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Kıvılcımlı'nın Tarih Tezi
Süha Unsal
T~\r. Hikmet Kıvılcımlı'nın, kendi de*** yimiyle, kırk yıl süren tarih araştır
malarının sonuçları, şu ya da bu ölçüde
bütün çalışmalarına ( ve siyasetine ) yan
sımıştır. Kendisinin kısaca "Tarih Tezi"
olarak adlandırdığı bu çalısmalan, bütün
çabasına rağmen, uzunca bir süre bekledi
ği ilgiyi oluşturamamıştır. "Beklenebile
ceği gibi orada ortaya konulan tarih tezi
bir zindan kuyusunun duvarına vurulmuş
yumruğa benzedi. Yankısız kaldı." '
Biz, bu kısa yazıda, Dr. Hikmet Kıvıl
cımlı'nın görüşlerinin eleştirel bir değer
lendirmesini yapmayı değil 2 , daha çok,
kavramlannı ve kaynaklarını tanıtmayı
amaçlıyoruz.

Dr. Hikmet Kıvılcımlı, Toplum Biçimlerinin GeIjsimi, Bibliotek Yayınlan, İstanbul, 1980, s.7.
"Tarih Tezi'nin eleştirel değerlendirmelerine ör
nek olarak bkz. Murat Belge, "Dr. Hikmet Kıvılcımlı'nın Tarih Tezi Üzerine", Birikim, Haziran
1975, Sayı:4, s.45-45 ve Kenan Somer, "Atüt Sivil
Toplum ve Batılılaşma Üzerine Aykırı Düşünce
ler", Marksizm ve Gelecek, Güz 1989, Sayı:2.
s.77-100.

Kıvılcımlı, tarih çalışmalarının ilk
ürününü, İstanbul'un Fethi'nin 500. yılın
da "Fetih ve Medeniyet" adıyla yayınla
dı.3 Ancak bu çalışma, Kıvılcımlı'nın ta
rih araştırmalannın acele bir ürünü sayı
labilir. "Tarih Tczi"nin kavranmasında
anahtar rolü oynayacak birçok kavram he
nüz açıklığa kavuşmuş değildir. Bu an
lamda, Kıvılcımlı'nın tarih araştırmaları
nın temel ürünü 1965'Ie yayınlanan "Ta
rih Devrim Sosyalizm" adlı çalışması
dır.4 Bu çalışmanın temel kaynağı. Engels'in "Ailenin. Özel Mülkiyetin ve Dev
letin Kökeni" adlı çalışması ve bunun
aracılığıyla da Morgan'ın "Eski Toplum"
araştırmasıdır. Kıvılcımlı, Tarih Devrim
Sosyalizm'Ğe Morgan'ın "vahşet", "bar
barlık", ve "uygarlık" sınıflamasını (Engcls aracılığıyla) olduğu gibi alarak, bu
radan, kendi tarih tezinin anahtar kavramDr. Hikmet Kıvılcımlı, Fetih ve Medeniyet bir
tarih tezinin ıstçt altında: İstanbul'un Fethi, Yol
Yayınlan, İstanbul, 1980.
Dr.Hikmet Kıvılcımlı. Tarih Devrim Sosyalizm,
Bibliotek Yayınları, İstanbul, 1980.
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larına varır. "Tarihsel Devrim" ve "Sosyal
Devrim".
Kıvılcımh'ya göre avcılık devri (leknik bakımdan çömlekçilik devri) de olan
aşağı barbarlıktan sonraki aşama, geçim
bakımından çobanlık, teknik bakımdan
tunç devri adını alan orta barbarlıktır. Bu
aşamada (Kıvılcımlı "konak" sözcüğünü
yeğliyor), bir kısım kabileler göçebeleşirken. diğer bir kısım da "olurukıaşır".5 Bu
yerleşiklik durumu Kıvılcımlı için çok
önemli olan kentleşmeye gidişin başlan
gıcıdır: "Obeyd çağından Uruk çağma
geçiş barbarlıktan medeniyete geçişi de
ğil, medeniyetten önceki çağda orta bar
barlıktan yukarı barbarlığa geçişi göste
rir," 6 Kentleşme, uygarlığa (Kıvılcımlı'da med,niyet) denk düşmez. Yukarı
barbarlık konağının yani tarımsal üreti
min başladığı aşamadır. Demir devridir.
"Evcil bitkiler sulamalı. sistemli tarla
ZİRAATI biçiminde üretim konusu olur
lar. Toprak mülkiyeti başlıca toplumsal
düzen durumunu ve kent yerleşmelerini
yaratır.
Demir balta ormanı lalan ederken, de
mir kılıç savaşı zanaat haline sokarak
KAHRAMANLIK devrini bütün maddi
ve manevi eklcrile fışkırtır. Sanayi ve Zi
raat gerek birbirlerinden, gerekse kendi
içlerinden ayrı, bağımsız üretim kolları,
dallan halinde ayrılıp bölünür.
Medeniyetin ve tarihin şafağı sökmek
üzeredir." 7

Henüz kentleşmemiş (göçebe) orta
barbarlık ve k-jnılcşmiş (tarımsal üretime
geçmiş) yukarı barbarlık "konaklan"ı • e
bunların "medcniyefle olan ilişkileri. Kı
vılcımlımın tezinin anahtar kavramların
dan "tarihsel devrim "in açıklamasında
çok önemli olacaktır.
Yukarı barbarlık "konağı"nın, savaşçı
karakteri, yenilen komünlerin üyelerinin
kölelcşlirilmeleri sonucunu getirmiştir.
Kıvılcımh'ya göre bu "kölelik" kurumu,
"medeniyet"Icrde görülenden oldukça
farklıdır ve kentten medeniyete geçişin
bir göstergesidir. "Yukarı Barbarlıkta Kö
le müessesi d-ığmuştu... Medeniyet, kar
şılıklı dilex üzerine kurulmuş o tabiyet
müessesesini: kesin ayırtlı: (Kölc-Etendi)
sınıflarının T->plum üstü Devle: zoruyla
kanunlaşmış münasebetlerine çevirdi." 8
"Medcniyefi barbarlıktan ayıran bir
diğer önemli kurum da ticarettir. "Mede
niyet için: Tarım (Ziraat) üretimi temelli
şarttır. Ama. uygarlığın asıl sebebi tek
başına tarım değildir. Tarım, daha geniş
anlamı ile yukarı barbarlık konağında
başlar. Medeniyetin karakteristiği Tarım
ile Sanayi kollan arasındaki işbölümünün
gelişmesine bağlı olan TİCARET'tir.
Toplumda, alış-veriş aracıları olan tüc
carlar toplumcu) bir SINIF haline geldik
leri zamanda ve yerde medeniyet baş
lar."9
Mcdcniyct-Barbarlık ilişkisini koyar
ken Kıvılcımlı'nm önemli bir kaynağını
8 A g e . Vİ96-197.

Dr. Hikmet Kıvılcımlı. Tarih Tezi. Tarih ve
iv- • ., Yayınlan, istanbul, 1974, s. 192-193.
ı ' M >;nıcl Kıvılcımlı. Tarih Devrim Sosyalizm.
s ': \
5 'V. Hikmcl Kıvılcımlı. Tarih Tezi. s.193-194.
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Age., s.201. Antik çağın "tarihsel devrimler",
modem çağın da "sosyal devrimler" çağı olduğunu
söyleyen ve anlik çağda sınıf çelişkilerinin yarattı
ğı çürümenin bir sosyal devrim'lc çözülmesinin
imkansız olduğunu söyleyen Kıvılcımlı, barbarlık
tan medeniyele geçişte bir "sosyal devrim"den
sözeder. (Dr. Hikmet Kıvılcımlı. Tarih Devrim
Sosyalizm, s. 126)
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daha tesbil edebiliriz. Kıvılcımlı bu kay
nağı eleştirel olarak incelemiş olsa da.
kavramlarını geliştirmede etkili olduğu
şüphesizdir. Özellikle medeniyet-barbarIık ilişkisini açıklarken, bu kaynaktan ya
ni A.Toynbce'den önemli ölçüde yararlan
mıştır
Medcniyet-Barbarlık ilişkisini (diya
lektiğini) ve dolayısıyla medeniyetlerin
kuruluş ve yıkılış kanununu açıklamak
için kullanacağı önemli bir araç "üretici
güçlcr"dir. Kıvılcımlı üretici güçleri 4
başlık altında loplar:
1. Teknik üretici güçler,
2. Coğrafya üretici güçleri.
3. Tarih üretici gücü (gdenek-görenek) ve
4. İnsan üretici gücü (kollektif aksi
yon). , 0
Medeniyetle birlikte, yani tarımsal
üretime geçmiş kentli yukarı barbarların,
bir "sosyal devrim"le sınıflı bir toplum
•tüne geçmelerinden itibaren "Antika ta
rih denilen çağdaki toplumsal süreç birbi
rine çelişik, ama birbirini kovalayan iki
ana yayla işler: Birinci yay, sosyal sınıf
ların savaşıdır. Bir medeniyet yaşadığı
sürece ağır basan gidiş yayı budur. Son
kerteye dek toplumun olaylarını, sınıfla
rın savaşını anlatır, belirlcndirir. İkinci
yay. barbarlığın medeniyetle mücadelesi
dir. Bir medeniyetten öbürüne geçiş sıra
sında ağır basan gidiş yayı budur. Derin
tarihsel \e sosyal koşullar antika sınıflar"
savaşımının bütün bir sosyal devrim sağ
lamasına elvermediği için. bin an gelir,
eski medeniyet içindeki kadim sınıflar
mücadelesi kördövüşüne döner. Toplum
ne ileri, ne geri gidemez... O zaman anti
ka tarihin ikinci yayı zembereğinden bo
10 Dr. Hikmet Kıvılcımlı. Tarih Devrin Sosya
li:»,. >25.

şanır. Bi gidişin olaylarını barbarlığın
medeniyetle mücadelesi yeterince aydın
latabilir.1'
Kıvılcımlı, medeniyetlerin kuruluş ve
yıkılışlarında, üretici güçlerden ikisine
tarih ve insan üretici gücüne özel bir
Önem verir. Özellikle bu iki üretici güç
açısından değerlendirildiğinde barbarların
medeniyete bir üs'iinlüklcri olduğunu
söyler. Öyle ki, medeniyet insanlar ara
sında ekonomik ve sosyal eşitsizlik de
mektir. Oysa bütün üyelerin eşit olduğu
"yüksek karakterli" barbar toplulukta üs
tün yetenekler vardır. Bu. barbarların ge
lenek-görenek (tarih) üretici güçlerindeki
üstünlüktür.
Medeniyette üretim kişi mülkiyeti al
tında ve plansızdır. Yani kollektif aksi
yon (insan) üretici gücü ancak zorla sağ
lanabilir. Barbarların kollektif aksiyon
üretici gücünde de bir üstünlükleri sözkonusudur.
Toprağa dayalı üretim ve toprak mül
kiyetinin azınlık elinde toplanması (üreti
ci güçlerin düzeyi nedeniyle) hem topra
ğın hem üretici yığınların verimini düşü
rür. Barbarlar işleyebileceğinden fazlası
na göz dikmez ve yeni ele geçirilen top
raklar ortak mülkiyettir. Toprak (çöken
medeniyetin üretici yığınlarına da) adil
olarak dağıtılır. Coğrafya üretici güçle
rinden olan toprak sorununda barbarların
üstünlüğü budur.
Özellikle yukarı barbarlık aşamasına
gelmiş topluluklar, kendi topraklarındaki.
hammaddeleri medeniyet hesabına işle
yeceklerine kendi hesaplarına işleyerek
yeni bir teknik üretici güç getirirler.

" Age. .s. 132.
12
Agc. . s. 193-197.
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Barbarların çöken medeniyete saldırı
sı iki tip "tarihsel devrim" yaratır.
"Tarihsel Devrimi Yapan Barbarlar.
l)Yeni Coğrafya ve Teknik üretici güçle
rine gebe bir ülkede yaşıyan: 2) Yukarı
Barbarlık Konağı seviyesine değin yük
selmiş KENT (Citc)den çıkan barbarlar
ise: eski yıkılmış medeniyetin yerine
yepyeni orijinal bir medeniyet kurarlar...
1) Yeni Coğrafya ve Teknik üretici güçle
rine gebe olmıyan bir ülkede yaşıyan, 2)
Orta Barbarlık Konağı seviyesinden yu
karı çıkmamış Sürücü Çoban barbarlarsa.
yıktıkları medeniyetin yerine orijinal bir
medeniyet kuramazlar... Daha ileri ve ori
jinal bir medeniyet doğmazsa da, eski ori
jinal medeniyet bir RÖNESANS'a uğra
mış olur.' 13
Antika medeniyetlerdeki bu "med-cezir"e benzeyen "lckcrrür"ün nasıl olup da
İngiltere'deki insana modern kapitalizmi
kurdurduğunu yine antika tarihin bu gidi
şi ve barbarlarla açıklar ve tarihe yeniden
döner.
Mcdeniylctlerle barbarların ilişkileri
açısından albaşı giden Çin'le Akdeniz
arasındaki yarışta Çin Coğrafya Üretici
13

Dr. Hikmet Kıvılcımlı, Tarih Tezi. s.51-53. Kı
vılcımlı, harbarlarda bulunan larih (gelenek-göre
nek) üretici gücünün, yani ilkel sosyalizmin etki
lerinin sadece antik çağ medeniyetlerini diriltmek
teki rolünden sözetmcklc yetinmez. Bu etktileri
"Batı Ortaçağı" ve hatla modem çağa kadar geti
rir. "Avrupa'da, köleden çok hür olan serilerin do
ğuşu, hiç kimsenin gözünden kaçamayacağı gibi.
doğrudan doğruya barbar akını ile ilgilidir, "(ilkel
Sosyalizmden Kapitalizme İlk Geçiş: İngiltere,
Tarihsel Maddecilik Yayınları, lslanbul. 196.5,
s.24)
"Ama bütün o sebepler ortasında. Rusya'nın yer
yüzünde Antika Tefeci-Bezirgan medeniyete za
man ve mekanca en az bulaşık kalışının, yani en
çok barbar kalahilmiş yığınlar halindeki Tarih ve
insan üretici güçleriyle işçi sınıfına İhtiyat Kuvve
ti oluşunun 1917 Devriminde hiç mi bir etkisi
yoktur." (Age., s.l 15)
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güçleri nedeniyle kaybetmeye başlıyordu.
Moğollar Çin Medeniyetini, Türkler Ak
deniz Medeniyetini (Bizans) yıkarken,
arada üçüncü bir tip medeniyet doğdu: İs
lam. Daha sonra. Haçlı Seferleri eski Ro
ma kentlerinde Grek-Roma medeniyetini
diriltirken, Bizans'ı yıkan Osmanlı hem
İslam medeniyetinin rönesansını hem Ba
tının rönesansını kışkırttı. Osmanlının
varlığı Akdeniz ticaretini Batıya kaydır
dı. •*
Balının röncsansı, "Balı Ortaçağı"nda
yeni bir sınıf yaratıyordu. Antika medeni
yetlerde (daha doğrusu. Kıvılcımlı'nın
deyimiyle anıika tarihin ortaçağlarında)
"tefeci bezirgan sermaye" küçük üretmeni
borçlandırıp köle haline getirirken, "Batı
Ortaçağında aynı "lefeci-bezirgan ser
maye", aynı küçük üretmeni epeyce hür
sayılan Toprakbend (serf) haline getiri
yor. Toprakbend, her ne kadar, işlediği
toprağın tam sahibi olmasa da, ürclim
araçlarının.ürclim yordamının ve kendisi
nin sahibidir ve yarattığı ürün hiç değilse
bir an için kendi malı sayılır. Toprağı ye
niden satın alabilir, kendini satın alabilir.
Ortaçağdaki azadlıklar, bağımsız köylü
Komunaları, imtiyazlı şehirler aşağı yu
karı bu mekanizma ile doğmuştur. ™
Scrfliğin ortaya çıkmasına kadar, pa
ralel bir gelişim gösteren Doğu ve Batı
Medeniyetleri, buradan itibaren farklılaş
maya başladı. Daha doğrusu, "Batı Orta
çağı" orijinal bir gelişme göstermeye
başladı. Özgürlüklerini satın alabilen
serfler, "Hansee" adı verilen kentlere sı
ğındılar. Özgürlcşcn köyler "Hür Komunalar"ı ortaya çıkarırken, özgürlcşcn
sertlerin sığındığı kentler "imtiyazlı şe
6
hirler" olarak gelişti. '
Dr. Hikmet Kı\ı]c\mU, tikel Sosyalizmden Kaoüalizmc tik Geçiş: ingiltere, s.12-13.
Y Age. , s.23.
10
Age. , s.64.
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Oysa. "Doğu Firavunluğunda' böyle
bir sınıf insan, doğmadan boğulur, ve bo
ğulduğunu bile ağza alanın kellesi uçurulurdu. 17

mıştır. Modern çağ. barbar "kollektif ak
siyonunu gereksiz kılacak şekilde, ge
rekli "kollcktif aksiyonu" sağlayabilecek
sosyal sınıflar yaratmıştır. 20

Batıda bu aşamada başladığını söyle
diği sermaye temerküzünü de Kıvılcımlı
barbar geleneklerine bağlar.

Dr. Hikmet Kıvılcımh'nın tarih çalış
maları, genel boyutlarının yanısıra Türki
ye'nin sosyal ve ekonomik yapısının
açıklanmasına yönelik bir özel tarih (Os
manlı) araştırmasıdır da. Bu tarih araş
tırmasında Kıvılcımh'nın en çok itibar
etliği kaynaklardan biri de tbn-i Hal
dun'un Mukaddime'û&u. Ayrıca, bu ge
leneğin takipçisi olduğunu düşündüğü
Hacı Halife, Naima. Neşri gibi Osmanlı
tarihçilerine de sık sık başvurur. Bunlar
dan başka, "Cami'ül Fusuleyn", "Cihannüma", "Defter-i Timar-i Vidin", "Kavanin'i Kadiymei Osmaniyye", "Kanunnamei Miileber'i Derzaman'ı Sultan Sü
leyman" gibi orijinal belgeler de kaynak
çasında yer alır.

"Genişleyen ticaret, daha büyük emni
yet istediği için, şirketler kurularak büyük
sermaye temerküzü başladı. Doğuda iki
kişinin biraraya gelemediği, gelse ilk iş
leri birbirini kazıklamak olduğu bir sıra
da. Batıda insanların sermayelerini bir
leştirme cesaretleri, ilkin aile ölçüsünde
bile olsa, gene Tarihöncesi sosyal gelenek
ve göreneklerinin orada henüz diri kala
bildiğini gösterdi. 1 8
ingiltere, işte bu tarih (gelenek-göre
nek) ve insan (kollcktif aksiyon) üretici
güçlerinin diri kalması nedeniyle Kapita
lizmin beşiği haline geliyordu. Ama bu
kez, barbarlara doğru bir akın sözkonusuydu.
"Kara Avrupasmda itisala uğrayan ka
pitalizmin öncüsü üretimin oraya sığın
ması v.b.. hep İngiltcrcnin. Doğu şöyle
dursun. Kara Avrupasmda bile çok fazla
19
barbar kalışında toplanıyordu."
Kapitalizme yani modern çağa geçişle
birlikte, yeni üretici güçler sağlayacak
coğrafya bölgesi ve "kollcktif aksiyonlu
sosyal gücüyle" ("manevi üretici güçler")
üretici güçleri geliştirebilecek barbar yı
ğınları kalmadığından "tarihsel devrim"
olanaksızlasın Bu arada hızla gelişen
teknik üretici güçler, diğer üretici güçlerin
yerini tutabilecek maddi gelişimi sağla-

l y

i.64.
s.68.
Age. .s.79.

Osmanlı toplumsal-ckonomik yapısı
nı. Kıvılcımlı, tarih tezinin "bülünlüğü"içinde açıklamaya çalışır.
"Bütün kadim imparatorluklar gibi,
Osmanlılığı da loprak meselesi kurdu,
toprak meselesi yıktı." 21
Roma medeniyetine bir "barbar aşısf'yla doğmuş olan Bizans, yaşadığı süre
içinde sık sık barbar akınlarına maruz
kalmıştır. Bizans için "barbar aşısı" nite
liğinde olan bu akınların sonuncusu da
Türklerin akınıydı. Kıvılcımlı'ya göre 11.
yüzyıldan itibaren derebeyleşmeye baş
layan Bizans tipik bir anlik medeniyet gö
rünümündeydi ve iç tezatlar (sınıf kavga
ları) bir "sosyal devrim"c neden olmadı20 Dr. Hikmet Kıvılcımlı, Tarifi Devrim Sosvalizm, s.28-29.
21 Dr. Hikmet Kıvılcımlı, Tarih Tezi, s.67.
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ğından (olamayacağından) bir barbar akı
nıyla yıkılmayı bekliyordu. Öte yandan
yine derebeyleşmeyc başlayan Sclçuklu'nun bir uç beyi olan Osman Gazi ön
derliğindeki Kayı boyu göçerleri Bizans'a
son darbeyi indirmişlerdir.
Kıvılcımlı, Osmanlı Beyliğini, çürü
yen islam medeniyetine yapılan "Orta As
ya Moğol Türk oymak akınlarının göçebe
aşısı'ndan ortaya çıkan "tavaifül mülük
(Doğu-lslam feodalitesi) devlcıçilikleri"nin biri olarak görür.
"İkinci Osmanlı Devleti, birincisinin
sonu olan 'fetret devri'ni (anarşi dönemi)
giderip. Bizans'ı fethedince, 'tavaifül mü
lük' cemilerini yardı. Evrensel 'cihangir'
imparatorluk oldu." Kıvılcımlı Osmanlı
Devletini iki döneme ayırır. I. Bayczid'e
kadar süren birinci Osmanlı Devleti, bü
tün 'tavaifül mülük' devletleri gibi kısa
ömürlü olmuş ve bir barbar akınıyla (T
mur) yıkılmıştır. İkinci Osmanlı Devleti,
"barbar ruhu"nun dirilmesi ve İstanbul'un
fcthiyle başlar. Bu dönemi de ikiye ayı
rır. İlk dönem Dirlik Düzeni'dir ki bu dö
nem "göçebe barbarlar"ın "ilkel sos
yalizm"! toplumsal ve ekonomik sisteme
egemendir. "Osmanlılar, Bizans ilişkileri
ni yıkmakla kalmazlar. Onun yerine temiz
göçebe ruhunu kaybetmemiş yeni bir loprak düzeni de kurarlar. Bu yenilik Dirlik
düzenidir."23
22 Dr. Hikmet Kıvılcımlı, Osmanlı Tarihinin
Maddesi II. Bibliotek Yayınlan, İstanbul, 1989,
s.55. Kıvılcımlı Osmanlı tarihini kendi "Tarih Tezi"ne göre açıklarken ortaya yıkan önemli çelişki
lerden biri budur. "Orta Barbarlık Konağı"nda bu
lunan bir topluluk (Kayı oymağı), nasıl oluyor da,
"tavaifül mülük devletçiklerden biri olabiliyor.
Ya da, eğer. "tavaifül mülük devletçik"lerden biri
(devlet yani sosyal sınıflar) nasıl oluyor da "orta
barbarlık konağı"ndaki toplulukların yaratabilece
ği türden bir "tarihsel devrim", yani "röııesans"
yaratabiliyor?
23 Dr. UıKHteı Kıvılcımlı, l'eulı re Mcdcnhet,
s.18
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İkinci Osmanlı Dcvleıi'nin ilk dönem
lerindeki bu Dirlik düzeninin bozulmaya
başlamasından sonra, ikinci Osmanlı dercbeyleşmesı. Dirlik düzeninin egemen
düzen olarak ortadan kaldırılmasıyla baş
lar. "Miri topraklar, resmen ve toplan, en
başta Padişah gelmek üzere, bütün devlet
sınıflan (aralından rnukata biçimine so
kulup altüst edilir.' 24
Dirlik düzeninden 'kesim düzeni'ne
(mukalaa) geçilmesiyle, toprak rejimi
'ürün rantı şeklinden çıkarak 'para rantı'
şekline girer. Bu 'para rantı' Batıyı mo
dem düzene doğru ilerletirken Osmanlı'yı
batışa d(,-;i'u götürür. "Osmanlılık, doğuramadığı için ölen .maya benzer. Doğuramadığı şey. kapitalizmdir.1 25
Osmanlı İmparaıorluğu. "kesim düze
nine geçildikten sonra, son yüzyıllarda,
benzeri bütün "antik medeniyetler" gibi
dcrebeyleşti. Kemikleşti, taşlaşıı ve çök
tü. 26 Bu sırada, çökmekte olan bir "antik
medeniyet" olan Osmanlıya "gençlik aşı
sı" yapacak bir barbar akını olamazdı,
çünkü Kıvılcımlı'ya göre kapitalizmle
birlikle "tarihsel devrimler çağı" kapan
mış ve "sosyal devrimler cağı" açılmış
tır.
Kaba hatlarıyla böyle özetleyebilece
ğimiz "(\rih tezi" ortaya çıkıp yayınlan
dıktan bir süre sonra, 1965'te yayınlanan
Grundrisse'yi Kıvılcımlı 1967 yılında
okuyabildi. Bu okuma, bu- yandan da ken
di "tarih tczi"nin, pre-kapitalist üretim bi
çimleri açısından Marx'ın yazdıklarıyla
test edilmesidir.
:; Dr. Hikmet Kıvılcımlı, Osmanlı Tarihinin
Maddesi I. Bibliotek Yayınları. Islanhul, 1989.
16.
A"e.
26 Dr. Hikmet Kıvılcımlı, Üretim Nedir?. Sosya
list Kütüplıanc-.i, Lıaııhul, 1989, s.36
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"Tarih tczi"nin fkundrisşe ile tesı
edilmesinden sonra, Kivıkımlı'nın tarih
çalışmalarının son ürünü olan Toplum
Biçimlerinin Gelişimi yayınlanır. Kita
bın lek kaynağı Grunclrisse'6'u.
Kıvılcımlı, bu test edişin sonucunda,
kendi "tarih tczi"ndcki en önemli eksikli
ğin "mülkiyet ilişkileri" olduğunu tesbit
etmiş gibidir. Daha önceden yayınlanmış
olan çalışmalarında ayrıntılı olarak ta
nımladığı "mülkiyet" kavramını, Grımdrisse'yi temel alarak, mümkün olduğunca
geniş bir biçimde tanımlamaya çalışır.
Kitabın hemen tamamı "mülkiyet biçimleri"nin açılımına ayrılmıştır.
Kıvılcımlı, MaıYır. Gmndrisse üze
rinde çalışııkcıı. kendinin en önemli kay
na?! olan Morgan'ın verikrini yelerince
değerlendirmeye vakti olmauığıııı düşün
mekledir. "F.rken ölüşü bir jana. sağlı
ğında Morgan'ın tarıhöncc; mi bile yo
rumlamaya yetişemedi. '
Kıvılcımlı bu görüşüyle, bir yandan
kendi 'tezi'nin doğrulandığım gösterme
ye çalışırken, bir yandan da, bazı volileri
ni düzeltmeye çalışır. Önırğm daha önce
"yukarı barbarlık adamasında ortaya
çıktığını söylediği kölelik kurumunun
"orta barbarlık" aşamasının ürünü oldu
ğunu söyler. 2*
Ancak, yukarı barbarlıktan itibaren
(tarımsal üretim) "Sürekli ya da Yerleşik
Ortak Toprak Mülkiyeti" biçimini alan
mülkiyetin, özel mülkiyet biçimine kadar
hep aynı kaldığını söyler. Bu noktada,
Marx'ın h>: mülkiyet biçimini tiplere
ayırırken (Asya tipi, Slav tipi, Cermen ti
* Dr. Ilikmci Kıvılcımlı. Toptum Biçimlerinin
ygisftım, s. 10.
26-28.
Age

pi. Antik), bu "ilkel komün kalıntılarını
tarih içindeki doğuş ve oluşlarına göre"
sıralamadığını, "varoluşlarını nasılsalar
öyle ele aldığını" ve o dönemde de başka
türlü yapılamayacağını söyler. Kıvılcım
lı, Marx'ın bu mülkiyet sınıflamasını ön
ce ikiye indirgediğini söyler (Doğu ve
Antika) ve yine Marx'a dayandığını söy
leyerek teke indirger. Yani. kapitalizmden
önceki toplum biçimlerinde görülen butun
ortak mülkiyet çeşitlerinin, bir kökten
«ekliğini
ve bu kökün r«izli de olsa, dolay
ca
o
^>U
sız komün mülkiyeti olduğunu söyler."
Marx'ın Doğu ve Antik ayrımını
"kent" sözcüğü üzerine kurduğunu ve An
tik mülkiyeti "kcnt"e oturttuğunu düşü
nür. Tarih Devrim Sosyalizmdi
VI. bö
lümde özetlenen "kent" kavramı düşünül
düğünde (Kıvılcımlı'ya göre Maıx
1858'dc "kent"in Doğuda oynadığı rolün
bilgilerine sahip değildi) Marx'ın "kent"
kavramının, kendisinin "Akdeniz medeni
yetleri" tanımıyla örlüştüğü kanısındadır.
Marx'ın Roma için söylediği ikinci
mülkiyetin ("özel mülkiyet devlet mülki
yeti aracılığıyla gerçekleşir."), İslam hu
kukunda da, Osmanlıda da varolduğunu,
bunun Asya tipi (Doğulu) olduğunu söy
lemektedir. Roma ile Osmanlı arasındaki
temel farkı ise Romalı biçim, kentten me
deniyete geçiş biçimidir. Osmanlı biçimi,
göçebeliklen medeniyete geçiş biçimidir"
şeklinde açıklar. 3 0
Çökmekte olan Roma medeniyetinin
üzerine gelen ikinci baıbar akını, orta
barbarlıkla yukarı barbarlık arasında
olan. yani kenti bilmeven ve d^vlets'z
olan Cermenu » akınıydı."
'Köle, kentin medenileşme konağ)
29

..se s. 27-35.

»8.

s. 31.

159

Kebikeç I Sayı 1 . 1995
da. serf, komünün medenileşme konağın
da ortaya çıktı. Serfin ortaya çıktığı ko
nağa, çoban ekonomisinin tarım ekono
misine geçiş konağı da denebilir. Böylece
gerek köle, gerek serf, iki ayrı tipte eko
nomi ve sosyal ilişkilerden doğdu."
Bundan sonra Kıvılcımlı, ilkel komü
nün ortak mülkiyetinin şöyle bir ayrım
izlediğini söyler. Önce "Roma tipi (kişicil
kölelik) ortak mülkiyet" ve "Doğu lipi
(ortak kölelik) mülkiyet" olarak aynlan
mülkiyet biçimleri. Batıda "derebeyi kişi
mülkiyeti (serflik)" ve "kapitalist kişi
mülkiyeti (ücretlilik)" yaratırken. Doğuda
"kastlaşma" ve "Slav tipi ortam mülki
yet'^ yol açmıştır.
Kıvılcımlı'nın "tarih tezi"ni elimizden
geldiğince özetlemeye çalıştık. Bu tezin,
taşıdığı bütün çelişkilere rağmen, Kıvıl
cımlı'nın da islediği gibi. tartışılması ge
rektiği düşüncesindeyiz.

31 Age. t s. 82-92.
il Age. , s. 133-134.
M Agc. t S' 101.
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