerler"in ötesinde sadece
kuvvet ve karşılıklı olarak uzlaşmaz
kültürlerin devletler tarafından savunulan
ve kollanan çatışması vardır. Bu, Wcbcr'e
göre, modern çağın ulus-devletlerinde ya
da daha eski devlet biçimlerinde değişmez.
20. yüzyılın Marksçı düşüncesinde de
savaş, güç ve şiddet fenomenleri kesinlikle
yadsınmamakla birlikte, Marx'ın eksik
bıraktığı modern devlet kuramı ikmal edi
lirken ya devletin ekonomik hayattaki rolü
ya da onun bir "iç baskı" aracı oluşu
üzerinde durulmuştur. Dolayısıyla ulusdevletlerin "dünya sistemi" içinde birer
temel birim olarak birbirine karşı konumlanışı ve bu doğrultudaki görülmemiş militarizasyon burada da dikkatlerden
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kaçmaktadır. Liberal olarak bilinen yazar
lar ise ulus-devletin doğası üzerinde daha
çok durmuşlardır. Örneğin Rcinhard Bcndix, Kings or People'da. (Berkeley: 1978)
"iktidar ve egemenliğin vesayeti" ve "oto
ritenin bir niteliği olarak gücün kul
lanımı" konularına eğilmektedir; fakat.
Bendix'in asıl vurgusu popüler temsil
çerçevesinde ihtiyarî gücün hükümetin
güçlenişine paralel olarak nasıl devralındığı üzerinedir: "Halk adına kullanılan
otorite" Kıratların otoritesi"nin yerini
almıştır. Burada da
endüstriyel
örgütlenmenin askerî gücü nasıl takviye
ettiği ve bunların herbirinin modern ulusdevletin karakteriyle nasıl bir ilişkisi bu
lunduğu sorunları üzerinde yeterince durul
duğu kuşkuludur. Bendix'c göre modern
ulus-devlet yurttaşlık
haklarının
gerçekleşebildiği bir "siyasal cemaat" ola
rak ortaya çıkmıştır, yoksa ulus-devletler
dünyasında askerî gücün taşıyıcısı olarak
değil. Marksçı düşünceden kopuşla Nictzsche'ci kavramlara yanaşan Fransız "yeni
felsefesi" de. sınıf iktidarı perspektifinden
ayn, devleti ve iktidarı toplumsal hayatın
temel bileşenleri olarak ele alan jenerik bir
iktidar kuramı yapmaya girişmiştir. Bu
düşünce biçimi, iktidarı her yerde arayan
ve bulan, bu yüzden iktidarın özgül
şekilleriyle ilgilenmeyen monolitik bir
vurguyu içermektedir. Buna göre bütün
devletler iktidar primadidir; onların özgül
nitelik ve karakteristikleri, zaman-mekân
değişiklikleri çerçevesinde içerdikleri
farklılıklar ilgiye değer değildir (Giddens
1985: 23-30).
Savaş ve militarizm konusundaki ge
niş yazında yer alan çalışmaların çoğun
luğu, birkaç örneği yukarıda izlendiği
gibi, tüm çağlan genelleştirme eğilimi
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içindedir. Bu yüzden bu yazındaki
tartışma, savaşın her zaman varolduğu ve
bunun insanoğlunun doğasında varolan
saldırgan eğilimlere nü yoksa farklı top
lumsal gruplar arasındaki kaçınılmaz çıkar
çatışmalarına mı tekabül ettiği üzerinedir.
Burada ulus-devlcllerin ya da kapitalizm
sonrası devletlerin askerî yönü bütün top
lumlarda ya da bütün devletlerde görülen
karakteristik eğilimlerin yalnızca bir ver
siyonudur (Giddens 1985: 30).
Oysa dikkatli bir tarihsel inceleme, ka
pitalizme, kapitalizm sonrası devlete
geçişte önemli bir siyasal köprü olan mutlakiyetçi devletin en bariz özelliğinin
askerî olduğunu gösterecektir. Mutlakiyetçi devletin ortaya çıkışında beş temel
askerî gelişme etkili olmuştur. Birincisi,
silahlardaki teknolojik gelişmeler (ateşli
silahlar, lop, vb.) ve bu gelişmelerin top
lumda savaşın etkisine ivme kazandırması,
buna bağlı olarak malî ve toplumsal so
runların artması: ikincisi, laktik alandaki
devrim; üçüncüsü, orduların boyutunda
gözle görülür bir büyümenin ortaya
çıkması, bununla birlikte bu geniş ordu
ları yönlendirecek karmaşık stratejilerin
tasarımlanması (Parker 1988: 1-2);
dördüncüsü savaşta ve askerî eğitimde di
siplin unsurunun önem kazanması ve
geliştirilmesi; beşincisi de Avrupalıların
deniz gücündeki gelişmedir. 18. yüzyıla
geçilirken feodal dönemin çöküşü incelen
diğinde, Avrupa askerî tarihinin en önemli
özellikleri arasında sayılan orduların boyu
tundaki büyüme olgusu hemen göze
çarpmaktadır (Giddens 1985: 105-6, 10910). Yeniçağ Avrupası'nın ya da daha
doğru bir deyimle mutlakiyetçi Devletler
Avrupası'nın yapısı, askerî gelişmeleri zo
runlu olarak dayatıyordu. Mutlakiyetçi
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devletin gelişimi, idarî ve malî yeniden
örgütlenmenin karmaşıklaşması ile kendi
ni göstermekleydi ve bu uyarlanmayı
sağlayan da bizatihi savaşlar ve savaş
hazırlıklarıydı. Öyle ki. savaş halinin
dayattığı teknolojik gelişme, üretim tek
nolojisindeki
gelişmelerden daha
önemliydi. Modernitc öncesi devletlerde,
ordunun hem devletin iç düzeni
sağlamasında hem de dış tehdidi
savuşturmasında işlev gören temel bir
kurum olmasına karşılık, bu iki işlevi bir
birinden ayırdelmek çok zordur. Fakat1
mutlakiyetçi devletin oluşumuyla birlikle,
tarihte ilk olarak ordu, "iç düzen"in
sağlanmasında esas unsur olmaktan çıktı
(Giddcns 1985: 4, 112-13). Zira mutla
kiyetçi devlet, ycrelliğin siyaseten
bütünleşmesinin bir sonucudur. Oysa
Ortaçağ feodalitesinde belirli bir merkez
yoktur. Geleneksel Avrupa devletlerinde
belirli bir başkentin bulunmayışı, teritoryal bütünleşmenin son derecede düşük bir
seviyede olduğunu göstermektedir (Gid
dcns 1985: 117). Bu bütünleşme ise. mut
lakiyetçi devlete giden yolda, birincil ve
ancak askerî araçlarla sağlanabilecek bir
sorundur. Bu bütünleşme sonrasında, mut
lakiyetçi devletin kurumlaşmasıyla büliktc, ordu arlık "iç"e dönük olmaktan
çıkmıştır.
Avrupa Feodalitesinde Kilise:
Ekonomik artığın gösterişli bir şekilde
kullanılması, elde edilmiş statülerin ve bu
statülerin değerlerinin yansıdığı, kaynak
ların denetim derecesini gösteren birer top
lumsal ifade biçimiydi. Kilise ve kiliseler
üzerindeki himayeleriyle büyük toprak sa
hibi senyörlcr, sadece üstün ekonomik ve
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toplumsal statülerini göstermekle kalmaz,
aynı zamanda köylülerle ve aynı kiliseyi
kullanan cemaatle sıkı bir manevî birlik
de tesis ederlerdi. Kırallar ve efendiler,
statülerini inşa ettikleri kiliselerin cesame
tiyle gösterirlerdi. Yerel beyler de kudretle
rini yaptırdıkları kır kiliseleri ile ispata
çalışırlardı. Bunlar, ekonomik kaynakları
denetleme lekeline bağlı gösterişli tüketim
alanlarıydı. Ayrıca köy kiliseleri,
kapılannda ve avlularında kurulan pazarlar
yoluyla iktisadî hayalı canlı tutan, bu
hayatla organik bağları bulunan kurum
lardı. Böylece Kilise, işlevleri arasına bir
de artığın pazarlar yoluyla aktarımını
katmıştı" (Harficld 1988: 143-45).
Hiyerarşi:

Toprağı ilk aşamada işleten toprak sa
hibi efendi, toprağın mülkiyetine sahip
değildi. Kendisi de bir üstünde yer alan bir
efendinin kiracısıvdı. Esas olan "tasarruf
hakkı" idi. Bu durumda arazinin parçalan
ması mukadderdi. Zira gelir demek, kira
demektir. Bir efendi, kü'a almak için arazi
nin mümkün olduğunca daha fazla sayıda
vassale bölüştürmek eğilimindeydi (Huberman 1982: 16-17). Bloch, bu hiyerarşik zinciri "bir başka adamın adamı
olmak"la simgeleştirmektedir. Birinin
adamı olmak, hominium ve daha sonra
hortmutgittm (Fransızcada hommage, Almancası Manschaft), "adamı olmak", "biat
etmek" törcsiyle gerçekleşirdi. Karolcnj
döneminden itibaren bu töreye dinsel ekler
yapıldı. Artık tanrı bu "emre girme"
töresinde tanık tutuluyordu. Bu biat
şekline "vefa (yemini)" (Almanca Trene,
eski Almancada hıılde, yeni Almancada
Hulde) denilmekteydi. Ölen vassalin oğlu.
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yeniden biat etmeksizin senyöre tabiyetini
sürdürürdü (Bloch 1983:" 185-88).
Sonuç:
Bu çerçevede kabaca iki Feodalite
görüşü ortaya çıkmaktadır: 1) Feodalitenin
tanımında ficileri, vassalleri ve askeri hiz
meti esas alan görüş; 2) Özel adlî uygulamalan-serfliği ve emek hizmetlerini (an
garyayı) Feodaliteye esas sayan görüş.
Son dönem feodalite tartışmalarının
önde gelen isimlerinden Wickham, yine
bu tartışmacılardan Mukhia'nın feodalite
nin Avrupa'ya özgülüğünü öne sürerken
kullandığı emek hizmetleri (serfiik)
ölçütünü şöyle eleştirmektedir (Wickham
1985: 168):
... Eğer bu ölçüt
Feodaliteyi
tanımlamaydı, o zaman Ortaçağ Avrupası'nın çok küçük bir bölümü 'feodal'
sayılabilirdi... Aslında loprak sahipleri, demesrte'\£nr\\ teb'alan olan emekçilerin
emeklerini tamamen yöneltebildikleri, fev
kalâde yerler olarak düşünmüyorlardı:
köylüler de sahip oldukları arazilerde ekip
biçerek, aynı hiçimde yerel olarak belir
lenmiş prosedürlere göre emek hizmetleri
ni sunmaktaydılar.

Buna bağlı olarak emek-rant biçimini
feodaliteye esas alan görüş domaine {demesne) tipi tarımsal işletme biçimini de
esas almış olmaktadır. Oysa Wickham'ın
belirttiği gibi ve yukarıda ortaya
koyduğumuz çeşitlilik içinde bu tür tarım
işletmeciliği Batı Ortaçağı için dahi başat
bir karakter değildir. Yukarıda değinildiği
gibi feodal rantın üç değişik biçiminin
olması da üç ayrı iktisadî-toplumsal sis
tem bulunduğu anlamını taşımaz (Berktay
1987: 292-93). Bu çerçevede feodalitenin
çeşitliliğini tasvir etmek bakımından

-BERGE AYDIN

aşağıdaki şema önerilmiştir. Bu şema ile
tarımsal üretimin esas olduğu ve küçük
meta dolaşımının (mal-para-mal)
yürürlükle olduğu bir feodalite tipolojisi,
Avrupa örneğine bakılarak ortaya
konmuştur.(Bkz. şema 1)
"İ m peri tim Romanum"dan Tevarüs
Eden Tarımsal Yapıdaki Çözülme:
"Coloni"den "ServuV'a
Imperium Romunum DiocletiauusConstanlinus reformları ile yeniden düzen
lenip devletin idari-askerî yapısı berkitilirken köylülüğün büyük çoğunluğunu
teşkil eden ve üretimin taşıyıcı kuvvetini
temsil eden coioni gittikçe artan bir ölçüde
toprağa bağlanmıştır. Bu
süreci
hızlandıran başlıca faktör Diocletianus'un
capitatio-iugatio vergi sistemi olmuştur.
Para ile ödenen eski vergiler ekonomi ve
maliyedeki büyük çöküş nedeniyle önem
siz hale gelince Diocletianus'un ihdas
ettiği zaruri aynî vergi olan armana Roma
bütçesinin baş gelir kaynağı ve en önemli
vergisi haline geldi. Ancak capitatioiugatio sistemiyle bu vergiyi tahsil edebil
mek için bir yandan belirli büyüklük ve
verimlilikteki bir arazi parçası, tugum'iiB,
diğer yandan bu araziyi işleyen insanın,
caput'un. olması gerekiyordu. Böylelikle
devlet en önemli gelir kaynağı olan annona'yı tahsil edebilmek üzere her tuğum
için bir çaput bulmak gayreti içindeydi.
Coloni'mn çözülerek senus'a dönüşmesi
hadisesi, 4. ve 5. yüzyıllar boyunca şiddeti
artan Barbar akınlarının yol açlığı nüfus
kaybı, yoksulluk ve güvensizlik ortamın
da devletin eline geçirebildiği caput'lan
kendilerine gönderdiği mgum'lut üzerinde
tutmak istemesiyle oluştu (Ostrogorsky
1981: 36-7). Böylece Diocletianus'un ca-
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Şema 1
KÖYLÜ KATMANLARI

Özgür Köylü

Serf

Küçük Mülk
Sahipleri

IşLETME BIçIMLERI

Toprağı köylü iş
letmelerine bölme

Demesnc
(Malikâne)
Tipi işletme

Demesne
(Malikâne) tipi
işletme

Latifundium

ESAS KÖYLÜ
YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Nakdî-Aynî
ödeme (vergi)

Emek hizmeti
(rant)

Emek hizmeti
(Tarım işçiliği)

Emek hizmeti

Var

Yok ya da çok az

Askerî (Korunma
ve savunma

-

Var

Var

Var

Tarım

Tarım

Tarım

KÖYLÜNÜN KENDİ
İŞLEYECEĞİ TOPRAĞI
VARMT?
FEODALİZME ESAS
OLAN ETKİNLİK
KİLİSEYE KARŞI
YÜKÜMLÜLÜK VAR MI?

Var

Tarım üretiminin
kontrolü

Var

TEMEL EKONOMİK
ETKİNLİK

Köleler

Yok

-

Batı Avrupa için
Esas sayılan kutu
Sorular
1) Batı Avrupa feodalitesi?
2) Feodalite?
3) Feodalitenin biricikliği?
Diğerleri başka bir şey mi?

pitatio-iugatio sistemi, giderek, daha çok
kırsal bölge halkının serbest dolaşma
hakkını kaybederek toprağa bağlı hale gel
mesine yol açtı (Ostrogorsky 1981: 206).
Nitekim daha t.S. 371'de Valentinianus'un
eyaletlere gönderdiği şu buyruk bu
oluşumun resmî vesikası sayılmalıdır
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(Şenel 1986: 261):
Biz kolonlun doğumlarının ve durum
larının kendilerine bağımlı kıldığı toprağı
terketmekte serbest göremeyiz, eğer terkederlerse geri gelirilsinler, fakat zincirlene
rek ve cezalandırılmış olarak...
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îşte 4. yüzyıl sonlarında ikiye aynlan
Impcrium Romanum'un, 476'da Batı
Roma'nm kesinkes ortadan kaldırılışından
sonra biricik devamı olan Doğu Roma
İmparatorluğumun devraldığı tarımsal
yapıdaki en önemli sorun bu idi.
Bu süreç Doğu Roma İmparatorlu
ğumun tarımsal yapısında gözlenen köylü
katmanlarının halitasını bozarak; bağımsız
küçük mülk sahipleri, ortakçı-yancı özgür
çiftçiler ve müseccel ortakçı-yancı çiftçiler
(coloni adscripii)dc. özellikle son grup
başta olmak üzere, bütün kırsal kesimde
sözü edilen ağır vergilere dayanamayan
küçük topraklı köylü ve colonus'lavtn
güçlü bir efendinin yanına sığınmasından
doğan himaye ilişkisine, yani patronicium'a yol açmıştır (Levçenko 1979; 1920; Ostrogorsky 1966: 206: Diehl 1957:
152).
Roma ve Bizans imparatorları bir yan
dan bu gelişmeye ciddî ölçülerde karşı
koymaya çalışmışlarsa da, diğer yandan
sözkonusu vergilerin toplanabilmesi ve
asker yazımının temini bakımından köylü
leri ve colonus'lan büyük toprak sahipleri
nin eline bırakmakta bir beis görme
mişlerdir (Ostrogorsky 1966: 206).
Ostrogorsky bu olgunun çarpıcı bir
örneği olarak İmparatorluğun nispeten
yoğun nüfusu haiz olan Mısır eyaletini
verir. Hem küçük topraklı köylülerin hem
de bir zamanlar muazzam genişlikteki
kıratlık arazilerinin büyük toprak sahipleri
tarafından sistemli olarak yutulduğunu.
dahası "hassa çiftlikleri"nin gerekli işgü
cünü temin edemedikleri için (erkedilmesiyle arazilerin giderek artan ölçüde zorla
kiraya verildiklerini: ol sebeplen çok erken
devirden itibaren yerleşen bu sisteme bura
da epiboli (£7tı(îoA.r|), veya Latincesiylc
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adiecıio sterilimi adı verildiğini ve bunun
dahi 3. yüzyıl sonlarında bütün imparator
luk sathına yaygınlaştırıldığını nakleder
(Ostrogorsky 1966: 206).
Ne var ki bu sistemle büyük toprak sa
hipleri kazançlı çıkarak yalnızca ekonomi
değil, tedricen devletin pek çok işlevini de
ruhte eder hale gelmişlerdir. Bizans impa
ratorlarının, iustinianus dahil, bu geliş
meyi durdurma yönündeki gayretleri bu
gidişin önünü esas itibariyle alamamıştır,
/. Yüzyılda Değişenler: Küçük Toprak
Mülkiyelinin İhyası"Thema" ve "Köy Cemaati":
Balkanlar'da 6. yüzyılın sonunda baş
gösteren. 7. yüzyılda arlan Slav ve Avar
istilâsı ile Asia Minor'an Doğu sınırını
tehdit eden Sasani istilâları, Bizans
İmparatorluğunun devlet aygıtının Basileios Hcraklcios (610-641) eliyle yeniden
biçimlendirilmesine yol açtı. Herakleios
reformlarının Bizans için ekonomiktoplumsal ve siyasal yapıda yeni bir
dönemi başlattığı kabul edilir (Ostrogors
ky 1966: 207; Diehl 1957: 9-10).
Grckçenin resmî devlet dili haline gelişi de
bu döneme rastlar.
"Thema" Teşkilatı: Bağımsız
ler-Stratiotes:

Köylü-

Anılan baskılar içinde Hcrakleios'un
yürürlüğe soktuğu, bütün Ortaçağ boyun
ca Bizans ordu ve yönetim sisteminin te
melini teşkil edecek olan thema (ûepıa)
teşkilâtı, ilk bakışta askerî ve idarî bir
örgütlenme gibi gözükse de. aynı zamanda
Bizans tarımsal yapısının gelişmesi için
yeni bir yol açmıştır (Ostrogorsky 1966:
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207).
Bu kurum, kurumsal kökeni itibariyle
Dioclctianus-Constantinus eyalet taksi
matı içinde yer alan Lima, yani hudut
bölgesinin koruma birlikleri olan Limitaııei'n'm geliştirilmiş biçiminden başka bir
şey değildir (Oslrogorsky 1981: 89).
Başlangıçta "Kolordu" anlamında kul
lanılan ftepa adını taşıyan askerî birlik
ler, öncelikle ve daha uzunca bir süre Ana
dolu'nun düşmanın etkisinden uzak
bölgelerinde konuşlandırıldılar. Böylece
ılıema sfategöSİSOl, yani bu birliğin ko;
mutanları. o bölgenin mülkî amiri olan
proconsııl'ün yanışını askerî ve sivil (Sırategos'un sivil otoritesi de vardı) amiri
oldu. Ancak tfıema'nm birkaç eyaleti kap
saması halinde, sırategos en büyük mülkî
ve askerî amirdi. Esasen ve uzunca bir
süre Anadolu bölgesinde konuşlandırılan
ıhema birlikleri Balkanlar'da. kıyı
bölgeleri dışında, hiçbir zaman kurulamadı
(Oslrogorsky 1981: 90-91). Thema'mn ik
tisadî anlamına gelince:
Irsî ordu hizmetini yükümlenmek
kargılığında askerlere sostaki kaynaklarda
asker arazisi ((rrpctnoTiKC Krrıpuîa) adı
verilmiş olan, evlatlarının tevarüs edebile
cekleri arazi parçaları tevcih olunmuştur
(Oslrogorsky 1981:90).

Öte yandan ılıema organizasyonu hem
pahalıya malolan hem de hiç güven ver
meyen Barbarlardan devşirme ücretli asker
den vazgeçilmesi anlamına geliyordu.
Artık Anadolu ve Kafkas kavimlerinden
derlenen Bizans seçme birliklerinin
yanısıra bir kısım Bizans köylüsü de
askerî arazi ile teehizen orduda hizmet için
görevlendirildi. Bütün bunlara Sklavi/ı/a'dan. bu "Slavlarla meskûn Balkanlar'dan" demektir, tehcir edilerek Anado
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lu'nun ıhema bölgelerinde slraıiotes olarak
iskân edilen Slav kütlesi de eklenerek yeni
ve düzenli bir ordu temin edilmiştir. Bu
birliklerin iaşe ve ibatesi ise esasen stra
ıiotes mülklerinden sağlanmakta idi. Bir
çağrı vuku bulduğunda sıralioles, yani
ıhema aristokrasisinin teşekkül etmesin
den ve Manastır mülkünün kabarmasından
dolayı oluşan "Feodalleşme" süreci sonucu
toprağa bağlı hale gelen köylü-asker,
mücehhez ve müscllah süvâr olup çağnya
uymakla yükümlü idi. Bununla birlikte
straliotes'e belirli ve cüz'i bir meblağ ücret
de ödenirdi (Oslrogorsky 1981: 91).
Görüldüğü gibi 7. yüzyılda gerçekleş
tirilen bu "nizam-ı cedîd".
... her şeyden önce kuvvetli bir köylü
sınıfının zuhuruna ve yeni stratiotcs'\er or
dusunun leskiline. yani küçük arazi sahip
limi müessesesinin güçlenmesine dayan
maktadır: çünkü, toprağa yerleşen
stratiotes'ı genellikle, görev yükümlülüğünü
taşıyan asker mülkünü de üzerine alan en
yaşlı oğlu izlemekte idi. Stratintes'm geri
kalan evlatları ise, bağımsız köylü
nüfusunun artmasını sağlıyorlardı ve köylü
de aynı şekilde stratintc.s sınıfına sokulabi
lirdi. Hür köylüler ve strııtiotes'ler bir sınıf
teşkil ederler ve bu sınıl arlık Bizans
imparatorluğunun taşıyıcı gücü haline gel
mekledir (Oslrogorsky 1981: 125).

7i yüzyılın reformlarıyla küçük arazi
sahipliğine kavuşan ve çağrı halinde
yükümlü olduğu straiiotes'i göndermek
dışında hukukî statüleri hakkında açık bir
fikir veren ııomos georgikos (vojioÇ
YecopYtKoÇ), köylüler kanunu, hür Bi
zans köylüsünün tarımsal yapıda ne denli
önemli bir yer tuttuğunu açığa vurur.
Muhtemelen II. luslinianus (685-695) dev
rinde çıkarılan bu kanun, toprağa bağlı colonus'laı ve büyük toprak sahipleri hâlâ
mevcut olmakla birlikte, Bizans ekonomi
sinde başat öğenin giderek artan ölçüde
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hür köylülük olduğunu gösterir (Oslrogorsky 1966: 209).
Ostrogorsky'nin "merkezî dönem" diye
adlandırdığı 7. yüzyılda ("Orta Bizans
dönemi") ve herhalde izleyen bir iki
yüzyılda küçük toprak sahibi köylü sınıfı
içinde iyi halli "zengin köylü" ile
çalışmaya değer toprağı olmayıp kiracılık
yapan "yoksul köylü" ayrımı yapılabilir
(Oslrogorsky 1966:211).
"Köy. Cemaati"
Bizans iktisadî-toplumsal tarihinin,
bazı hususları tartışmalı" olan köy cemaat
lerinden anlaşıldığı kadarıyla bu kurum,
özellikle thema teşkilâtının uygulana
madığı Balkanlar'da 6. yüzyıl sonlarında
başlayıp 7. yüzydda artan Slav kütlesine,
bakımsız boş arazileri şenlendirmek gaye
sine matufen uygulanmış bir "Bizans
icadTdır6.
Batı'da olduğu gibi Bizans'la da iki tip
kırsal yerleşme mevcuttu. Müteferrik
çiftliklerden ibaret ktesis (KT.r|8ıÇ) diye
anılan. Anadolu'daki "mezra" ya da
Batı'daki "hamlci" ya daRusya'daki "churot" türünden münferit hale gelmiş çiftlik
arazileri: ikincisi ve en yaygın olanı ise
ksovion (xrapıov) diye anılan "çekirdek
yerleşme" türünden bahçeler içindeki köy
evlerinin biraraya toplaşması ile oluşan
daha geniş yerleşmelerdir (Oslrogorsky
1966: 209).
Nonıos Gcorgikos'an açıklığa kavuş
turduğu kadarıyla köyler esasen arazisi ve
malı-mülkü üzerinde kayıtsız tesahup eden
bağımsız köylülerden oluşur. O kadar ki.
kanuna göre köylüler mal ve mülklerinin
efendileri, kıırioi (ıcupıoı). olarak anılırlar
(Oslrogorsky 1981: 126):
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Başkaca bunlar sadece arazi ve hay
vanlara değil, bazan hatta, Bizans ziraî
hayalında hâlâ hiç de önemsiz bir rol oyna
mayan kölelere de sahiptirler. Tek tek
şahısların sahip oldukları mülkiyelin korun
ması hususunu köylüler kanunu özellikle
göz. önünde bulundurmakladır.

İşte özel mülkiyete sahip bağımsız
köylülerden oluşan bu köy halkı birlikleri
çok muhtelif tarzlarda tezahür eden ve koinotes (KOI\K>T.TIQ. anakoinosis ( a u a KoıuGJaıÇ). omas ( 0 | i a Ç ) . metousia
(jıeTOuata) adlarıyla anılan bir cemaat
teşkil ederler {Oslrogorsky 1966: 212).
İktisadî bir birim oluşlurnıaktan ziyade
malî ve idarî bir birim oluşturan köy ce
maatlerinde özel mülkiyet ile komünal
mülkiyetin nasıl eklcmleştiğini Oslro
gorsky (1981: 127) şöyle anlatır.
Tarlalar, bağ ve meyvelikler ile
bahçeler, köylü ve ailesinin tam ve şahsî
mülküdür ve bazan hatta ormanlıklar bile
şalısın öze) mülkiyetindedir, ama özel mülk
aslında, köy cemaatinin tesahup ettiği ara
zinin taksiminden doğmuş olduğu için ge
rektiğinde, tamamlayıcı mahiyette yeni
paylaştırmalar yapılabilir. Köy arazisinin
bazı kısımları ise hiç taksim edilmeden ce
maatin mülkiyetinde kalır. Otlaklardan
müştereken faydalanılır ve köyün hayvan
sürüsü
ücretini cemaatin
ödediği
çobanların nezaretinde bulunur.
Devlet otoritesi köy cemaatini idarînıalî bir birlik olarak görmekledir. Cemaat
temsilcileri vergilerin doğru ve lam olarak
hazineye intikalinden sorumlu olup.
ödemeden aciz. komşuların vergilerini taz
minle yükümlüdürler.

Dahası devlet, terkedilmiş ve verimsiz
toprakları verimli toprak sahiplerine zorla
tevcih ve ilâve vergi yükü tahmil ederek,
aslında Ostrogorsky'nin pek yerinde işaret
elliği gibi geç Roma devrinde Mısır'da uy
gulamaya başlanıp bilâhare genelleşti
rildi, epiholi ( e n ı f i o ^ r | ) sisteminin
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değişik bir uygulamasından ibaret olan ve
sonradan allilegguon • (a'KXr\Xzyvo\)
adıyla görülecek olan bir vergi irâd eder ki
buradaki değişiklik yüklenecek vergiye
konu olan toprağın komşulara tevcih edil
mesidir (Ostragorsky 1981: 127-28).
Köylüler kanununda yer alan bu statü,
sonradan allileguon (aXXr\XEyy\>ov)
adıyla, köy cemaatinin üyelerinin o köy
için kesilen toplam vergi matrahından
müteselsilcn ve müştereken sorumlu tu
tulması; terkedilmiş arazinin vergisini be
lirli süreler boyunca ödeyeninse o toprağın,
maliki olması biçiminde uygulanmıştır
(Vasiliev 1943: 440-41; Ostrogorsky
1966:213).
Ne var ki bu sistem, ilerleyen asırlar
içinde, vergilerin ağırlaşması nedeniyle
toprağını terkeden ya da vergisini
ödeyemeyen köylülere ait arazilerin,
komşu olsun olmasın, cemaat içinde gide
rek güçlenen zengin toprak sahiplerinin
eline geçerek çözülmesini önleyememiştir
(Ostrogorsky 1966: 214).
2. Büyük
Toprak
Sahiplerinin
Önlenemez Yükselişi: "Pronoia" ve "Eksousia"
Küçük arazi sahipliğinin, köy cemaat
leri düzleminde olsun, daha geç de olsa,
ihema düzleminde olsun 8. ve 9.
yüzyıllarda başgösteren çözülüşü artarken
büyük toprak sahipliği daimî bir büyüme
içinde bulunuyordu; üstelik pek çok
ayrıcalıklar ilâvesiyle (Ostrogorsky 1981:
304).
Büyük toprak sahiplerinin 10. yüzyılda
doruğuna ulaşan kazanımlannin, müstak
bel döneminin belirleyici faktörleri olma
anlamında, başlıcaları şöylece sıralana-
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bilir:
"Immunitas" -Eksousial
(E^ovoıa/
E^Kovaaeı)

eksouseia

Büyük toprak sahiplerinin edindikleri
ilk ayrıcalık vergi muafiyeti olarak 11.
yüzyılın son çeyreğinde I. Aleksios devri
ne aittir. Dinî ve dünyevî büyük toprak
sahiplcinin bazı kudretli ve nüfuzluları
tüm vergilerden muaf tutulmuş idi. Bunun
dolaylı sonucu olarak bu kişilerin arazile
rindeki yarı hür köylülerin, paroikos,
vergi ve diğer ödemeleri artık devlet hazi
nesine değil, büyük arazi sahiplerine ak
maktadır. Hatla daha bu devirlerde mali
immunitas'ın
kazaî
immunitas'&
dönüştüğünü; büyük toprak sahiplerinin
kendilerine bağlı yan hür köylüleri bizzat
yargıladığını ve bunlar hakkında hükmü
kendilerinin verdiğini görmekteyiz (Hussey 1961: 95: Ostrogorsky 1981: 305).
"Pronoia" Tevcihleri
Merkezî iktidarın bütün yönlerde geri
çekilişinin en bariz alameti
belirli bazı hizmetlere mükâfat olarak Bi
zans devlet erkânının idaresine, bütün ge
lirleri kendisine tahsis olunmak üzere,
arazi tevcih... (eıÇ Jrpovoıav)

edilmesi olmuştur (Ostrogorsky 1981:
306).
11. yüzyılın ortalarında görülmeye
başlanan pronoia tevcihleri hiç değilse
başlangıçta, belirli süreyle, ekseriya pro
noia sahiplerinin hayatı boyunca,
bağlanır: satış ve veraset yoluyla devredi
lemez; mülkiyet hakkı ise kayıtsız şartsız
devlete ait olup, istenildiğinde geri alınıp
başkasına tevcih edilebilirdi (Ostrogorsky
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1981: 343).
Ancak 1300'lerden itibaren önceleri
kaıa logon pronoias (Kcrcot A.O"yov ıtpovoıaÇ) tevcih edilen bu dirlikler pronoia
sahipleri ile daha çok kata logon gonikotetos (Kaza Aoyov TOVIKOTTI-COÇ) ya da
kata logon gespoteias ( K a ı a AO"yov
YEOJtOTEiaÇ). yani pronoetai'ın
ırsî
mülkü olarak tevcih olunurdu (Ostrogorsky 1966: 228).
Ancak pronoia sahibi tevcih edilen
mülke ve onun üzerinde oturan köylülere
sahip olduğu sürece -ki bu süre mutad ola
rak ömrünün sonuna kadar idi- bunların
herseyi yapmaya sclahiyelli sahibi ve efen
disi idi'' (Ostrogorsky 1981: 343).

Öle yandan pronoia tevcihi sadece be
lirli bir mülkün değil aynı zamanda bu
mülkün üzerinde oturan köylülerin de pro
noia sahibine verilmesi anlamına gelmekterir. Böylece pronoia üzerindeki yarı hür
köylüler, paroikos'hı, hiç itirazsız pronoia
sahibine bağlı duruma geçerek vergilerini
ona ödemek durumundadırlar (Ostrogorsky
1981: 344: Dölgcr. f.j. 188).
Pronoia sahibi olmanın manası ve cazi
besi işte pronoia arazisinden elde edilen bu
vergi ve diğer gelirlere hak kazanmakta
mündemiçtir (Ostrogorsky 1981:344).

Ancak 11. yüzyılın son çeyreğinden
itibaren pronoia sistemi askerî bir karakter
de kazanmış; pronoia tevcihine mazhar
olanlar askerî yükümlülükler alarak,
görünürde Thema (9e|ua) sistemini
andırırcasına, straıiotes (OTpaxtC3TilO
adını almışlardır (Ostrogorsky 1981: 343;
1966: 221). Pronoia sahibi artık bir
şövalye (sipahi) olup dirliğin büyük
lüğüne göre belirlenen bir refakatçiyi haiz
dir ki. sistemin bu hali aşağı yukarı tımar
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sisteminin aynısıdır.
Yine bu yüzyıl içinde askerî aristokra
sinin nüfuzunu artırmak gayesiyle thema
sisteminde yapılan bazı değişiklikler bu
askerî mülklerin pronoia'lar
lehine
çözülmesi: thema sistemindeki az topraklı
hür köylülerin yalnızca vergi ödeyici hale
getirilmesi, geri kalan straıiotes'lznn
ise
belirli bir bedel ödeyerek askerlik
yükümlülüğünden serbest kalmasıyla
sonuçlanmıştır (Ostrogorsky 1981: 307).
İltizam Sistemine Geçilmesi
Merkezî iktidarın bürokratik cihazını
sınırlayan esaslı bir engel de, daha Make
donya hanedanı devrinde. 9. yüzyıl son
larında başlayıp 10. yüzyılda iyice
yaygınlaşan, bazı bölgelerin iltizama ve
rilmesi hususu olmuştur. Böylece merkezî
iktidar bu bölgelerin vergisini hatta vergi
tarhını bile elinden çıkartmıştır. Bu yolla
devlet hazinesi belirli bir geliri garantiye
almış olsa da vergi mültezimlerinin
... bu yükümlülükleri dışında kendilerine il
tizama verilen bölgelerde bildikleri gibi
serbestçe hareket etmekte ve her şeyden
önce kendi çıkarları bakımından gerek
tiğinde fazla gelir elde etmek gayreti
içinde...

bulunmalarına mani olunamamıştır (Ost
rogorsky 1981: 306).
Bütün bunlar(ın) imtiyazlı arazi sahipleri
nin, pronoia sahiplerinin ve mültezimlerin
devletin idare cihazını örnek alarak kurul
muş ve bunların yanında varlıklarını
sürdüren özel idarî cihazlar besledikleri
anlamına...

geldiğine Ostrogorsky (1981: 306) pek ye
rinde olarak işaret eder. Burada da Osmanlı
iltizam sistemiyle büyük bir benzerlik
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görülmekledir.
3. Kilise ve Manastır Mülkleri
Constantinus'un temeline ilk (aşı
koyduğu Devlel-Kilisc illifakı her iki tara
fa da büyük kazançlar sağlamış. RomaBizans imparatorları iktidarlarının ideolo
jik meşruiyetini temin hususunda Kilise
den manevî güç ve destek alırken Kilise de
Devletten hem zengin maddî araçlar elde
etmiş hem de misyonerlik faaliyetleri gibi
onodoks resmî görüşe uymayan "sapkın"
hareketleri kovuşturmak gibi hususlarda
Devletten destek görmüştür (Ostrogorsky
1981:44).
Iuslinianus devri bu ilişkide merkezîdünyevî iktidarın galebe çaldığı bir devir
olmuş; o kadar ki imparator,
inanı; ve dinî adetler sorunlarında bile
kesin karar hakkını muhafaza [ve| kilise
toplantılarını idare... [ediyor], leolojik ma
kaleler ve kilise ilâhileri kaleme alıyordu
(Ostrogorsky 19X1:71).

Ne var ki 7. yüzyıla gelindiğinde her
tabakaya mensup dindar Bizanslıların top
rak bağışlarıyla durmadan beslenmekle
olan Kilise ve manastırların toprak
mülkiyeti sürekli bir artış halindeydi (Ost
rogorsky 1981: 128). Öyle ki bu
yüzyıldan sonra Bizans'ta başlıca üç büyük
mülkiyet sahibi kesimle karşılaşılır:
Kıraliycl mülkü, toprak sahibi soyluların
mülkü ve Kilise ve manastır mülkü (Ost
rogorsky 1981: 228). Nitekim zenginliği
çoğalan, gücü artan manastırlar sahip ol
dukları immunitas'\ann da etkisiyle hâkim
sınıflar arasındaki iktidar mücadelesinde,
Iauria hanedanı imparatorlarının hışmını
üzerlerine çekecek kadar güçlenmişlerdi.
Buna bağlı olarak 8. yüzyıl başında Kilise
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ve manastırların hem maddî hem de
manevî nüfuzlarının alâmeti olan
ikona'\ünn kırılması kampanyası (ikonaklazm) ile tezahür eden merkezî dcvletKilise çatışması baş göstermişti (Diehl
1957: 167. 70). Kilise ve manastır
mülkünün muazzam şekilde genişlemesi
ve arlan kudreti için 11. yüzyılın sonuna
ait Antakya Patriği Ionncs'in tanıklığı
fikir vericidir. Manastır mülklerinin doku
nulmazlığının şiddetli savunucusu olan
Patrik ikonaklazm harekelinden hemen
önce Bizans Devleti halkını şu ayrıma tabi
lular: "Keşişler ve laikler" (Ostrogorsky
1981: 129).
Bizans'ta Kilisc-Devlet ilişkisiyle ilgi
li olarak sıklıkla kullanılan Bizans impa
ratorlarının çaesaropaptSBUislak deyimi
nin Ortaçağ Bizansı'ndaki Dcvlct-Kilise
ilişkisini anlatmaktan uzak;
ilk
yüzyılların yarı Romalı imparatorluğu ile
Ortaçağ Bizans Devleti'nin Kilise-Dcvlcl
ilişkisindeki temelli değişmeyi görememe
nin bir eseri olduğuna dair Ostrogorsky
(1981: 230)'nin uyarısı dikkat çekicidir.
Kilise ve manastır mülkünün dikkat
çekici büyüklüğü 11. yüzyıl sonlarında I.
Aleksios devrinde manastır ve manastır
emlâkinin, giderek yaygınlaşan bir uygu
lamayla imparatorun uygun bulduğu
dünyevî zevata charisticarium adıyla tevci
hinden de bellidir (Ostrogorsky 1981:
344). Bizzat imparatorca benefirium ola
rak tevcih edilen
chartsiicaıiumİştpronoia'nm aksine kamusal nitelikli işlevleri
haiz olmayıp devletin kendisine hizmet
edenlere ucuza mal ettiği bir ödüllendirme
aracı idiler. Belki bu yolla imparatorlar
ölçüsüz derecede büyümüş olan manastır
emlâkini sınırlandırmak istemiş de olabi
lirlerdi (Ostrogorsky 1981: 345).
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Sonuç ve Değerlendirme
Ernst Barker (1982: 20) Bizans sahne-i
siyasetindeki toplumsal-siyasal gerilimlere
kaynaklık eden, toprağa inalla yapışan
özgür köylülük ile egemenlik alanlarını
genişletmeye çalışan toprak sahibi aristok
rasi arasındaki mücadeleden söz ettiği bir
yerde, söz konusu aristokrasi malikâne
lerinin "hemen hemen birer fief" nite
liğinde olduğundan bahisle "bir Bizans
feodalitesi düzeninin tohumları, hatta to
humlarından lazlası da vardı" diyerek Balı
Avrupa feodalitesiyle Bizans arasında feo
dal "yapı" ya da "düzen"in varlığını sorgu
lamak bakımından şu üçlü kategoriyi haiz
modeli kullanır (Barker 1982: 73):
Gerçeklen de Balı Avrupa'da süzeren in
vassat'ım, karşılığında belirli yükümlü
lükler yükleyerek dirlik olarak fief tevcih
etmesi demek olan benefıcium kurumunun
Bizans'taki karşılığım teşkil eden ve 11.
yüzyıldan itibaren yaygın bir şekilde
görülen yarı askerî dirlikler olan pronoia
tevcihi bu feodal tarzın bariz göstergesidir
(Bloch 1983: 205-12; Ostrogorsky 1981:
306, 343-4; Husscy 1961: 50, 59). Yine
aynı yüzyıldan itibaren, münhasıran ma
nastır mülklerinin, imparatora ve saraya
yakın laik yöneticilere, kamu hukukuna
müteallik hiçbir işlevi olmayan muafiyet
lerle donatılmış rhansticahum, Grekçe
söyleyişiyle kharistikarian, tevcihleri de
bir tür beneficium sayılabilir (Ostrogorsky
1981: 344; Barker 1982: 73). I I .
yüzyıldan başlayarak bizzat imparatorca ve
münhasıran manastır emlâkinden yapılan
bu tevcihler muhtemelen ekonomik ve
siyasal gücü arlan Kilise kurumuna karşı
I. Aleksios'un bilinçli bir tercihi olacaktı
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(Hussey 1961: 58; Ostrogorsky 1981:
345). Ancak gerçekte
kharistikarion
şeklinde yapılan tevcihler önceki
yüzyıllarda da görülen bir uygulama olup
bu sefer farklı olarak Kilise yüksek ma
kamları tarafından değil de bizzat impara
torca laik yöneticilere yapılmakla idi (Ost
rogorsky 1981:344).
Batı Avrupa feodalitesinde yer yer
ritüelleştirilen. bülün ayrıntıları hukukî
statülerine kavuşturulan süzeren-vassal
ilişkilerinin Bizans'taki karşılığını ise
prosla.sia adıyla anılan kurumda bulmak
mümkün (Bloch 1983: 275-88: Barker
1982: 73).
Avrupa feodal ilesinde çok vurgulanan
bir özellik olarak, süzeren-rassa/ metbuiyeiinde en büyük süzeren kıral ya da
imparator karşısında vassal efendilerin çok
erken tarihlerden itibaren kazandıkları ve
giderek ayrıcalıklara dönüşen kimi yasal
muafiyetleri anlatan immuniKıs'a karşılık
ekskusseia veya eksusia'yı göstermek de
mümkün. Büyük toprak sahiplerinin çok
erken devirlerden itibaren sürekli olarak
edindikleri imtiyazlar esasen vergi mua
fiyetlerinden ibaret idi. Büyük toprak sa
hiplerinin merkezî iktidarı temsil eden
yönetici sınıf karşısında açıkça üstün
geldiği 11. yüzyıldan başlayarak bu
ayrıcalıklar feodal efendilerin arzularına
göre bol keseden bahşedilir olmuş,
dünyevî ve dinî büyük arazi sahiplerinden
kimi nüfuz ve kudret sahibi olanlar ise
bülün vergilerden muaf tutularak tam bir
immunitas'lan yararlanmışlardır (Ostro
gorsky 1981: 305). Bunun sonucunda yarı
özgür köylülerin vergi ve diğer ödemeleri
arlık devlet hazinesi yerine büyük toprak
sahiplerine akmıştır. Dahası bu malî immutıitas yanında zurnanla kazaî immunitas
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Batı Avrupa Feodalitesi
Dirlik Tevcihi

Efendi ile Adamı
Arasındaki kişisel
Metbuiyet İlişkisi

Bizans Feodalitesi

Beneficium

Kharistikarion; pronoia
xapiGTiKapıov; rcpovota

Vassalitas

Prostasia

npoataoıa

•

Kanunî Muafiyet

Immunitas

da ortaya çıkmış; bu cümleden olmak
üzere büyük toprak sahipleri kendilerine
tâbi yan özgür köylüleri bizzat yargılar
olmuşlardır. O kadar ki
Tam malî ve kazaî îmmııniıas'ian faydala
nan büyük arazi, merkezî iktidarın idarî
ağından sıyrılmıştır ve imparatorluk me
murlarına böyle bir araziye girmek bile ya
saklanmıştır (Ostrogorsky 1981: 305).

Ne var ki bütün bu "mütekabiliyet"e
karşın Barker'm pek yerinde uyardığı gibi
... karşılık olmak özdeş olmak demek
değildir: Yunan deyimlerinin ve kurum
larının kendi özgül kimlikleri vardı ve "feo
dal düzen" Batı'da eğer akışkan bir şeyse.
Doğu'da (varolduğu ölçüde) daha da
akışkan bir şeydi (Barker 1982: 73-4).

Bütün bu çalışma boyunca "Batı Avru
pa feodalitesi" ve "Bizans feodalitesinin
betimsel bir dökümünü yaparken, bugüne
dek genellikle yapıldığı gibi. birincisine
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ait özellikleri ikincisinde aramak, Bar
ker'm (1982) yaptığı gibi aranılan
"mütekabiricr bulunduğu ölçüde de "Batı
Avrupalı" olmayan örnekte, bizim
örneğimizde Bizans'ta. "fcodalite"den söz
etmek durumunda kaldığımızı belirtme
liyiz.
Daha önemlisi "feodal üretim ilişkileri"nin lam olarak görülmediği Batı Av
rupalı olmayan bir örnek olan Bizans'a
bakmak, ortaya koyduğu sorular bakımın
dan, çok önemli olsa gerek.
Zira böylesi bir karşılaştırma yapabil
mek için bir üretim tarzı olarak fcodalite'nin "Ne" olduğuna ve bu soruya verilen
cevabın ışığında Geç Roma ve Bizans
dünyasının özgül geçmişleriyle ilgili
somut yaşanmışlıkların hangileri olduğu
na bakılmalıdır (Haldon 1989: 9).
Bütün bunlardan olmak üzere Berktay
(1989: 329-32)'ın pek yerinde belirttiği
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gibi her şeyden önce üretim tarzı kav
ramını gözden kaçırmayan genel bir feoda
lite kategorisinin kurularak feodal üretim
tarzı'mn belirtilmesi, bu belirlemeden
sonra muhtelif Ortaçağ toplumlarının ben
zerlik ya da benzemezliklerinin üretim
tarzı düzeyinde neye karşılık geldiğinin be
lirlenmesi, bu üretim tarzını ötekinden
ayırdeden belirleyici bir özellik olan
üretim ilişkisi'ne bakılarak bu üretim
ilişkilerinin 1) "artı emeğin veya artı
ürünün dolaysız üreticilerden çekilip
alınarak başka (üretici olmayan) sınıf, ve
zümrelere aktarılış biçimlerine göre", 2)
"emekçilerin belli başlı üretim araçlarıyla
birleştirilme biçimlerine göre". 3) "(bütün
bunların bir özeti olarak) o üretim ilişkisi
içinde karşı karşıya gelen sınıfların nite
liğine ya da sözkonusu toplumun temel
sınıf yapısına göre..." (Berklay 1989: 331)
belirlenmesi gerekir.
imdi bu kıstaslarla bakıldığında...
I.
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Bu cümleden olmak üzere Batı Avrupa
Ortaçağı'nda senyörlerin merkezî devlet
karşısında elde edebildikleri özerkliğin de
recesi daha erken ve hızla büyüyerek
kıratlıkların toprak üzerindeki "üstün
mülkiyet"lcri biraıa neredeyse kâğıt
üzerinde mevcut hale gelmiş; buna
karşılık Bizans'ta bu süreç ancak 10.
yüzyıldan sonra benzer hız ve yoğunlukta
görülebilmiştir, immunitas ve beııeficium
kategorilerinde olduğu gibi.
III. Bir diğer kıstas ise...
... tipik bir köylü ailesinin, yararlandığı belli
bir toprak parçasından ve kendi küçük
üretim araçtan ile işletme sermayesinden
oluşan bireysel... küçük ekonomi...

nin varlığıdır (Bcıktay 1989: 339).
İlke olarak köylünün ürettiği ürününe
sahip olduğu bu küçük ekonominin
varlığım hem Batı Avrupa'da hem de Bi
zans'ta bütün Ortaçağ boyunca rastlıyoruz.

...feodal üretim ilişkisi, insanlığın emrinde
ki teknolojinin evriminde Neolitik çağda
ortaya çıkım; bulunan bu tanımlanabilir
nitel kademenin, yani organik enerjiyle ve
basit el araçlarıyla yapılan tarla tarımının,
istikrarlı sosyal örgütlenmesini ifade et
mektedir (Berklay 1989: 332).

IV. Bağımlı köylüler sınıfından top
raklı aristokrasiye artık-ürün aktarımının
değişik biçimleri olarak nitelendirilebile
cek olan ve asla üretim ilişkisi farklılığı
olarak nitelendiril memesi gereken 1)
II. İşte bu zaman dilimini dolduran emek-rant, 2) ürün-rant, 3) para-rant alt
genel kategoride "iki temel sınıf: topraklı biçimlerinin ayırdedilmesidir.
Bu kıstasla bakıldığında. Batı Avrupa
aristokrasi ve köylüler" karşı karşıya gelir
feodalitesinde,
bir genelleme ile ifade edi
ki burada başlıca üretim aracı olan
lecek
olursa,
erken
devirlerde emek-rant,
toprağın sınıf tekeli kıral ya da imparator
orta
Ortaçağ'da
ürün-rant
ve yüksek
lukla birlikte, aristokrasinindir. Ancak
toprak üzerindeki bireysel mülkiyef'm ala Ortaçağ'da ise para-rant ile karşılaşırız
bileceği somut hukukî biçimler mülkiyet (Berktay 1989: 343). Bizans'ta ise erken
ve bölüşüm ilişkilerinin gerçek içeriği devirde silinen emek-rant'm yanında daha
olup esasen bu hâkim sınıflar arasındaki ziyade ürün-rant ve para-rant biçimlerine
mücadele içinde belirlenen tâli bir husus rastlamaktayız (Haldon 1989:9-10).
Sonuç olarak,
tur.
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Batı Avrupa feodalizminin
somut
şekilleniri, feodalizme geçiş süreçlerinin
iki üç tipi arasında kalan melez bir patikayı
oluşturur (Ikrklay 1989: 375).

Zira burada Batı Roma'nın yıkılan köleci
uygarlığının yıkıntılan üzerinde yükselen
barbar Germen kavimlerinin istilâları söz
konusudur. Yani söz konusu olan
pürüzsüz saf bir kölccilik-fcodaliıe geçişi
olmayıp bir Roma-Germen sentezidir.
Bizans örneği ise, Balı Roma'nın
mahvına müncer olan Germen akınlarını
7
büyük ölçüde atlatmış , bu istilâ dalga
larından en büyük ve önemlisi olan Slav
istilasını da Balkanlardaki başarılı iskân
siyasetiyle imparatorluğun tarımsal ve
idarî yapısına entegre edebilmiş; aynı din
ve mezhebin imparatorluk düzeyinde
büyük ölçüde yayılmasının da verdiği ho
mojenlik ve Doğu Akdeniz ticaretinin
canlılığını koruması sayesinde bölge
çapındaki meta ekonomisinin sürekliliğini
koruması gibi etkenlerle
ücretli
bürokrasiler ve ordular teşkil edebilmiş,
dolayısıyla fief dağıtımını ve bu ficf sa
hiplerinin yerel güç odaklan haline gelme
lerini engelleyebilecek malî, siyasî, ideo
lojik olanakları haiz bir merkezî iktidarın
varolduğu, fakat her halükârda merkez ile
taşra, fief dağıtan ile ficf alan arasındaki
feodal üretim tarzına dayalı bir toplumun
içsel özelliği olan çelişmeyi de haiz bir
patika sayılmalıdır.
O yüzden merkezî iktidarlar üzerine
yapılan vurgulara fazlaca itibar etmemek
gerekir. Bütün Ortaçağ boyunca en üst
egemenlik odağı olarak görülen merkez ile
bu merkezin denetiminden mümkün
olduğunca kaçmaya çalışan yerel güçler
arasındaki iktidar paylaşımı mücadelesi
sürmüş ve bu çelişkinin hallinde merkezî
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iktidar odaklan çoğunlukla ödün vermeksurcliylc durumlarını koruyabilmişlerdir.
Zira neolitik devrimle başlayan tarım
çağlannın üretim ve askerlik teknolojisi,
ulaşım ve haberleşme olanakları bunu
dayatmaktadır (Bkz. Tekeli, t.y.; Kıray
1969). Gücün merkezde toplanmasının
önünü kesen bu iktisadî ve toplumsal
düzenin yine merkez tarafından düzenlenen
ve merkezin çıkarlarının ve giderek varo
lan düzenin somut hukuku bu çatışmanın
diyalektiği tarafından biçimlendirilmiştir.
Dolayısıyla merkezin sınıfsal çıkarları
doğrultusunda dikle olunan ve belirgin bir
idealleştirmcyi yansıtan türden belgelere
dayalı bir tarih yazımı ve buna yaslanan
tcorileştirmc gerçek durumun hayli
uzağına düşecektir (Bu konuda Bkz. Berktay 1992). Bu çerçevede Batı yazınında ve
Türk tarih yazıcılığında Ortaçağ'da
Doğu'ya has bir form olarak sunulan ve
kimi yerde kapitalizme geçiş sorunsalı
bakımından esas sorun olarak tesbit edilen
Doğu'nun despotik-merkezî devlet tipi
açıklaması hem dikkati
üretim
koşul lanndan uzaklaştırmakla hem de son
derecede Avrupamerkezci ve ideolojik bir
çözümleme olmaktadır. Böyle bir tipin
sürekliliğinin, kapitalizmin bir dünya sis
temi olarak zuhuruna kadar, pratikte
yaşama olanağı yoktur.
Bir siyasal üst yapı olarak mutlakiyclçi devlet, geç Ortaçağ'ın sonlarında
maddî gelişmelerin bir ürünü olup ne ka
pitalizme ne de feodaliteye özgü bir form
dur; birçok araştırmacının üzerinde
birleştiği gibi (Bkz. Anderson 1974) bir
geçi} tarzıdır. Thomas Hobbes'un Levialhan'da tasvir ettiği devleti. Ortaçağ boyun
ca sadece Batı'da değil Doğu coğrafyasında
da bulamıyoruz. Bunun en güzel örneği.
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burada ele alınan Bizans'tır.
Notlar
1 Feııdum veya feodıım.
doğrudan d o ğ r u y a Ger
mence fehu kelimesinden lüreyen
kelimeler
dendir. Gotça/«//ııı'dan (mal. mülk)-* Eski Almanca fihu -•> Orta Latince feum (bunun içine
"allodium" örneğine uygun olarak 'd' harfi gi
r i y o r ) * feııdum,
feodıım
(fevtim b i ç i m i n d e
y a y g ı n d ı r ) , "-öd" eki mülkü ifade ediyor. Mo
dern Almancadaki Kleinod (değerli parça, lakı)
kelimesi bunun yaşayan bir örneğidir.
2 Almancada lehenllehnsvt-esen
kavramlarımı»
y e r l e ş m i ş olması, konunun mahiyetinden kay
naklanmaktadır. Lehen'in {=lchic) lügat anlamı
"ödünç mal"dır. Buradan da tek başına "fief"
karşılığı, dirliğin kendisini anlatan hır kavrama
d ö n ü ş m ü ş t ü r . Feodalite karşılığı olarak, dirlik
ü/erine k u r u l m u ş sistemi anlatmak üzere ise
lehnswesen yerleşmiştir.
3 Feodalitenin Avrupa'ya özgülüğü yahut Avrupa
dışındaki v a r o l u ş hiçimi tartışılırken göndenne
yapılan ve o oranda da eleştirilen nokta .\erflik
meselesidir. Bazı araştırmacılar (Hindistan için
Bkz. Mukhia 1981: 284-93, Habib 1985: 44-45),
artığın çekilişi biçiminden çok köylülüğün duru
m u n a bakarak (serf ya da "hür" oluşuna baka
rak) feodalitenin D o ğ u d a k i varlığına kuşkuyla
bakmaktadır. Bu bakış açısının sorunu tartışmak
b a k ı m ı n d a n yetersiz oluşu ya da merkezî bir
yerde dıırnıayışı v u r g u l a n m a k t a d ı r (Bkz. Slein
1985). "Serfçi" y a k l a ş ı m ı eleştirirken Sharma
(1985: 37-38) ve Brenner (1982) Avrupa için
d a h i , serf I iğin m e r k e z î y e r i n i n t a r t ı ş m a l ı
o l d u ğ u n u , üretim tarzı tartışmaları açısından
artığın eşitsiz dağılımına bakmak gerektiğini be
lirtmektedir.
4 Bailiff terimi. İnilince bailııs (=laşıyıcı) kelime
sinden gelir. Ancak Ortaçağda bu kelime bajilıts
olur ve ' i a ş ı y ı c ı " anlamından koparak Bizans
sarayında "lala". Sicilya'da ise "kraliyet memu
ru" anlamlarına dönüşür. Eski Fransızcada bail
(ya da gürde) (=illizam ilişkisi) ve
baillistre
( v e y a gardım)
(=nıültezim),
hailler
(=dcvrctmek, kiralamak) ve bailli (bir anlamı
"sulh hâkimi'dır) kelimeleri aynı köktendir.
5 Bu yargı, ulus-devletlerin ortaya çıkışındaki ve
s o n r a s ı n d a onların impettıs'a,
yönlendiricisi
rolündeki gücün burjuvazi olduğunu görmeden
eksik kalacaktır.
6 Köy Cemaatlerinin kurumsal kökeninin "Slav"
mı yoksa "Bizanslı'' mı olduğu tartışması için
Bkz. Ostrogorsky 1981: 126-27.
7 Batı R o m a dünyasını yerle bir eden Germen
akınları Bizans'ı teğet geçmiştir. Bu. Bizans ile
Batı Avrupa feodalitesi ayrımını karaklerize
eden en önemli faktörlerden biridir. Zira Batı
feodalitesine karakteristik damgayı Germenler
v u r m u ş t u r . Bu a y r ı ş m a y ı belirleyen siyasal

kültür farklarını göz ardı etmemek, bugünkü
Doğu Halı ayrımlaşmasını anlamak bakımından
da son derecede yararlı olacaktır. Klasik Roma
her iki âlemin temelinde yatıyordu; fakal. bu iki
âlemin teşekkülünde. Balı bakımından, G e r m e n
telakkilerinin hatırı sayılır izleri bulunmaktadır.
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