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Suavi A y d ı n 

Avrupa dışındaki ülkeler üzerine feodalite 
tartışmaları u/.un yıllardır bu alanda 
çalışan araştırmacıları meşgul etmiş çok 
önemli bir konu olarak, öneminden hiçbir 
şey kaybetmeden durmakladır. Ülkemizde 
bu tartışmalar, Kemal Tahir'in devlet mer
kezli farklılık teziyle, akademi dışı bir 
alanda başlar ve Scncer Divitçioğlu ve 
Niyazi Berkes eliyle, Marksist bir termi
nolojiyle "feodaliteden farklı bir tarz" 
arayışı çerçevesinde akademik alana soku
lur. Altmışların sonu ve bütün yetmişli 
yıllar, bu konudaki tartışmanın ivme ka
zandığı ve çeşitlendiği yıllardır. Önce 
Divitçioğlu, yetmişli yıllann sonunda da 
Çağlar Keyder ve Huricihan İnan 
(Islamoğlu ve Keyder 1981), "feodaliteden 
farklı bir tarz" görüşünü, bütün etrafıyla 
ve teorik çerçevesini kurarak inşa ederler. 
Burada yaslanılan temel kuramsal dayanak 
ATÜT kavramlaştırmasıdır. Seksenlerde 

tartışma iki önemli isimle simgelenir 
olmuştur. Feodalite görüşünü dillendircn-
İcrin başında yeralan Halil Bcrklay ile 
ATÜT görüşüne de fazlaca itibar etmeye
rek "Osmanlı'ya özgü farklı bir tarz" 
görüşünü temellendirmeye çalışan Meh
met Ali Kılıçbay, tanışmaya isimlerini 
bırakan tarafları neredeyse ifade eder hale-
gclmişlcrdir. Bcrkıay'ın Kabileden Feoda-
lizme'si ile Kılıçbay'ın Feodalite ve Kla
sik Osmanlı Üretim Tarzı başlıklı kitabı, 
artık bu konudaki tartışmanın referans ki-
taplandır. 

Bazı çevrelerde eskimiş bir tartışma 
sayılan Avrupa dışındaki ülkelerde feodali
tenin varlığı sorunsalı, bu çevrelere nazire 
edercesine güncelliğini, özellikle Batı'nın 
önemli toplumsal bilim mahfcllerinde 
yürütülen tartışmalar içinde, sürdürüyor. 
Bu tartışmanın yalağı ise, büyük ölçüde, 
ingiltere'de çıkan Journal of Peasant Stu-
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dies dergisi olmuştur. Derginin 1981 
yılındaki üçüncü sayısında Harbans Muk-
hia'nın "Was There Feudalism in İndian 
History" başlıklı makalesi yayımlan
dığında, işbu feodalitenin varlığı tartış
ması Hindistan üzerinde yoğunlaştı ve bu 
yazı üzerine, serdedilen görüşün lehinde ve 
aleyhinde birçok makale, yine aynı dergi
nin muhtelif sayılarında yayımlandı. Bu 
yazılar 1985 yılında Feudalism andNon-
European Societies başlığıyla kitap haline 
getirildi. Bu kitaptaki yazılar, büyük oran
da Hindistan'da feodalitenin varlığı sorunu 
üzerinde yoğunlaşmıştı. Bu anlamda kitap
taki tartışma, bizdeki Berklay-Kıhçbay 
tartışmasının Hindistan konusundaki bir 
izdüşümüydü. Bu nedenle bu kitabın geç 
bir tanıtımına girişmek ve yeralan temel 
tartışmanın argümanlarını sergilemek, biz
deki tartışmayla pararelellikleri görmek ve 
tartışmaya katkıda bulunmak açısından 
son derecede yararlı ve zarurî göründü. 

Hindistan üzerindeki tartışmanın derle
nip toparlanmasına vesile olan Mukhia, 
makalesinde. Hindistan'da feodalitenin 
olmadığını düşünmenin orada ATÜT'nın 
öne çıkarılmasını ya da bu tarzın egemen
liğinin bulunduğunu savunmayı gerektir
mediğini ve ATÜT'nın temel varsayımı 
olan toprakta özel mülkiyetin yokluğu du
rumunun çağdaş Hindistan tarihçileri 
arasında kabul edilmekten uzak olduğunu 
söylemekledir (Mukhia 1981: 293). Muk
hia, buna bağlı olarak, feodalitenin 
yokluğu ve bunun tamamlayıcı sorunsalı 
olan kapitalizme geçiş bağlamında. Hin
distan tarihinin "göreli durağanlığı"nı vur
gulamakta ve bu durağanlık durumunu 
toprağın yüksek verimliliği, düşük geçim 
düzeyi ve özgür köylülük olgulannın bir 
sonucu olarak görmektedir. Ona göre 

toprağın yüksek verimliliği ve 
köylülüğün düşük geçim düzeyi nedeniyle, 
sözkonusu göreli durağanlık koşullarında 
çiftçinin artığına devletin doğrudan el 
koyusunu kolaylaştıran bir tür denge or
taya çıkar ve bu denge durağanlığın 
koşullarım besler. Bu durum, Mukhia'ya 
göre bugün büyük ölçüde kapitalizme 
bağımlı olan toplumsal formasyonların 
kapitalizm öncesi geçmişinin feodalite ve 
ATÜT modelleriyle kurulamayacağını 
kanıtlar (Mukhia 1981: 292-93). 

Mukhia'nın temel tezi. Ortaçağ Hindis-
tam'nda köylünün, üretim araçları üzerinde 
tam denetim sahibi olarak, belirli bir 
üretim özerkliğine sahip olduğu nok
tasından temellenmektedir. Ancak Muk
hia'nın eleştiricilerinden Sharma. bağımsız 
köylü üretim birimlerinin ilk olarak Budd-
ha çağında (İ.Ö. 6. yy) görülmeye 
başlandığını -bu dönem köylülerin ve za
naatkarların yarattığı artık ile yaşayan 
rahip ve savaşçılara yaslanan bir devlet 
otoritesi ile temsil olunmaktadır (Sharma 
1985: 33)- ve Gupta döneminde (İ.S. 3. 
yy) etkisini kaybederek yerini temliklere 
bıraktığını göstermektedir. Sharma. toprak 
sahibi eşrafın bu dönemdeki artışının, 
Batı'daki gibi köleci üretim tarzının 
çözülüşüyle ilişkili olmadığını -zira Hin
distan'da köle emeğinin kullanımı ne 
tümüyle egemen bir durumdur ne de ihmal 
edilebilecek kadar azdır- köylünün 
komünal tarım kaynaklarına erişiminin 
engellenmesine bağlı olarak üretim birimi 
üzerindeki denetimini giderek yitir
mesinden kaynaklandığını söylemektedir 
(Sharma 1985: 29-30). Mukhia'nın 
üzerinde durduğu ikinci nokta, sertliğin 
Hindistan Ortaçağı bakımından arızî bir 
durum olduğudur; özellikle Hindistan'da 
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toprağın çok verimli olması nedeniyle 
sertliğin ya da zorunlu emeğin gelişmesi 
yönünde bir baskı yoktur (Mukhia 1981: 
286, 289, 303). Buna karşılık Sharma, 
hem Batı feodalitesinde hem de Hindistan 
örneğinde sistemin, öncelikle, toprak 
beyinin payını topraktan iktibas etmekle 
ilgili olduğunu; her ikisinde de toprağı 
işleyenin bağlı olduğu toprak beyinin is
tismarına açık birer bağımlı köylüden iba
ret olduğunu ve toplumsal yapının toprak-
beyi ile bizzat çiftçi arasındaki içsel 
çatışma ile çerçevelendiğini savunmak
tadır. Ayrıca loprağın çok verimli olduğu 
Ganj havzasına ait bazı belgeler, yakın za
manlara kadar üst kastlardan arazi sahiple
rinin aşağı kastlardan insanları kendi arazi
lerinde çalışmaya zorlamalarına ek olarak, 
zorunlu emeğin varlığını göstermektedir. 
Sharma'ya göre zorunlu emeği doğuran 
temel neden toprağın verimi değil işgücü 
kıtlığıdır. Bu yüzden buğday tarımına na
zaran % 50 daha fazla insan gücü gerekti
ren çeltik tarımı feodaliteyi beslemiştir 
(Sharma 1985; 31). 

Sharma'nın anlatımına göre Buddha 
döneminde onaya çıkan ve toprak ihsan
larının henüz söz konusu olmadığı toplum 
ve devlet tarzında köylülük, vergilerin ve 
angaryanın baskısı altında kaldı ve sonuçla 
köylüler vergileri ödemeyi reddecck duru
ma geldiler. Vergileri toplamanın güçleş-
mesiyle birlikte, devleti idame ettirmek ve 
rahipleri, orduyu, idarecileri ve memurları 
beslemek imkânsız hale geldi. Böylelikle 
l.S. 4. ve 5. yüzyıllardan itibaren, bu du
ruma bir çare olmak bakımından, ülkenin 
çok geniş bir kısmında toprak ihsanları 
uygulamasına başlandı. Bu sistem devleti, 
çeşitli ajanları eliyle ülke sathında vergi 
toplamak ve köylerde, yasa ve düzeni 

sağlamak gibi ağır yükümlülüklerden kur
tardı. Diğer yandan rahipler, savaşçılar ve 
idareciler gelirleri kendilerine bırakılan 
köylerin rantıyla geçinmeye başladılar 
(Sharma 1985: 33-34). 

Sonuç olarak Sharma. Hind feodalitesi
nin, ticaret ve kentleşmenin inkırazı ve 
metal paranın sarsıcı bir biçimde azalışı 
ile çerçevesi çizilen bir tarım ekonomisi 
içindeki toprak sahipleri (lordlar) ile onlara 
bağlı köylüler tarafından karakterize edil
diğini söyleyerek, en üstte yeralan devle
tin, vergi toplayan ve bu amaca uygun 
toplumsal ve ideolojik iklimi yaratan ali 
düzeyde bir dizi iktidar bloğu hatla dev
letçik tarafından tanınan bir otorite 
olduğunu söylemektedir. Bu sistemin Av
rupa'dan farkı, Sharma'ya göre, devletin 
içinde bulunan iktidar yapılarının vergi 
ödemek zorunda olmayışıdır; ayrıca Batı 
Avrupalı feodal lordlar kendilerine ait olan 
toprağı işlemeleri için serilerine arazi ver
mekleyken Hind kıralları vergi (artık ürün) 
toplayabilmek için arazi dağıtmışlardır. 
Sharma'ya göre üretim araçlarının bir sınıf 
tarafından tamamen denetim altında tutul
duğu ya da bu denetimden tümüyle mah
rum bırakıldığı durum, yalnızca kapitalist 
sistemde söz konusudur. Böyle bir duru
mun kapitalizm öncesi toplumlarda uygu
lanması çok zordur; Batı Avrupa feodal 
toplumlarında bile serf üretim aracı olan 
toprağın kendine ait parçası üzerinde 
günden güne daha çok denelim 
sağlamaklaydı. Böylesi bir toplumda sınıf, 
en iyi biçimde, artığın eşitsiz dağılımı 
bağlamında berraklasın İkinci olarak, eko
lojik etkenler maddî kültürün gelişimini 
etkiler (Sharma 1985: 37-38). 

irfan Habib ise, yazısında, feodalite ile 
serdiği özdeşleştirmektedir; ona göre serf-
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lik feodal üretim tarzı için önkoşuldur ve 
orada fief ya da vassallık kurumunun bu
lunması bu nitelemeyi yapmak için yet
mez (Habib 1985: 44-45). Habib, Marx'ın 
Asya'da sertliğin gelişmediği ve toprağın 
sahibinin devlet olduğu belirlemesine 
dayanarak, özelde de Hindistan üzerine 
yazdıklarından hareketle, Hint feodalitesi 
tezini reddetmektedir (Habib 1985: 45-47, 
50). Ancak Habib, Marx'ın Hindistan için 
söylediği, köyün ve köy topluluğunun 
kapalı ve ayrı bir ekonomik ve toplumsal 
birim olduğu tezine, köy içindeki nüfusun' 
yüksek derecede labakalanmasını, bireysel 
meta üretiminin zorunlu olarak ekonomik 
farklılaşmayı yaratmasını ve vergi topla
ma görevi nedeniyle köyü ya da cemaati 
denetimi altında tutan kişinin zengin
leşmesini ve islerse kendi arazisini ekip 
biçmek için adam tutmasını kanıt 
göstererek karşı çıkmaktadır; Hindistan 
köylülüğünün sahip olduğu birbirinden 
farklı birçok tabiyet biçimi, ne serdiğe 
benzemekte ne de klasik köy cemaati im
gesine uymaktadır (Habib 1985: 47). 
Ayrıca Moğol Hindistanmda. Marx'ın 
artık ürünün tamamen devletin eline 
gittiği belirlemesine uygun olarak, rantı 
paylaşan kastık bir sınıf (zamindarlar) 
mevcuttu; artık ürünün kimi zaman onda-
biri, kimi zaman çeyrekte-biri bu sınıfın 
eline geçmekteydi. Onaltıncı yüzyıldan iti
baren zamindarhk haklan alınıp satılır 
hale geldi. Devlet bu hakkın köylüden 
vergi toplama yükümlülüğünü içermesini 
gözetmekte idi; dolayısıyla bu sınıf 
bütünüyle devletin malî aygıtının bir 
parçasıydı. Habib, bu sınıfın varlığının 
'Asyat ik ' s i s tem k a v r a m ı y l a 
tanımlanamayacağını, bu durumun daha 
çok feodal toprak sahipliğini andırdığını 

belirtmekle birlikte, zamindar'm rant 
üzerindeki çok sınırlı yetkisinin bir toprak 
mülkiyetinin varlığını yalanladığını 
söylemektedir: bu sınıf, daha üstte yer 
alan otoritenin, devletin, istemlerini 
gerçek-leştirmek için bir araçtır (Habib 
1985:4748). 

Habib, Mukhia'nın (1981: 284-93) 
sömürgecilik öncesi Hindistanı'nın "özgür 
köylülüğe" bağlı olarak feodal olamaya
cağını söylerken temellendirmcyc 
çalıştırdığı "Hindistan'ın toplumsal ve 
ekonomik tarihinin göreli durağanlığı" te
zine, köylü isyanlarının varlığını göste
rerek karşı çıkmaktadır (Habib 1985: 49). 
Bütün bunlardan yola çıkarak Habib farklı 
bir adlandırma peşindedir: "Ortaçağ Hindis
tan sistemi". Bu sistemi, durağan ol
mayan ama iki evresi bulunan "farklı" bir 
tarımsal sistem olarak tanımlar. İlk evre, 
13. yüzyılın öncesini kapsamaktadır, 
ikinci evre. Roma împaratorluğu'nun 
yıkılmasını izleyen erken ortaçağ Avru
pasızdaki ekonomik sönmeyi andıran bir 
dönemdir. İlk evrede güçlü bir merkezî 
devlet, yaygın bir meta dolaşımı ve "feo
dal" egemen sınıfa benzer bir sınıflaşma 
bulunmaktadır. Burada Habib, Sharma'nın 
adlandırmasıyla "Hindistan feodalitesi" 
kavramının zorluklarına değinmektedir. 
Öncelikle 11. ve 12. yüzyıllarda yaşanan 
ticaret canlanması ve para akışı ile Avru
pa'ya benzer biçimde "feodalitenin" çöküşü 
beklentisinin gerçekleşmediğini belirterek. 
Avrupa'nın tersine, bu işin ülke dışından 
gelen güçlerle ülkenin fethedilmesine 
bağlı olarak vuku bulduğunu söylemek
tedir. İstilâcı güçler "Hindistan feodalite
sinin siyasal yapısını dağıtarak yerine 
merkezî bir rant despotizmi koymuşlardır. 
Habib. buna değinirken, bütün toplumsal 
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değişmelerin yalnızca bir formasyondaki iç 
çatışmaların sonucu olması gerektiğini 
düşünmenin büyük bir hata olacağını kay
deder. Bu durumda, ekonomik sınıflan
dırma bakımından "Hindistan feodalitesi" 
kavramının sınırlayıcılığı ile karşı karşıya 
kalınmaktadır. Gerçi Habib'c göre Hindis
tan tarihi için "istisnacılık" bir parça 
gerçektir ve Sharma'nın feodaliteyi niteler
ken ısrarla "Hindistan" sıfatını kullanması 
da bunu kanıtlamaktadır. Buradaki özgül
lükler, mülkiyet ilişkilerinin ayrıntılarında 
ve çatışmaların olgunlaştığı durumlarda 
belirginleşmektedir (Habib 1985: 48-52). 
Bu yüzden Habib, Marksist terminolojiyi 
kullanmasına karşın "feodalite" kavramını 
kullanmaktan kaçınmakta ve Hindistan'ın 
özgüllüğünü anlatmak için "Ortaçağ Hin
distan sistemi" kavramını yeğlemektedir 
(Bkz. Habib 1985 ve Byres 1985: 3,6). 

Güney Hindistan'ın toplumsal tarihi 
üzerine ayrıntılı bir incelemesi olan (Bkz. 
Stein 1980) Stein ise, makalesini (Stein 
1985), Hindistan'ın feodal bir geçmişi 
olup olmadığından çok. Mukhia'nın Hin
distan'ın "göreli durağanlığı" tezini 
eleştirmeye hasretmiştir. Stein, Pers teker
leğinden sömürge dönemine kadar, 
yaklaşık ikibin yıl boyunca ne teknik 
üretim güçlerinde temel bir değişmenin ne 
de ekonomik olarak "özgür" Hindistan 
köylüsünün üretim ilişkilerinde herhangi 
bir değişmenin olduğu doğru ise Hindis
tan'ın modernlik öncesindeki devasa tari
hinde ortaya çıkan gelişmeler nasıl açıkla
nacaktır? sorusunu sormaktadır. Ayrıca 
Mukhia'nın Avrupa'dan farklı olarak, 
"özgür" köylü üretiminin varlığı yanında 
öne sürdüğü toprağın yüksek verimliliği 
ve düşük geçim düzeyi iddiasını da 
kuşkuyla karşılamaktadır. Stcin'ın 

açıklamasına göre Hüıdistan'da tarım sezo
nu iki ayrı ekolojik çevrenin varlığı nede
niyle farklılık gösterir. Alt kıtanın büyük 
bölümüme tarım, yıl boyunca nemin 
varlığıyla ilişkilidir. Hemen hemen bütün 
Güney Hindistan'da yeterli nem düzeyi 
elde edilmeden üretim yapılabilecek hiçbir 
toprak parçası yoktur. Dolayısıyla Hindis
tan topraklarında verim, belki de Avru
pa'dan daha kötü bir durumda, düşük ve 
belirsizdir. Stein, daha önceki bir 
çalışmasında, Güney Hindistan'a özgü, 
herbirinin maddî temelinden türeyen top
lumsal ve ekonomik farklılıkları olan üç 
ayrı köylü ekotipi tanımladığını 
söylemektedir. Bunlardan ilki sulu tarımın 
yapıldığı ve su yönetiminin, emek 
örgütlenmesinin ve tarım tekniklerinin 
güvenilir bir rutubet rejimi tarafından 
yönlendirilen bir çevreyle bütünlcndiği bir 
ekotiptir: burada yüksek ürün verimliliği 
hemen hemen değişmeyen tarım 
yöntemleriyle sağlanmaktadır. Bu ekotipte 
brahmanlar ve üstte yer alan köylü kat
manı, büyük ölçüde topraksız işçilerden 
oluşan bir nüfusa dayanan ve bölgesel ola
rak örgütlenmiş köylü altkastlannın yerel 
soyları ile bunların geleneksel 
önderliklerini gerekli kılan hiyerarşik top
lumsal yapının doruğunu teşkil ederler. 
Kimi zaman bir yerel bey kimi zaman da 
bir kıral olan bu önderler bütün artık 
ürünü kendilerinde toplarlar ve önderliğin 
aşamalı toplumsal gruplanması içinde 
bunu dağılırlar. Kuru ve sulu tarımın bir 
karışımı olan diğer ekotipte ise son derece
de esnek ve yetenek isteyen bir tarıma 
dayanan daha hassas kurumlaşmalar söz 
konusudur. Burada yetersiz nemin getirdiği 
büyük bir tarımsal risk hâkimdir. Bu eko
tipte çeşitlenen ve ne tek bir hiyerarşik 
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yapı içinde sevk ve idare edilebilecek ne de 
büyük bir kıral tarafından yönetilebilecek 
rekabet içindeki toplumsal birimler bulu
nur. Güneydeki üçüncü ekotipte ise doğa 
ve insanla sürekli mücadele içinde bulunan 
ve bu yüzden güçlü savaşçı geleneklere 
sahip en geri köylü toplulukları top
lanmıştır. Güneyi farklı kılan en önemli 
özellik, ortaçağın en halın sayılır bir 
bölümünde Güney yarımadasının büyük 
bölümünde egemen olan yerel ve çoğu kez 
korporatif kurumların zindeliğidir. Güney 
Hindistan'ın tarımsal örgütlenmesi, bu 
bölgedeki köylü gruplarının çevrelerine bir 
tür uyarlanış biçimine ve tarımsal üretim 
için gerekli olan işbirliğini ve 
sürekliliğini sağlamak bakımından önemli 
bir tanıklığı teşkil eden korporatif kurum
lara dayanmaktadır. Tanm tarihinin "göreli 
durağanlığı" burada, verimli toprak ve 
düşük geçim gerekleri yüzünden değil, 
yüksek ölçüdeki bir toplumsal 
farklılaşmayla ve asla düşük demlemeye
cek bir yaşam seviyesiyle birlikte toplum
da yerini alan ve tarihsel olarak belirli bir 
evrimin sonucu olan işbirliği tarzlarından 
doğmaktadır (Stcin 1985: 56-59). 

Slcin'e göre güneydeki devlet biçimi, 
Mukhia'nın devletin "özgür köylülük"le 
uyumlu bir ilişki içinde bulunduğu ve bu 
yüzden feodalitenin ve belirli feodal 
yönetme biçimlerinin söz konusu 
olmadığı şeklindeki temellendirmesine 
uygun bir görüntü arzetmez. Tersine 
güneydeki devlet, merkezîleşmiş, 
bürokratik bir yapı değil, Stein'ın alterna
tif bir devlet modeli olarak öne sürdüğü 
"parçalı (segmentary) devlet" biçimine uy
gundur. "Parçalı devlet", bir "köylü devle
tedir. Burada kıral köylü önderlerinden ve 
yerel beylerden iki şekilde farklılaş

maktadır: Törensel yükümlülükleri üstlen
mek ve daha geniş, daha kalabalık nüfuslu 
ve zengin arazilere sahip olmak. Öyleyse, 
devlet biçimi Mukhia'nın öne sürdüğü 
gibi merkezî değilse ve burada bir 
senyörler ya da zâdegân sınıfı da yoksa, 
üretimdeki yerel cemaatleri dış tehditlerden 
ve içerde de belirli ayrıcalıklar peşinde 
koşan gruplardan kim koruyacaktır? 
Stein'ın verdiği cevaba göre, bu bölgede 
kolektivite biçimi bir tür klan ilişkisine 
dayanır ve köylü grupları kendilerini, 
yörelerine ilk yerleşen atalarına bağlı ola
rak tanımlarlar. Böylece üstte kırallığın 
yer aldığı ve savaşçı geleneklere sahip 
yerel bloklardan oluşan bir hiyerarşi ortaya 
çıkar. Bu köylü soylarının beyleri, savaş 
da dahil olmak üzere bütün etkinliklerin 
merkezinde yer alırlar. Ritüel, kıralla bey 
arasındaki üç tür ilişkiyi düzenleyen bir 
içeriktir. Bu içeriklerden ilki akrabalık 
ilişkileri bakımından egemen soyların 
karşılıklı gelin alışverişini düzenler; ikin
cisi, kıratlar ve beyler tarafından hizmetin 
karşılıklı tamamlanmasıdır; üçüncü ritüel 
biçimi ise, hediyelere ilişkindir. Bu 
ilişkiler egemenliği düzenleyen ve 
meşrulaştıran bir "ritüel" ideolojisine 
işaret etmektedir. Stein'e göre bütün devlet 
düzlcmli siyasal sistemlerde, yerel üretim 
sistemlerine sızma ve kaynakların tasarru
fu arızîdir. Güney Hindistan'ın ortaçağ 
devletlerinden biri olan Vijayanagara, 
askerî gücüyle kuzeyden güneye doğru 
yayılırken, güneydeki Tamil ve Karnataka 
beylerinin büyük biı kısmını ikna yolu ile 
kendi siyasal bütünlüğüne kattı; ayrıca 
kendileriyle egemenlik için mücadele eden
lerin dışındaki hiçbir yerel beyi yerinden 
oynatmadı ve büyük monarşi, hiçbir 
zaman teb'ayı doğrudan doğruya 
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yönelmeye kalkmadı. Böylece kendi 
maiyetindeki küçük ve büyük beylerden 
gelen artık ürünün temellükü için uygun 
bir ortam yaratlı (Stein 1985: 74-78). 

Stein. bu noktada diğer uygarlıkların 
tarihinde görülen yerel odakların çıkarları 
ile monarşinin çıkarları arasındaki çatışma 
durumunun güney Hindistan ortaçağında 
görülmediğini belirtmektedir. Güney Hin
distan'daki yerel beyler ile kırallar. kendi
lerini yerel korporatif ilişkilerin sınırla-
yıcılıklanndan ve köylü kökenlerinden 
özgürleştirerek aynı toplumsal sürece an
gaje olmuş durumdadırlar ve bu onları 
daima işbirliğine zorlamıştır (Stcin 1985: 
78). Stein'c göre ortaçağda güney devletle
rinin köylü bir karakteri vardır; bu devlet
lerde altı yüzyıl boyunca devlet düzlemli 
siyasal taleplerin evrimi çiftçi-köylü teme
li üzerinden olmuştur. Ayrıca köy 
kökenlilerce oluşturulan bir dinî alt kültür 
ortaya çıkmıştır (Stein 1985: 79. 81). 

Stein, daha önce ayırt ettiği üç farklı 
ekotipin ayn birer toplumsal formasyonu 
temsil ettiklerini söylemenin mümkün 
olmadığını belirtmektedir. Ona göre, her 
üç ekotipin içinde belirli bir üstünlüğü 
bulunan ve bu yüzden diğerleri üzerinde de 
egemenliği olan tek bir formasyonun 
varlığını kabul etmek zorunludur. Burada 
kast hiyerarşisi gibi toplumsal ilişkilerin 
ve riıüel kıralhk düzeni ile belirginleşen 
siyasal ilişkilerin egemen olduğu bataklık 
bölgelerinin toplumsal formasyonu belirli 
bir üstünlüğe sahiptir ve bölgenin diğer 
ekotip çevrelerinde kültürel ve ideolojik 
olarak normatif hale gelmiştir. Stein'i bu 
toplumsal formasyonun 10 ila 17. 
yüzyıllar arasında bütün bölgede egemen 
olduğunu söylemeye yönelten iki neden 
vardır: Birincisi, altıyüz yıl boyunca 

köylü gruplarının üretim olanaklarını or
taklaşa temlik etmelerini sağlayan 
komünal\\Q\n sürmesidir. Bu üretim 
ilişkisinde, üretim araçlarının mülkiyeti 
bireysel olmayıp üretim olanakları gele
neklere uygun olarak bey tarafından top
lanır, dağıtılır ve kazanç paylaştırılır, 
ikincisi, yukarıda değinilen siyasal siste
min parçalı oluşudur. Bu dönem boyunca 
kentler, para kullanımındaki artış ve askerî 
teknolojideki gelişmeler, farklı bir top
lumsal formasyona temel teşkil edecek 
koşullan oluşturamadı. Stcin, bu görüntü 
karşısında Mukhia'nın ayrı bir toplumsal 
formasyon tesbit etmeyişine anlam vere
memektedir. Stcin, komünal temelli bir 
toplumsal formasyon karşısında sadece 
Mukia'nm "özgür köylülük" temelli belir
siz "ortaçağ Hint toplumsal formasyonu" 
tezi çürümüyor, aynı zamanda Hint feoda
litesi ya da buna benzer "moda" kavram-
laştırmalar da kuşkulu hale geliyor demeye 
getirmekledir (Stein 1985: 82-83). 

Özellikle Hindistan bakımından 
Manc'm ATÜT kavramlaşürmasının redde-
dilişindeki temel neden, sadece birbirinden 
tamamen farklı toplumları "Asyagil" sıfatı 
altında toplamak değil, bunun yanısıra 
"hidrolik toplum" savının ve onun despo-
tik yönelim gibi, Hint köyüne ilişkin ola
rak Marx'ın "toplumsal organizmanın 
küçük stereotipik formları" gibi, bu 
yapıya eşlik eden sonuçlarının larihsel 
geçerliliğinin olmamasıdır. Mukhia da 
ATÜT kavramına itibar etmemektedir. 
Ancak Stein'c göre, Mukhia'nın Hindis
tan'ın feodalliği tezine karşı geliştirdiği 
argümanlar içinde Önemli yeri olan 
toprağın göreli verimliliği tezi, onu 
Marx'ın "Asyagil" tarımdaki büyük sula
ma i ş ler i g e r e k l i l i ğ i tez ine 
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yakınlaştırabilmektedir. Esasında tarımsal 
faaliyette suyun kullanım zorunluluğu ve 
bunun için gereken emek ihtiyacı, güney 
Hindistan'ın tarihsel ekotipleri bakımından 
temel özelliklerdir. Ancak Marx'ın kav-
ramlaştırmasındaki başarısızlığın başlıca 
nedeni, oryantalist fikirlerle örtüşecek 
şekilde, tanm için yeterli su elde edilmesi
nin tek bir yolunu öngörmüş olmasıdır 
(Stein 1985: 83). 

Stein, tartışmasını, ortaçağ Hindis-
tanı'nın karakteristikleri hakkında dört 
gözlemi ile sonuçlandırmaktadır. 1) Burada 
kültürel formlar, ekonomik örgütlenmenin 
en ilkel formlarına kadar uzanmaktadır. 
Güney Hindistan köylüsünün yaygın soy 
örgütlenmesi, sadece mülkiyet ve akra
balık gibi konularla ilgili kalmamakta, 
aynı zamanda bu kavramları tek bir potada 
eriten hegemonik bir ideolojinin kaynağı 
da olmaktadır. 2) Hint köylüsü, zorlayıcı 
bir güce sahiptir ve savaşçı geleneklerini 
hep korumuştur. Ortaçağ Hint köylüsü, 
Mukhia'nın deyimiyle sadece "özgür" 
değil, aynı zamanda üretim araçları üzerin
deki sahipliğini kendi içlerinde korumaya 
muktedir durumdadır. Ancak köylülüğü bir 
bütün olarak ele almak doğru olmaz. Her 
kırsal birim, egemen köylü grupları ile 
diğerleri arasında zaman zaman keskin-
Ieşen bölünmelere uğramıştır. Bu tabaka
laşma içinde "soylu" olarak nitelenenlere 
köylüleri sömürme yetkisini vermek, mer
kezî devletin nihaî iktidar yetkileri 
arasında bulunmamaktaydı. Bütün bu 
yapı, ritücl ideolojisinin çerçevesini 
çizdiği kültürel formlarca destekleniyordu. 
Egemen köylü soylarının iktidar paylaşı
mından doğan birkaç önemli sonuç 
olmuştur: Alt kıtanın büyük bölümünde 
devletin göreli istikrarsızlığı, küçük 

ölçekli oluşu ve fetih ve yağma karşısında 
çoğunun yokedilcbilirliği. Chola ve Vi-
jayanagere gibi uzun süren devletlerin 
varlığı ise, belki de, köylü beyliklerinin 
önem kazanmasının da aralarında yer aldığı 
başka etkenlere bağlı idi. 3) Güney Hin
distan'da, kuzeyden farklı olarak, gücü 
kendi soyudan gelen akrabalarına ve tabi 
reayasına bağlı olan köylü beylikleriyle 
iktisab edilen otorite ve iktidar, kıratlarla 
ilişkiler yoluyla güçlendirilmiştir. Ritüel-
lerden ve simgesel mübadele şekillerinden 
oluşan kültürel formlar, egemen köylü 
grupları arasındaki bağlantıyı sağlayan ak
rabalık ilişkilerine kadar geniş bir yelpaze 
içinde etkilidir. Böylelikle, güney Hindis
tan'da büyük arazi sahibi kastların 
gücünün kullanımı düzenleniyor ve deneti
mi mcşrulaştırılıyordu. 4) Güney Hindis
tan'ın büyük bölümünde "üretim 
araçlarının ve süreçlerinin sahipliği", bey
lerin sulama potansiyelini geliştirip koru
duğu şartlar altında yerel köylü cemaatle
rinde temlik edilmekteydi. 19. yüzyıldaki 
büyük İngiliz projelerine kadar sulama 
alanındaki büyük ve küçük işler ve 
onarımlar, merkezî bir devlet tarafından 
değil, yerel köylü cemaatleri tarafından 
yapıldı. Bu örgütlenme, son derecede 
karmaşık bir "orkcstrasyon"a karşılık gel
mekteydi. Bu çerçevede, tarımda köylü 
işletmeciliğinin bir aile işi olduğuna dair 
geleneksel düşüncenin, Hint tanm siste
minin karmaşıklığı karşısında düzeltilmesi 
zorunlu olmaktadır. Bu karmaşıklığı yaka
lamak, Stein'c göre, Mukhia'nın da taraf 
olduğu toplumsal formasyon modeli 
kurma çabasındaki temel sorundur. Stein 
için bunu başarmak, sadece feodalite kav
ramının dekonstrüksiyonuna değil, aynı 
zamanda Marx'ın ATÜT kavramının yeni-
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den kurulmasına da yarayacaktır (Stein 
1985: 83-86). 

Sharma'nın yaklaşımını eleştirmesine 
karşın, Stein'ın ve Mukhia'nın aksine, 
Hindistan'a feodalite kavramlaştırması 
çerçevesinde bakmakta pek de isteksiz 
görünmeyen Perlin, makalesinde (Perlin 
1985), "feodalite" ve "üretim biçimi" kav
ramlarını katı bir biçimde tanımlayan ve 
onları özgül tarihsel koşullara bağlayan 
çabaların sonuçta yetersiz ve bozucu bir 
görüntü sunacağını belirler. Perlin'in ma
kaledeki amacı değişmez, kutsal ve eski 
saydığı genel kavramsal çerçevelerin, son 
yıllarda gelişen bilgi düzeyi karşısında ye
tersiz ve boşluklarla dolu olduğunu 
göstermektir. Bu amaçla öncelikle Burlon 
Slcin'in makalesinin bir eleştirisine 
girişmekledir (Perlin 1985: 88-89). 

Bu çerçevede Perlin, feodalite kav
ramının iki farklı kullanımına işaret et
mektedir. Birincisi, Ortaçağ Avrupası'nda, 
özellikle de ingiltere'de, ortaya çıkan feo
dalite biçimini esas alarak diğerlerini 
onunla karşılaştırma imkânı sağlayan bir 
kavramsal yaklaşımdır. İkincisi ise artığın 
üretimi ile el konuluş biçimini belirleyen 
toplumsal ve siyasal ilişkilerin özüne 
ilişkin farklı türden bir soyutlamadır. 
Buna göre, artığa ekonomik olmayan yol
lardan el konulan her üretim sistemi "feo
dal" olarak nitelenebilir. Bu türden feodali
te yorumu Robert Brenner'in çalışmasında 
(1982) tebarüz etmektedir. Zayıf, sınırlı ve 
uzun bir zaman periyoduna genel bir bakış 
için fazlaca mutlak belirleyicileri içeren 
bir sınıflandırma şekli olan birinci tipolo-
jinin ölçütleriyle değerlendirildiğinde Hin
distan, ortaya konulan feodalite modelin
den az ya da çok ayrılan bir karakter 
göstermektedir. İkinci (marksist) feodalite 

kategorisi, birinciden çok farklıdır. Feodal 
mülkiyet ilişkilerinin karakterize ettiği 
üretim sistemleri, artığa el konulusun 
içinde belirlendiği koşullan işaret eden be-
lirli ortak yapısal ilkeleri temelde 
barındıran birçok toplumsal ilişki formu
nun süreklilik arzeden bir sınıflamasını 
içermekledir (Perlin 1985: 89-93). 

Pcrlin'e göre Mukhia'nın yaklaşımı, 
bu iki farklı feodalite tipolojisinin bir 
karışımıdır. Mukhia, feodalitenin bir 
dünya sistemi olmadığını, ilk dünya siste
minin kapitalizm olduğunu, bu yüzden 
feodalitenin evrensel olmayan, özgül 
üretim örgütlenmesi yöntemlerine sahip 
zaman ve mekâna özel, özgül bir sosyo
ekonomik örgütlenme tarzı olduğunu 
söyler (Mukhia 1981: 273-74). Perlin, 
asıl sorunun da burada ortaya çıktığını be
lirtmektedir. Zira tarihçilerin birçoğu 
özgül hukukî ve siyasal kurumlardan iba
ret saydıkları birinci tip feodalite 
yaklaşımını kullanırken. Mukhia'nın ken
disini de içine dahil ettiği marksist 
yaklaşımlı olan/olmayan birçok toplumsal 
bilimci feodaliteyi bütün bir toplumun ya 
da toplumlar kümesinin kalıcı 
özelliklerini tanımlayan bütüncül (holis-
Hc) bir çerçeve olarak kabul etmektedirler. 
Dolayısıyle, bu iki tür feodaliteye yapılan 
atıflar arasındaki sınırlar oynak hatla çift 
anlamlıdır. Ortodoks ortaçağ Avrupalı 
imajının giderek yeni bilgiler ve 
yaklaşımlarla zenginleşmesi ve nüanslar 
kazanması, ortaçağ toplumunun 
sanıldığının tersine dinamik ve değişken 
olduğunun görülmesi ile birlikte, birinci 
tipin bütüncül feodaliteyi tanımlayan 
ölçütler içine emilmesi ve ikinci feodalite 
anlayışının çok daha kullanışlı hale gel
mesi söz konusu olmuştur (Perlin 1985: 
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94-96). Perlin'e göre birinci tip feodalite 
anlayışından bakıldığında Moğol dönemi 
Hindislanı, feodal olarak nitelcnebilmcktc-
dir. Burada Mukhia'yı yanlışlığa götüren 
nokta, Avrupa için. 18. yüzyıl Polonyası 
ile 12, yüzyıl İngilteresi'ni örgütsel form-
lardaki benzerliğe bakarak özdeş sayan bir 
anakronizme düşerken, Hindistan için, tek 
bir ölçüte, özgür köylülüğün bulunma
ması gerekçesine dayanarak feodalite 
bakımından her türlü karşılaştırmayı red
detmesidir. Üstelik Brenncr'in belirlediği 
gibi, dememe (malikâne) tarzı tarım ve 
serdik, Fransa'da köylülüğün ancak üçte 
birini etkisi altında tutmaktadır. Bu 
meyanda, Hindistan'ın birçok bölgesinde 
hem özgür köylülük .hem de sertlik, 
tarımsal üretimde birlikte görülen form
lardır (Perlin 1985: 109-10). 

Perlin, ikinci olarak dikkafini üretim 
tarzı kavramına yöneltmektedir. Toplum
sal bilimciler arasındaki iki tip üretim 
tarzı kavramlaştırması bulunduğunu 
söyleyerek bunları "mikro mantıklı" ve 
"makro mantıklı" şekl inde ad
landırmaktadır. Perlin, genellikle antropo
log ve sosyologların üzerinde durduğu do-
mestik üretim tarzı, aile üretim tarzı, 
köylü üretim tarzı, Afrika üretim tarzı, 
soyçizgili üretim tarzı ve ortakçı üretim 
tarzı gibi indirgemeleri içeren sınıflamaları 
"mikro mantıklı" başlığı allında topla
makta. Frank ve Wallerstein tarafından te
melleri atılan bağımlılık yaklaşımını da 
"makro mantıklı" olarak tanımlamaktadır. 
Perlin'e göre birinci tipin örnekleri belir
gin bir karışıklığı temsil etmektedir ve 
Wallerstein'in "dünya sistemi" yaklaşımı 
ve bunu üretim tarzı ile özdeşleştirmesi bu 
türden bir karışıklığa karşı hem bir eleştiri 
hem de yaratıcı bir tepkidir. Kavramın 

"makro mantıklı" kullanımları, ayrıca 
bülüncül bir bakışı temsil etmektedir. 
"Mikro mantıklı" olanları ise ilişkileri 
olguüslü kategorinin dışında bir yerde ele 
almaktadır. Perlin'e göre soyçizgili ya da 
köylü üretim tarzı türünden sınıflamalara 
yakınlık duyan biri, yalnızca Asya üretim 
tarzı türünden sorunlu formülleştirmelerle 
ilişki kurmaya eğilimlidir; zira Asya 
üretim tarzı ya da "toplumsal formasyon" 
gibi tamamlayıcı, bütünleyici kavramlara 
ihtiyaçları vardır. Eski Ortodoks anlayışları 
yıkmak için eleştirel bir araç olma niyeti
ni de taşıyan "mikro mantıklı" yaklaşım
larda üsl düzeyde bir özerkliğin varlığı ve 
yaygın sınıf ilişkilerini, onlara dışsal ve 
temel olmayan ilişkilere indirgeme 
eğilimi bir madalyonun iki yüzü gibidir. 
Aynca belirleyenlerin son derece açık uçlu 
ve heterojen oluşu, üretim tarzı kavramını 
karşılaştırılamayacak (köylü, domestik, 
hacienda, Afrika gibi) nitelemeleri 
bütünleycn bir lür bakiye kategori haline 
sokmaktadır. Bu tür üretim tarzı 
sıfallannın tanımları, ister istemez, top
lumsal ilişkilerin bütün boyutlarına, 
görece özgül bir zaman ve mekânda ce
reyan eden ilişkilerden oldukça genel ve 
evrensel (köy, köylülük gibi) kategorilere 
kadar yayılahilmektcdir (Perlin 1985: 96-
99). 

"Mikro mantıklı" yaklaşımların sıklık
la başvurduğu bir meşrulaştmm aracı ek
lemlenme kuramıdır. Perlin'e göre eklem-
lenmecilik (articuluüonism). daima kendi 
"özel çÖzümü"nc ihtiyaç duyan bir sorunu 
doğuran, her üretim tarzına uygun bir 
dışsallığı takip eden, üretim tarzı olarak 
nitelediği birimlerin içselliğini keyfî ola
rak dıştalayan mantıksal bir genişletmedir. 
Daha ziyade "mikro mantıklı" üretim larzı 
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kullanımlarının üçüncü Dünya toplum
larına ilişkin bilginin çarpıcı biçimde az 
olduğu bir döneme ait olduğunu belirten 
Perlin, "toplumsal formasyon" kavramını 
da aynı kül içinde elc alır. Bu kavram da 
"mikro mantıklı" yaklaşımın tasarımında 
yer alan üretim tarzlarının eklemlendiği 
bir bütünlüğü anlatmak üzere kullanıl
makta ve bu yaklaşımın özünde bulunan 
epistemolojik işlevsizlik sorunlarını 
bünyesinde taşımaktadır. "Makro 
mantıklı" yaklaşımlar ise daha az keyfî ve 
daha bilgilendirici bir niteliği haizdir. Po
tansiyel olarak toplumsal örgütlenmeyi 
yeniden yorumlamak için yeni araçlar 
temin ederler. Üretim tarzı kavramının 
makro veya bütüncül kullanımları daha 
geniş bir etkileşim ve örgütlenme 
düzeyine yönelebilmck bakımından 
önemli bir araçtır. Perlin "makro 
mantıklı" yaklaşımları tarihsel olarak nite
lemektedir. Oysa, ona göre, "mikro 
mantıklı" olanlar uzun bir zaman dilimin
de çok sayıda farklı tipte toplumda görülen 
üretim şekillerini, birtakım özgül
lüklerden türeyen başlıklar altında birleş
tirerek dev bir evrensel kategori yaratmak
tadır. Böylelikle sahip oldukları tarihsel 
(zaman/mekân) özgüllükleri bu kategoriler 
içinde kaybederler. Bu, "örgütsel form
lar ın fetişleştirilmesi. parçası oldukları 
üretim ilişkileri kümesi içinden geçici ku
rumların ve üretim birimlerinin öne 
çıkarılmasıdır. Dolayısıyle burada, "üretim 
birimleri" ile "üretim tarzları" birbirine 
karışmaktadır. Böylelikle bu tip yaklaşım
ların içinde barındırdığı keyfilik, heryerde 
bulunabilirlik, özgüllüğün yokluğu gibi 
özellikleri onları açıklama aracı olmaktan 
çıkarmaktadır (Perlin 1985: 99-101, 120). 

Perlin, ortaçağ Avrupa feodalitesinin. 

en azından Hobsbawn'ın işaret ettiği gibi 
11. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar süren 
yüksek dönemi boyunca, hem mekân hem 
de zaman açısından önemli farklılıklar 
içerdiğini kabul etmektedir. Bu yüzden 
kavramın klasik kullanımı, özellikle vas-
salaj ve infeudation gibi zaman ve mekâna 
göre değişkenlik taşıyan tanımsal kavram
lar söz konusu olduğu zaman, feodal 
üretim tarzının ortaya koyacağı muhtevayı 
müphem hale getirmektedir. Perlin'in 
işaret ettiği bir diğer indirgeme, örneğin 
Hindistan'da bütün değişimin dış uyaranla
ra bağlanması ve Avrupa'da da ticarî ve 
kentsel gelişmenin feodal üretim tarzının 
dışında bir gelişme olarak ele alınmasıdır. 
Oysa bugün kasabalara, pazara, para ve ti
carete, değişen ortaçağ toplumunun birer 
bütünleyici parçası olarak bakma eğilimi 
revaçtadır. Bunlar, feodal soyluların ve ki
lisenin köylüden artığı çekmesi ve onu pa
zarlaması için aracılık işlevini yerine geti
ren mekanizmalardır. Perlin. her ne kadar 
"makro mantıklı" yaklaşımın avantajlarını 
vurgulamaktaysa da. özcü (essentialist) 
dediği (sosyolojik, bilimsel yasalı, 
sürekli) ve ampirik bilgiyle bağlarını ko
partmış büyük teoriler inşa etme eğilimini 
tehlikeli bulmakta ve bu tavrın ampirik 
çeşitlilik ve değişmeleri, "bilimsel" genel
lemenin kural ve içeriklerinden 
ayırdetmede yetersiz kaldığını, ayrıca 
sübstantivist üretim tarzı kullanımlarının 
giderek yok olmasına yol açtığını belirt
mekledir. Dünya hakkında yeni kuramlar 
ve bilgiler üretmek bakımından "makro 
mantıklı" üretim tarzı yaklaşımının temel 
kavramsal ve metodolojik önemine hâlâ 
işaret etmekle birlikte, son tahlilde bun
ların mantıksal zayıflığını vurgulamak
tadır (Perlin 1985: 101-5). Perlin'e göre. 
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"mikro mantıklı" üretim tarzı kul
lanımlarının, pozitivist çoğulculukları ve 
geleneği teyit eden betimsel eğilimleri 
bakımından temel bir zorluğu olduğu unu
tulmamalıdır. Bu bağlamda feodalite kav
ramının yarattığı sorun, onun evrcnsclci-
liğinde ve bütün kabile sonrası/kapitalizm 
öncesi toplumları içeren müphem bir kate
goriye uygulanma potansiyelindedir. Buna 
göre yöntemle eşanlamlı olarak görülmesi 
gerekli olan karşılaştırmalı yaklaşımın 
kritik işlevi, ilkin "makro mantıklı" 
üretim tarzı formu tarafından yerine geti
rilmiş olan ama bugün onu aşan yeniden 
inşacı bir proje içine çekilmiştir (Perlin 
1985: 106-7). 

Perlin, daha sonra Sharma'nın Hindis
tan'a uyguladığı feodalite modelini, Pircn-
ne'in para ekonomisinin çöküşüyle gelen 
otarşik ekonomi ve korunma arayışı ile 
geçildiğine işaret etliği feodalite tezinin 
Hindistan'a nakli olarak görmekle ve 
eleştirmektedir (Perlin 1985: 108). Hindis
tan'a feodalite dışında bir kavramla 
yaklaşmaya çalışanlar da Perlin'in eleştiri
sinden nasiplerini almakladır. Perlin, 
eleştirisini moğolizm (mugfıalism) ve 
kültürcülük dediği iki esas yaklaşıma 
yöneltmekledir. Burada Hindistan'ın 
sömürgecilik öncesi tarihine yönelen top
lumsal bilimciler, Avrupalı kuramların 
"geleneksel sonucu"ndan kaçınmak üzere, 
"mikro mantıklı" eğilimin relativist 
yanının çekiciliğine kapılmakta ama 
sonuçta, yine sınaî kapitalizme geçiş soru
nu bakımından bu "geleneksel sonuç "u iz
lemek zorunda kalmaktadırlar. Özerk ve di
namik Batı Avrupa ile nedenler, ilişki 
örüntülcn ve iktisadî, toplumsal ve siyasî 
eğilimler bakımından aynı ölçüde özerk 
fakat durağan Hindistan ikiliğinin kurul

ması, onları da, Hindistan'ı negatif bir 
karşılaştırma aracı olarak kullanmaları so
nucunda, aynı noktaya götürmekledir. Bu 
eğilimin içinde başlıca yeri olan ve irfan 
Habib tarafından temsil edilen moğolcu 
eğilim, Hindistan'ın sömürge öncesi tari
hinde Moğol dönemini karşılaştırmalara 
esas almaktadır. Perlin, yazısında bunun 
doğurduğu eksik anlamalara değinmekte ve 
özellikle Habib'in artığın köylüden çekilip 
soylular elinde birikmesi sorununu ihmal 
etliğini ya da bu sorunu basitlcşlirdiğini 
belirtmektedir. Habib, Moğol dönemi 
Hindistanı ile 16. yüzyıl Avrupası'nın 
ticarî kapitalizmini, "geçiş" sorunu 
bakımından karşı laşt ır ırken ikisi 
arasındaki (emel ayrışmayı tamamen iç et
kenlere bağlamaktadır. Moğol toprak soy
lularının kendine has örgütlenmesinden 
doğan özel sınıf yapısı belirlemesi, 
Habib'i Moğol Hindistanı için özerk bir 
ekonomi tanımlamaya ve sömürge öncesi 
Hindistan tarihi için belirgin bir 
döngüsclliğe saplanmaya götürür. Mukhia 
ise, aşırı bir biçimde, Habib'in ihmal 
elliği vergilendirme sorununa bülün dikka
tini yöneltmekle birlikle, Perlin'c göre, 
bunun sosyotoj isini es geçmektedir. Oysa, 
Perlin'in hakkında çoz az şey bilindiğini 
söylediği kırsal toplumun yapısı, üretim 
organizasyonu veya kır seçkinlerini belir
leyen ilişkilerin mahiyeti hakkında zen
ginleşecek bilgi düzeyi köylülük üzerinde 
sınıfların rolünü daha berrak hale getire
cektir. Stein. Güney Hindistan 
araştırmalarında, biraz bu alana yönelir 
görünmektedir. Ancak, Perlin'e göre 
Stein'in oeuvre'u. ikinci önemli indirgeme 
alanı olarak belirlediği ve antropologların 
temsil ettiği farklı bir gelenekten gelen bir 
tür küllürcülüğe ("idealizm"e) düşmekle ve 
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bilhassa Moğol dönemi araştırmaları ile 
zenginleşen Kuzey Hindistan malzemesi 
ile dönemsel bir uyuşmazlık, anakronizm, 
göstermektedir. Stein'in kullandığı antro
polojik kavramlar, tek tek farklı toplum
ların göreceli karmaşıklığını ve zaman-
mekân farklarını dikkate almaksızın uygu
lanabilen "farklı bir cebirin öğelerini" 
şekillendirmektedir. Bu nedenle. Perlin'e 
göre Stein'in ele alış biçimi materyalist 
olmaktan çok küllürcüdür.1 Dolayısıyla ne 
Stein'in ademimerkezîliği Hindistan'ın 
bütün ortaçağına teşmil etme çabası ne de 
Mukhia'nın yüzyıl farklılıklarını aşan 
uzun bir periyoda yönelmesi değişme ol
gusunun baskısı altındaki zamana bağlı 
farklılıkları ortadan kaldırmaktadır. Bu 
anakronizm tehlikesi yanında, Perlin farklı 
yerlerde görece farklı tipte toplumsal ve 
iktisadî düzenler bulmayı ummak gerek
tiğini belirterek, araştırma bölgelerinin 
farklılığına gönderme yapmaktadır. Per-
lin'in Sharma'ya yönelik eleştirisi, onun 
Avrupa feodalitesinin 5. yüzyıldan 15. 
yüzyıla kadar süren deneyiminden türeyen 
feodalite nosyonunu Hindistan'a uygula
ması konusundadır. Perlin, kaba marksiz-
me ait saydığı bu feodalite ölçülünün 
(doğal ekonomi, serflik, "bütün idarî 
yapının toprak temelinde örgütlenmesi") 
Avrupa tarihyazıcılığındaki tartışmalarda 
değişen şeklinin Sharma tarafından 
değerlendirilmediğini söylemektedir. Shar
ma'ya göre. Habib'in iç etkenler üzerindeki 
vurgusunun tersine, bütün kökten 
değişmenin itici gücü dışsaldır. 
Dolayısıyle Shanna'nın karşılaştırması, 
tarihsel yani içsel bir dinamik motoru 
dışlayan değişmez ve verili bir ideal tipe 
dayanır (Perlin 1985: 111-19). 

Sonuçta Perlin. makalesinde, Hindis

tan'a yönelik olan ve olmayan feodalite ve 
üretim tarzı yaklaşımlarını içeren karşıtlık 
çiftlerinin zayıf ve elverişli yanlarını or
taya koyan metodolojik bir katkıda bulun
maya girişmiştir, bu çerçevede bir 
yaklaşım stratejisi sunar. Bu stratejinin 
başlıca kalemlerini, zayıf Hindistan ta-
rihyazımı üzerine ayrıntılı bir çalışmanın 
gerekliliği, Hindolojik araştırmanın 
gözardı ettiği 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın 
başlarına ilişkin bir ideoloji araştırması ve 
sadece Hindistan'ı Batı'dan farklı kılan et
kenleri arandığı "olgu"lar arasında yapılan 
karşılaştırmanın (arihy azım lan bakımın
dan da yapılması ile zaman ve yapıyı bira-
rada değerlendirmeyi sağlayacak uygun bir 
yöntem arayışı oluşturmaktadır (Perlin 
1985: 121-23). 

Wickham (1985). Mukhia'nın yaklaşı
mının, marksist feodalite kavramının Av
rupa dışında kullanımını reddettiğini belir
terek yazısına başlamaktadır. Ancak bunun 
ilk olmadığını, bir diğer örneğin Perry 
Anderson tarafından Lineages ofthe Ahso-
lutist State'lc yapıldığını belirtmektedir. 
Wickham'a göre bugünkü marksist tarih-
yazımında Asya değerlendirilirken iki tipik 
yol göze çarpmaktadır. Birincisi tipik 
marksist üretim tarzı sınıflandırmalarının 
Asya'ya uyarlanması -ki Wickham bunu 
dar bir ceket olarak niteliyor-, ikincisi ise 
Marx'ın sistemlerini tümüyle göz ardı ede
rek yeni çözümleme tarzlarını ve kategori
lerini hayata geçirmek şeklinde olmak
tadır. Mukhia ve Anderson'ın çözümle
meleri bu ikinci gruba girmektedir, irfan 
Habib'in "Ortaçağ Hindistan ekonomisi", 
Gunthcr Lewin'in ortaçağ Çin ekonomik 
sisteminin kategorize edilmesine karşı 
duruşu bu kuramsal bakışın örnekleridir. 
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V/ickham, bu kuramsal tavırlardan ilkini 
fazla şematik, ikincisini ise bozguncu ola
rak nitelemekledir. Bu iki kategorileştirme 
biçimini de reddeden bir üçüncü yol vardır 
ve bu yol Maxime Rodinson'un tslâm ve 
Kapitalizm çalışmasında temellendiril-
miştir. Buna göre üreıim tarzları ideal 
yapılardır: ama toplumsal formasyonlar 
gerçek toplumların bütün karmaşıklık
larını yansıtan ve indirgeme içermeyen bir 
çözümleme çerçevesi sunmaktadır. Wick-
ham, bu yaklaşımı çok kullanışlı bulur 
(Wickham 1985: 166-67). Byres da. 
üretim tarzı kavramının merkezî öneminde 
ısrar etmekle birlikte (Byres 1985: 4). top
lumsal formasyon kavramına duyulan ih
tiyacı derlemenin sunuş yazısında belirt
mekte ve Perry Anderson'ın toplumsal 
formasyon tanımlamasına gönderme yap
maktadır: "Toplumsal formasyon, farklı 
üretim tarzlarının, onlardan birinin ege
menliği altında örgütlenmiş olarak göster
dikleri somut kombinasyondur". Ander-
son'a göre bu kavram, belirli bir tarihsel 
ve toplumsal bütünlük içinde varolması 
mümkün üretim tarzlarının çoğulluğunun 
ve heterojenliğinin altını çizer (Byres 
1985: 6). Derlemede, "üç farklı köylü eko-
lipi" belirlemesini yaparken S tein, ege
men üretim tarzını belirlemeye çalışırken 
Hint feodalitesi bağlamında Sharma ve 
"Ortaçağ Hint sistemi" bağlamında da 
Habib bu formülasyona yönelmektedir. 

VVickham, artığa el koyma biçimlerine 
bağlı olarak üretim tarzlarının değiştiğini 
kabul etmektedir. Buna bağlı olarak Hjn-
dess ve Hirst'in (1975) feodal üretim tarzı 
için sertliğin hukukî-siyasî yönlerinden 
çok bütün kapitalizm öncesi büyük toprak 
sahipliği biçimlerini mündemiç olan rantı 
üreticiden çekme ilişkilerinin önemli 

olduğu belirlemesini önemli bulmaktadır. 
Bu yüzden ekonomi dışı zor kullanımına 
dayanan ve öylece tanımlanan biçimlerde 
bu ilişkiler köylünün hür olmamasını ge
rektirmez. Hukuken özgür sayılan 
köylünün siyasî metbuiyeti değil, onun 
ödediği rant, onun içinde bulunduğu eko
nomik dünyayı feodal kılmaya yetmekte
dir. Bu feodalite tanımlaması, Mukhia'nın 
emek hizmetine bağladığı ve bu yüzden 
sadece Avrupa'ya özgü saydığı feodalite 
kavramlaşlırması ile çelişmektedir. Ama 
eğer feodaliteye bu ölçütle bakıl saydı 
ortaçağ Avrupası'nın çok küçük bir 
bölümü feodal sayılabilirdi diyor Wick-
ham (1985: 167-68). Wickham. Asya 
üretim tarzı yaklaşımını ve bu kavrama 
bitişik kavramsal çerçeveleri analitik 
geçerliliği olmayan, ender rastlanan ya da 
yarı mitsel, temelsiz kategoriler olarak 
tanımlamaktadır. Tıpkı çerçevesi kesin bir 
biçimde çizilmiş özgül feodal tarz gibi, 
Asya üretim tarzının taşıdığı temel sorun, 
onun siyasî ve hukukî özgüllüğüdür 
(Wickham 1985: 170, 183). Bu yüzden 
Wickham, kapitalizm öncesi toplumlara, 
tek tek, sınırlan daha önceden keskin 
biçimde çizilmiş üretim tarzlarına ait kav
ramsal şemaların ışığında bakmak yerine, 
"toplumsal formasyon" kavramının top
layıcılığından da yararlanarak, hepsini ilk 
kez Samir Amin'in çerçevesini çizdiği 
"haraçlı {tributary) tarz" içinde görmeyi 
yeğlemekledir. 

Bütün ortaçağ boyunca, ister coğrafi 
isler dönemsel farklılıklara damgasını vur
sun, merkezî ve ademimerkezî, vergisel, 
rantsal ve köle emeğine dayalı bütün tarz
lar, kendi koşullarına bağlı olan nüanslar 
saklı kalmak kaydıyla "haraçlı toplum" ti
pini oluşturmaktadır. Wickham, kapiıa-
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Hzm öncesi devletin idamesinin esasında, 
egemenlik hiyerarşisinde zaman zaman 
meydana gelen yer değişimlerine karşılık, 
onların artık ürünü" kırdan çekmek 
bakımından süreklilik arzeden gücünü 
görmektedir (Wickham 1985: 189). Bu 
açıdan bakılınca, artığı çekme biçimi, yani 
vergisel ya da rantsal oluşu ya da 
köylülüğün konumu, "hür" veya "serf" 
oluşu, ikincil kalmaktadır.2 

Derlemede yer alan diğer bir makale, 
Çin'in marksist tarihyazıcılığindaki feoda
lite kavramlaştırması üzerinedir (Dirlik 
1985). Makalede feodalitenin evrensel bir 
söylem oluşu iki nedene bağlanmaktadır. 
Birincisi bu söylemin dünya ölçüsünde 
yaygın oluşudur. Kavramın bu algılanış 
biçiminin ikinci nedeni, onun tarihin ev
renselliğine ilişkin çağdaş bilinçle 
ilişkisinde saklıdır. Avrupa için feodalite 
tartışması, kapitalizme geçişi sağlayan 
Özgül kurumların arandığı bir saha iken, 
Çin'de bu kavramlaştırmanın doğası daha 
çok feodalite konusundaki marksist 
söylemin bir Üçüncü Dünya versiyonu 
biçiminde görülmektedir. Dirlik'e göre 
Çin tarihyazıcılığında bu söylemin başlıca 
üç öğesi vardır. Feodaliteyi toplumsal bir 
formasyon olarak sunma, feodaliteyi bir 
tarih aşaması olarak yerine koyma ve kav
ramın tarihsel serüveninde ona yüklenmiş 
olan siyasî atıflar. 1920'Ierden bu tarafa 
Çin'deki marksisl tarihçiler Çin'i, özgül 
bir kurumlaşmaya yahut toplumsal for
masyona gönderme yapmaksızın, Avru-
pa'daki anlaşılış biçimiyle feodal 
saymışlardır. Ayrıca onun tarihsel yerini 
klasik marksist dönemlemcye sadık kala
rak düşünmüşlerdir. Bu arada bu tarihsel 
aşamalandırmada, özellikle tartışmanın 
belli bir döneminde, feodaliteyi inkâr et

meyle Asya üretim tarzını kabul etmenin 
eşanlamlılığı, onları bu tür varyantlardan 
uzak tutmuştur. Bütün bunların yanında 
Çin devrimi ve onun siyasî doğurguları 
feodalite anlayış ve tartışmasını siyasî bir 
bağlama sokmuştur: "feodaliteye ilişkin 
bir belirleme yapmak, Çin'in dünya tarihi 
içindeki yeri... ve ayrıca onun geleceği 
üzerine bir belirleme yapmak demektir" 
(Dirlik 1985: 197-200). 

Çin'deki marksist tarihçilikte üç ayrı 
feodalite dönemlendirmcsi mevcuttur. 
Bunlardan ilki Zhou döneminin ilk 
bölümünü (t.Ö. 1122-255) feodal sayar. 
Buradaki ölçüt, bu dönemin Batı feodalite
sinin temel karakteristiklerini gösterme
sidir. Bu dönemi izleyen İmparatorluk 
döneminde, üretimin ve teknolojinin 
gelişmesi ve ekonominin ticarileşerek 
doğal ekonomiden uzaklaşmasıyla bu ka
rakteristikler ortadan kalkar. İkinci dönem-
lendirmeye göre, Çin tarihinin İmpara
torluk dönemi (İ.Ö. 3. yüzyıl sonlanndan 
Î.S. 20. yüzyılın başlarına kadar) tam 
anlamıyla feodaldir. Bu dönem Marx'ın 
tanımına uygun olarak, melasız bir doğal 
ekonominin ve ekonomi dışı bir 
sömürünün egemen olduğu bir dönemdir. 
Çin'de ekonominin kapitalizme dönüşme
mesi de, Avrupa'daki gibi dış pazar ih
tiyacının doğmamasına bağlıdır. Yani 
Çin'in "talihsizliği" onun doğal refahıdır. 
Üçüncü döncmlcndirme, Ortodoks marksist 
gelişim şemasına göre, Zhou döneminin 
feodal olamayacağını, zira feodalite 
aşamasını köleci bir aşamanın öncelemesi 
gerektiğini savunmaktadır. Bu nedenle, dö-
ncmlcştirmcnin leorisyenlerinden Guo'ya 
göre geç Zhou dönemi, Çin tarihinde 
önemli değişmelerin ortaya çıklığı bir 
dönemdir. Bu görüş, "uzun feodalite" 
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görüşünün ve Çin tarihinin büyük 
bölümünü bir durağanlık dönemi olarak 
düşünen "uzun geçiş" görüşünün kuramsal 
tuzaklarından kaçınmaya çalışarak Çin ta
rihini evrensel tarihî gelişim şeması içinde 
yerine koymaya girişmektedir (Dirlik 
1985: 200-7). 

Ancak 1949'a kadar Çin'de devrimci 
komünist strateji Çin devrimini antifeodal 
bir devrim olarak gördüğünden Guo'nun 
yaklaşımı eleştirildi. Devrimden sonra 
Guo'cu dönemlendirme tasvip gördü ama 
bu aşamada iki sorun ortaya çıktı. Birinci
si, köleci toplumdan feodaliteye nasıl ve 
ne zaman geçildiğine ilişkindi. İkincisi ise 
feodal bir dönem olarak kabul edilen 
imparatorluk çağındaki toplumsal ve eko
nomik gelişmelerin ve bu gelişmelerin so
nucunda görülen bazı kapitalist kurum
ların nasıl açıklanacağı sorunuydu. Bu 
ikinci sorun bakımından, Dirlik'c göre 
çağdaş Çinli marksist tarihçilerden Fu'nun 
görüşleri tipik ve önemlidir. Fu'ya göre 
Çin feodalitesinin, feodalitenin evrensel 
tarihi içinde kendi gelişme yasaları vardır. 
Fu'nun çözümlenmesinde feodal toplum 
Çin'de l.Ö. birinci binyılın başında ortaya 
çıkar ve bu feodal düzen Avrupa feodalite
sinin bütün özelliklerini gösterir. Zhou 
döneminin sonlarında bu feodal yapı 
dağılır; ticaret büyür. Ama henüz kapita
lizmin gelişim koşulları mevcut 
olmadığından Çin'de ikibin yıl sürecek bir 
toprak sahipliği ekonomisi (landlord eco-
nomy) ortaya çıkmıştır. Erken Zhou 
döneminde soyluların ve serîlerin taraf 
olduğu ikili bir ekonomi söz konusu iken 
geç Zhou döneminde, arazinin meta-
laşması ve sertlerin özgür köylü olmasıyla 
birlikte, toprak sahipleri ile köylülerin 
içinde rekabet edebildikleri birleşik bir 

ekonomi doğmuştur. Böylece köylü ile 
toprak sahibi arasındaki bağımlılık ilişkisi 
bir sözleşme ilişkisine dönüşmüştür. 
Ancak Çin, oldukça ticarîleşmiş olsa da, 
hâlâ ticaretin üretimden bağımsız olduğu, 
ekonomik gücün temelinin ve yatırım 
nesnesinin toprak olduğu, ticarî sermaye
nin üretim sürecine giremediği hatta 
üretim üzerindeki etkisinin negatif olduğu 
bir doğal ekonomi içindeydi. Aynca 
Çin'de kentler, Avrupa ortaçağındaki gibi 
merkezî siyasal denetimden uzak birer tica
ret merkezine dönüşemediler. Loncalar da, 
Avrupa feodalitesinin aksine, zayıftılar. 
Bu nedenle Çin ekonomisinde kapitalist 
dönüşüm olmamıştır ama klasik feodalite
nin dışında yer alan ve kapitalizmin 
çiçeklcncbileccği özgül bir feodal yapı 
görünmektedir. Fu'ya göre. toprak 
düzenindeki değişmelerin sonucu, yalnızca 
"ekonomik yapı"nın değişimine yol 
açmaktaydı. Bu durum belirli bir üretim 
tarzı değişimi değildir; üretim tarzı hâlâ 
feodaldir. Fu. burada yeni bir ayrım, 
üretim tarzı-ckonomik yapı ayrımını getir
mektedir. Bu yoruma göre. toplumsal for
masyon yaklaşımının aksine, farklı eko
nomik yapılar aynı üretim tarzını 
paylaşabilmektedir. Söz konusu özcü {es-
sentialist) bakışın feodalite lemellendirmc-
sinde, onda doğal bir kendine yeterlilik 
ekonomisinin varlığı, toprağın birincil 
üretim aracı oluşu, ekonomi dışı bir 
sömürünün varlığı ve köleci tarz ile 
ücretli emek tarzı arasında kalan her türlü 
emek formunun üretim araçlarını denetim 
altında tutan bir toprak' sahipleri sınıfı ile 
birlikte yer alışı yetmektedir. Çin'in 
İmparatorluk dönemi de, üretim araçlarını 
toprak beylerinin tamamen kontrol ettiği 
ama bu egemenlerin üretici üzerinde dene-
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timinin bulunmadığı özgül bir feodal 
dönemdir (Dirlik 1985: 207-12).' 

Kavramın bu biçimdeki evrensel-
Icştirilişi. Dirlik'c göre, bazı sorunlar 
doğurmaktadır. Çinli marksist tarihçiler, 
evrensel teleolojiye sadık kalarak Avrupa 
tarihinden çıkarılmış gelişme standart
larına uygun açıklamalar getirmektedirler. 
"Kapitalizmin filizlcri"nin Çin tarihinin 
belirli bir döneminde ortaya çıktığını ileri 
süren bu açıklama biçimine güre Çin'in 
tarihsel gelişimi de evrensel amacını, yani 
kapitalizmi, beklemiştir. Belirli, Çin'e 
özgü, nedenlerle evrensel gelişme mode
linde feodaliteden sonra gelmesi beklenen 
kapitalizmin Çin'de doğuşunu erteleten 
Çin'e özgü "feodalite" kavramlaşiırması. 
bütün kapitalizm öncesi tarım toplum
larına genişletildiğinden. söylem düze
yinde her toplumun kendi doğasına uygun 
bir feodaliteyi anlatmak üzere. Isaiah Ber
lin'in kavram enflasyonu dediği ve kav
ramlara yeni anlamlar yüklemekle farklı 
gerçeklikleri ifade etmekten doğan her-
menötik bir soruna işaret etmektedir. Dir
lik, feodal olarak tanımlanan toplumlar 
arasındaki önemli yapısal farklılıkları göz 
ardı eden ve feodalitenin anlamını bu 
türden yapısal farklılıkları karşılayacak 
biçimde çoğaltmayı gerektiren bu 
yaklaşımın sadece Çin'e özgü olmadığını, 
örneğin feodaliteyi esas olarak üretici 
güçlerin gelişmediği ve düşük bir 
ticarîleşme gösteren sosyo-ekonomik bir 
sistem olarak gören Witold Kula'nın da bu 
türden bir kullanımı zorladığını söylemek
tedir.3 Dirlik'e göre böyle bir indirgemeci-
lik yerine bir toplumsal formasyonda bir
den çok üretim tarzının varolma 
olasılığını dikkate almak yeğlenmelidir. 
Özellikle feodalite bağlamında, feodalliğe 

ö/.gü sayılan kurumların varlığını feodali
tenin delili saymanın yanlışlığını, Gcorgc 
Lcfebvre ve Banaji'nin manor kurumunun 
feodalite içindeki merkezî yeriyle ilgili 
eleştirilerine atıf yaparak, göstermeye 
çalışır. Sonuçta Dirlik, tarihin genel "ya-
saları"nın arandığı metodolojik bağlamda. 
Çin larihyazılıcılığında görüldüğü gibi. 
sadece her toplum için özel "yasalar" ya
ratmanın kurtarıcı olacağını söylemek
tedir. Genel yasaları formüle etmeye 
çalışmak ancak tarihteki toplumsal form
ların özgüllüklerini tanımakla başarıya 
ulaşabilecek bir etkinliktir. Dirlik, bu 
açıdan Perry Andcrson ve Georgcs 
Duby'nin çalışmalarını başarılı bulmak
ladır: "Her ikisi de feodal kurumların, Av-
rupa'daki yaygınlıkları bakımından, özel 
bölgesel koşullara nasıl uyarlandıklarını 
göstermişlerdir". Dirlik'e göre bölgeciliği, 
bülün bölgesellik üstü fenomeni göz ardı 
ederek fetişleştirmek de mümkündür; ama 
önemli olan, bir bölgeyi ya da dönemi 
diğer birinden ayrı tutarak analizi 
sınırlamak değil, bir üretim tarzı içinde 
varolan bölgesel çeşitlilikleri, karşılıklı 
ilişkileri ve bu ilişkilerin ortaya çıktığı 
yapıyı aydınlatmak için bölgesel farklılık
ları hesaba kalmaktadır. Bu noktada mark
sist analiz, yazara göre. böyle bir hesabı 
gözetmeyen ve bilimsel idealizme varan 
bir soyullamacılıkla malûldür. Çinli 
tarihçilerin yaptığı gibi özel yasaların 
keşfine çıkmak, onların bu teleolojiye 
meydan okudukları anlamına gelmemekte
dir: zira onları Çin tarihinde kapitalizmin 
filizlerini görmeye de ilen çaba, "özel" ol
guyu evrensel gelişim şemasının içinde 
bir yere oturtmaktır. Stalinist Ortodoks 
tarih anlayışının zorladığı bu biçimin 
dışında, yine aynı saikle, küresel tarihî 
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gelişmenin karmaşıklığını ve çoğulluğunu 
açıklamada bu modelin yetersiz kalması 
yüzünden marksist tarihçi ve toplumsal 
bilimciler yeni üretim tarzları yaratmaya 
girişmişlerdir (Dirlik 1985: 214-21). 

Derlemenin son makalesi. Mukhia'nın 
kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtladığı 
ve görüşleri yeniden değerlendirdiği yazıdır 
(Mukhia 1985). Mukhia. kendisinin kapi
talizmin ilk dünya sistemi olduğu savı 
bakımından Dirlik'in feodalitenin evrcnsel-
leştirilmesi karşısındaki eleştirisini yerin
de bulmakta, bu açıdan Perlin'in feodali
teye tanıdığı dünya sistemi statüsünü de' 
kabul etmemekledir. Sharma'nın geniş 
feodalite çerçevesi içinde bölgesel farklı
lıkların varlığıyla ilişkilendirdiği "Hint 
feodalitesi" görüşünü, bu şemsiye içindeki 
farkl ı l ık lar ın tek bir kavramla 
aydınlatılmasında yaşanan zorluk, 
doğurduğu anakronizm ve ilişkileri 
eşitleme eğilimi bakımından reddetmekte
dir, Mukhia'ya göre bir yapıyı belirleyen 
üç temel değişken vardır. Bunlar bölgenin 
ekolojisi, teknoloji düzeyi ve emek kul
lanımının toplumsal örgütlenişi 
değişkenleri olup her zaman ve mekân için 
bunların karşılıklı ilişkileri değişik 
örüntüler göstermekte ve buna bağlı ola
rak bir biçimde eşitlenmeleri olanak 
dışında kalmaktadır. Mukhia dikkatini 
özellikle kapitalizm öncesi toplumlarda 
ekonomi dışı zora bağlı emek kullanımı 
biçimlerinin değişkenliğine yöneltmekte 
ve bu biçimlerdeki farklılığın, hem ege
men sınıfla ilişkiler bakımından hem dev
letin formu bakımından hem de başka 
tarza geçiş problemi bakımından tek bir 
tarz altında totalleştirilemcyecek bir 
farklılığı vurguladığı konusundaki ısrarını 
sürdürmektedir. Mukhia, ayrıca, marksist 

tarihçiler tarafından genellikle göz ardı 
edildiğini söylediği, sınıf mücadelesinde 
ideolojinin rolü konusuna değinmektedir. 
Mukhia'ya göre, Hindistan köylüsü 
doğrudan bir kontrol altında bulun
madığından, Avrupa'daki köylülükten 
farklı olarak, egemen sınıfın ideolojisinin 
tam bir etkisi altında değildir. Kültürün 
bir parçası olarak her düzeydeki ideolojik 
oluşumun yukarıdan aşağıya doğru tek ta
raflı bir süreç olması durumu. Mukhia'ya 
göre ender görülür. Bu yüzden Stein'in 
Hindistan bakımından bu ilişkinin 
karşılıklılığı yönündeki katkısını kayda 
değer bulmakla birlikle, tarihsel açıkla
mayı yalnızca ideolojik bir düzlem olan 
"kardeşlik" kavramı çerçevesinde yapmak 
Mukhia'ya kuşkulu görünmektedir. Muk
hia, irfan Habib'in "ortaçağ Hint ekonomi
si" ya da "ortaçağ Hint sistemi" kavram
larıyla kurduğu kategorileştirmeyi analitik 
değil betimsel ve amprisist bulmaktadır. 
Devletin temel karakteristikleri konusunda 
hem devletlerin boyutundan kaynaklanan 
hem de bölgesel farklılıklara bağlı olarak 
oluşan bir çeşitlenmenin varlığına işaret 
eden Mukhia, temelde Hindistan'da erken 
ve geç ortaçağ devletini gerçek üretim 
süreçlerine yabancı olan egemen bir 
sınıfın varlığını sürdürmesi için gelir top
layan bir kurum olarak görmekledir: ama 
bu tanım devletin doğasına ilişkin bir be
lirlemeden çok işlevlerine işaret eder. 

Şu halde esas olarak Hindistan 
etrafında dönen bu tanışmalara4 bakıldı
ğında, Avrupa dışında feodalitenin 
varlığının sorgulanmasında üç temel 
eğilim ortaya çıkmaktadır. Birincisi, Av
rupa dışında fe<xlalitenin varlığını reddeden 
ve Mukhia, Habib, Anderson vs. 
tarafından savunulan görüş; ikincisi. 
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bütün bu farklı yaklaşımları kapitalizm 
öncesi çağ açısından tek bir ilişki 
biçiminin ortaklığına dayanarak başka bir 
tarz ya da "toplumsal formasyon" allında 
("Haraçlı toplum", "haraçlı üretim tarzı") 
toplama eğilimini savunan ve burada 
Wickham tarafından temsil edilen görüş; 
üçüncüsü ise, yine benzer bir evrenselci 
bakışla feodaliteyi bir dünya sistemi ola
rak bir çağa yayan ve bölgesel ve 
dönemsel farklılıkların bu tarzın temel 
argümanlarını zedeleyecek çeşitlilik ve 
kuvvette bulunmadığını göstermeye 
çalışan görüş. Bunların dışında iki marji
nal eğilim daha göze çarpmaktadır. Bunlar
dan ilki Perlin'in kültürcü yaklaşımı, ikin
cisi ise neredeyse sonsuz çeşitlilikte yeni 
üretim (arzları icat etmeye girişen ve ge
nellikle antropologların başını çektiği 
eğilimdir. Bizde, ATÜT kavramı terkedi-
1 irken, bu cephede başta Kılıçbay'ın bu
lunduğu ama köklerini MDD tezinde ve 
M.Ali Aybar'da izleyebildiğimiz, her top
lumsal birime bir üretim tarzı tahsis etme 
eğilimi Osmanlı tarihi bakımından da te
bellür etmiştir. Sonuçta, bu satırların 
yazarı ayrıntılarda kaybolan bir tarihsel 
analiz yerine, daha zor olan ama bilimin 
bilgileri düzene koyma, teorileştirme 
eğilimine daha uygun olan bir evrenselci-
liğin önemine bir kez daha vurgu 
yapılması gereğine inanmaktadır. 
Farklılıkları aramanın çekiciliği ve ko
laylığının yanında getirdiği ayrıntıda kay
bolma ve farklılıktan abartma eğilimi, 
ancak benzerleri, belirli bir çağın temel 
belirleyenleri ışığında arayan 
karşılaştırmalı bir tarih yaklaşımıyla den-
gelenebilecektir. 

Notlar 
1 Perlin'in pek haklı olarak işaret ettiği bu indirge

me, Türkiye'deki üretim tarzı tartışmalarında bir 
tarafın gönderme aracı olmuştur. Örneğin M. 
Ali Kılıçbay (1991a: 19), "bizim kültürel ref
leksler tarihimi/de feodalitenin yeri yok; bu ne
denle, bu Batıya özgü oluşumu kendi kavram 
çerçevemiz içinde algılayabilınemiz çok zor" 
demektedir. Başka bir yerde de (1991b: 8, 12), 
"feodalite iktisadi yanlarından çok kültürel ve 
toplumsal özellikleriyle öne çıkan bir yagarn 
biçimidir. Kadının XI. -XII. yüzyıllar Batı feo
dal toplumlarındaki yeri ile, bizim toplumun ge
leneksel kesimlerindeki yeri arasındaki şaşırtıcı 
benzerlik;... ülkemizdeki feodal kalıntılar olarak 
değil de mülkiyet ilişkilerinin paralel 
örgütlenmesinin bir sonucu olarak yorumlan-
malıdır. Daha doğrusu. Balı ortaçağının veya 
feodalitenin aşmayı becerdiği antik kalıntıların, 
ülkemizde hâlâ sürmekte olduğunun göstergesi 
olarak kabul edilmelidir. Başka terimlerle, 
ülkemizin feodal bir geçmişi olsaydı, kadın ve 
evljlik konusunda bu tavırların ortadan kalkmış 
olmaları..." gerekliğini söylemekledir. Burada 
feodalite, bir üretim tarzı tartışmasının konusu 
olmaktan çok, dinamikleri çok farklı olan kültür 
konusu içine çekilmekledir. Oysa Perlin'in 
(1985:154) özenle vurguladığı gibi, daha rakik 
ve nüanslı bir tanımlamaya ihtiyacı olmakla bir
likte, a İl-yapı-üstyapı modeli maddî olandan 
kültüreli ve mental olanı ayıran temel bir ikiliğe 
işaret eder. Ayrıca, "kültürler benzer=toplumlar 
(ekonomiler) benzer" eşitliği, toplumsal bilimle
re sızması bilimcileri temel değiştiricileri ara
maktan alıkoyacak bir kolaycılığı doğurmakta, 
kategorik karışıklıklara yol açmaktadır. 

2 Bu tespitine karşın Wickham'ın düştüğü ikilem, 
Berklay tarafından ortaya konmuştur (Bkz. 
Berktay 1987). VVickham, haraçlı tarz sapta-
masıyla, kapitalizm öncesi üretim ilişkilerini ev
renselci bir yönelimle açıklamaya çalışmakla 
birlikte, pek de tatmin edici olmayan bir 
biçimde, Asya üretim lar/ı yerine, devletin ta
sarrufunda vergi biçiminde artık temerküzüyle 
nitelediği Doğu toplumlarına ait başka bir 
özgülük icat ederek yeniden Avrupamerkezci 
bir açıklamaya düşmüştür. Sonuçla üslyapısal 
müdahaleleri üretim tarzını belirleme aracına 
içkin kılan Anderson ve Balibar yaklaşımlarını 
eleştirmekle birlikte, artığın kırdan çekilişinde 
görülen özgül siyasî örgütlenme ve mülkiyet 
biçimine dayalı ikili bir sınıflamaya girmekte, 
ama reddiyesinin meşruluğunu sağlamak üzere 
Aminin "haraçlı üretim tarzı" açıklamasına 
sığınarak üstyapısal açıklamadan kaçmaya 
çalışmakladır. 
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3 Witold Kulanın feodaliteyi genel bir ekonomik 
yapıya genişletme çabasında olduğunu söyleyen 
Dirlik'in yorumunun tam tersi bir ' atfa 
Kılıçbay'da (1985) rastlamaktayız. Kılıçbay'a 
göre "... Kula'nın feodalite tanımı, pan-
fcodalizm yaklaşımını reddeder nitelikle[dir] 
(...) Kula'nın lavrı açık ve nettir. Yazar 16. 
yüzyıl ile 18. yüzyıl arasında Polonya'ya egemen 
olan üretim tarzına feodal demektedir, çünkü bu 
tarz. Balı feodalitesinin bir benzeridir. Demek ki. 
tarih içinde çok çeşitli biçimleri ortaya çıkan, 
köylülerden şu veya bu şekilde arlık devşiren 
her ekonomik örgütlenmeye feodalite denilmesi 
büyük hatadır'' (Kılıçbay 1985: vüi). Kılıçbay'ın 
çevirisine not yazdığı bu kitahı ne derecede dik
katle okuduğu konusunda kuşkum var. öncelikle 
Kula'nın 16. yüzyıl öncesinde Polonya 
coğrafyasında feodal ilişki tarzlarından herhan
gi birinin bulunmadığına ilişkin bir iması yoktur. 
Zaman ve mekân. Kula'nın da belirttiği gibi me
todolojik bir zorunlulukla sınırlanmıştır. Bunun 
ötesinde Kula, feodaliteyi evrensel bir tarz ola
rak nitelemektedir. "... Feodalizm, şu ya da bu 
biçimde, ilkel aşamadan sonra her toplumda or
taya çıkmıştır. Buna karşılık köleci sistem her 
yerde ortaya çıkmamışı)...'' diyerek dünyada 
farklı feodal sistemleri bildiğimizi söyler (Kula 
1985: 7). Kılıçbay (1985: xvii), Kula'nın tarihsel 
bilginin özgüllüğünün en aza indirilmesi gerekli
liğini vurgulamasına karşılık (Kula 1985: 185). 
onun evrensel bir feodalite teorisi kurmayarak 
daraltılmış ve "partıkülarist" denilen bir modele 
yöneldiğini belirtmektedir. Oysa Kula'nın çabası 
belirli bir yer ve dönemdeki feodalite biçiminin 
ekonomik modelini kurmaktır. Bu bakımdan 
Kulanın çalışması evrensel hir feodalite 
kuramına yönelmek bakımından bir katkı olarak 
değerlendirilmelidir. 

4 Dikkat edilirse, gerek genelde ülkemizdeki 
üretim tarzı tartışmaları gerekse bu yazıda ele 
alınan derleme, eski Sovyetler Birliğindeki Orto
doks veya "yeni" marksisl tarihyazıcılığında, bu 
konulara yaklaşımda meydana gelen değişmeyi 
ve bu bağlamda ortaya çıkan tartışmaları hüyük 
ölçüde dışlamaktadır. Bu durum, hu derlemenin 
de içinden çıktığı akademik tartışmalnn verimi 
açısından önemli bir eksikliktir. Bir 
görüşmemizde Oktay Özel. Rus Bilimler Akade
misi Şarkiyat Enstitüsü'ndeki genç kuşak 
tarihçilerden Andrei Koroteyev'in. kendisine. 
Sovyet larihçiliğindcki ana eğilimin, uzun 
yıllardır, özellikle Hruşev sonrası dönemde, Or
todoks marksist yaklaşımın eleştirisi ve büyük 
ölçüde eski yaklaşıma tepki yönünde geliştiğini 
ve bu çerçevede, ele aldığımız derlemede dile 
getirilen yeni yaklaşım denemelerinin benzerle
rinin hatta kimi zaman aynısının tartışıldığını, bu 
yönde kuramsal ve ampirik çalışmaların arttığını 
söylediğini naklctmişlir. 
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