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TEŞEKKÜRLER

Bu ve bunun devamı olan çalışmaya [Lineages of Absolutist 
State]* ilişkin eleştirel yorumları için Anthony Barnett, Ro-
bert Browning, Judith Herrin, Victor Kiernan, Tom Nairn, Bri-
an Pearce ve Gareth Stedman’a teşekkür etmek isterim. Her iki 
çalışmanın doğası dikkate alındığında, bunların içerdiği olgu ya 
da yorum hatalarının her türlü sorumluluğundan onları muaf 
tutmak alışılagelmişin ötesinde bir zorunluluktur.

(*) Bu eser de İletişim Yayınları tarafından yayımlanacaktır.
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Önsöz

Bu çalışmanın kapsam ve amacını açıklamak için birkaç söz ge-
rekli. Konusu, adından da anlaşılan daha ayrıntılı bir çalışma-
ya, Lineages of the Absolutist State’e (Mutlaki Devletin Kökenle-
ri), bir giriş olarak düşünülmüştür. İki kitap doğrudan birbiriy-
le bağlantılıdır ve netice itibariyle tek bir tezi savunur. Bir yan-
dan antikite ve feodalizm, öte yandan mutlakıyet arasındaki 
ilişki, bunların ele alınışındaki alışılmış bakış açılarında hemen 
kendini ortaya koymaz. Normal olarak, antik tarih, çok az sayı-
da çağdaş çalışmanın ölçme girişiminde bulunduğu profesyo-
nel bir uçurumla, Orta Çağ tarihinden ayrılır: aralarındaki aşıl-
maz boşluk, hiç kuşkusuz, hem tedrisatta hem de araştırmada 
kurumsal olarak yerleştirilmiştir. Orta Çağ tarihi ile erken ya-
kınçağ tarihi arasındaki geleneksel uzaklık (doğal olarak ya da 
paradoksal olarak ?) çok daha azdır: ama buna rağmen, feoda-
lizm ve mutlakıyetin, yine de, tek bir odakta herhangi bir şe-
kilde incelenmesini tipik olarak engellemeye yeterli olmuştur. 
Bu birbiriyle ilişkili çalışmaların tezi, kimi önemli açılardan ele 
aldığı birbirini izleyen formasyonların bu şekilde ele alınması 
gerektiği yönündedir. Elinizdeki çalışma, klasik antikitenin si-
yasal ve toplumsal dünyasını, oradan Orta Çağ dünyasına ge-
çişin doğasını ve Avrupa’da bunun sonucu olarak feodalizmin 



10

yapısını ve evrimini keşfe çalışmaktadır; gerek Akdeniz, gerek-
se Avrupa’daki bölgesel farklılıklar çalışma boyunca merkezde-
ki temayı oluşturmaktadır. Bağımsız, ama bunun devamı olan 
eser, onların meşru siyasal varisi olan Mutlakıyeti, feodalizm ve 
antikite arkaplanına göre tartışmaktadır. Mutlakıyetçi Devlet’in 
karşılaştırmalı olarak incelenmesinden önce, klasik antikite ve 
feodalizmde bir yolculuk yapmanın nedenleri, ikinci çalışma 
kapsamında anlaşılacak ve onun sonuç bölümünde özetlene-
cektir. Bu, bir bütün olarak Avrupa deneyiminin özgünlüğünü, 
her iki cildin analizlerinin ışığı altında daha geniş bir uluslara-
rası ortam içine yerleştirme girişimidir.

Bununla birlikte, işin başında her iki ciltte de sunulacak öykü-
lerin sınırlı ve geçici niteliğini vurgulamak gereklidir. Profes-
yonel tarihçilerin uzmanlığı ve becerileri bu ciltlerde mevcut 
değildir. Bilinen anlamda tarihyazımı, geçmişin –arşiv, epig-
rafik ya da arkeolojik orijinal belgelerinin– doğrudan incelen-
mesinden ayrılamaz. Aşağıdaki çalışmanın böyle bir onura na-
il olma iddiası yoktur. Aksine, bu tür bir gerçek tarihyazımı ye-
rine, bu çalışmalar, yalnızca modern tarihçilerin mevcut çalış-
malarının okunmasına dayanmaktadır: bu farklı bir şeydir. Do-
layısıyla, çalışmaya eşlik eden kaynaklar bilimsel tarihyazımı-
nın işaret ettiği şeyin zıddıdır. Otoriteye sahip olan bunu zik-
retmez: belgelerin kendileri –geçmişe ilişkin birincil kaynak-
lar– onun aracılığıyla konuşurlar. Bu her iki çalışmanın metni-
ni destekleyen notların tür ve çapı yalnızca onların konumlan-
dığı ikincil düzeye işaret ederler. Kuşkusuz tarihçilerin kendi-
leri, her zaman zorunlu olarak ilgili alandaki kanıtların tümü-
ne tamamen aşina olmadan da karşılaştırma ve sentez yapan ça-
lışmalar üretebilirler; bununla birlikte onların hükümleri sahip 
oldukları uzmanlığın değerini azaltmaz. Kendi başına, çok ge-
niş tarihsel yapıları ya da çağları tasvir etme ya da anlama ça-
bası pek fazla bir haklılaştırma ya da özür gerektirmez: bu ol-
madan özel ya da yerel araştırmalar kendi potansiyel önemle-
rinin gerisinde kalırlar. Ama her şeye rağmen şu bir gerçektir 
ki, hiçbir yorum, başka yerlerde elde edilen sonuçları temel ka-
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nıt birimi olarak alanlar kadar yanıltıcı olmaz: zira bunlar da-
ha başka keşifler ya da birincil araştırmalarla gözden geçirilme-
ye sürekli olarak açık olurlar. Bir kuşağın tarihçileri tarafından 
genel olarak kabul edilen şey, bir sonraki kuşağın araştırmala-
rıyla yine de geçersiz kılınabilir. Mevcut kanaatlerin temelleri 
üzerine herhangi bir genelleme girişimi, bu kanaatler ne kadar 
alimane olsa da, kaçınılmaz olarak riskli ve koşulludur. Bu du-
rumda, söz konusu olan bu çalışmaların sınırlılıkları, ele alınan 
zaman biriminin genişliği nedeniyle özellikle büyüktür. Aslın-
da, incelenen tarihin alanı ne kadar genişse, onun herhangi bir 
evresinin ele alınışı o kadar özetlenmiş olacaktır. Bu anlamda, 
yalnızca tarihçinin boyayabileceği zengin tuvalde gösterilebile-
cek olan geçmişin tam ve anlaşılması zor karmaşıklığı, bu ça-
lışmaların kapsamının büyük ölçüde dışında kalmaktadır. Aşa-
ğıdaki analiz, hem yeterlilik hem de yer açısından, basit çizim-
lerdir: başka bir şey değil. Bir başka tarih için kısa taslaklar ola-
rak, bitmiş ve kapsamlı tezler ileri sürmek yerine, tartışma için 
malzeme önermek amacı taşımaktadırlar.

Bunların öngördüğü tartışma esas itibariyle tarihsel madde-
cilik alanı içinde kalan bir tartışmadır. Bunlarda yöntem ola-
rak Marksizmin kullanılmasını seçmenin amacı, çalışmanın 
biçimsel yapısında çok daha açıkça görünür olan Lineages of 
the Absolutist State’in önsözünde açıklanmaktadır. Burada, her 
iki çalışmada da kaynak kullanımını belirleyen ilkeleri belirt-
menin ötesinde bir şey söylemeye gerek yoktur. Esas itibariy-
le herhangi bir karşılaştırmalı çalışma için olduğu gibi bu ça-
lışma için de seçilen kaynaklar, doğal olarak –hem entelektüel 
hem de siyasal niteliği itibariyle büyük farklılıklar göstermesi 
açısından– son derece çeşitlidir. Bu anlamda Marksist tarihya-
zımına herhangi bir özel ayrıcalık tanınmamıştır. Son on yılla-
rın değişikliklerine rağmen, 20. yüzyıldaki ciddi tarihsel çalış-
maların büyük bir bölümü Marksizme yabancı olan tarihçiler 
tarafından kaleme alınmıştır. Tarihsel maddecilik tamamlan-
mış bir bilim değildir; ne de uygulayıcıların tümü aynı kalibre-
de olmuştur. Marksist araştırmaların egemen olduğu tarihyazı-
mı alanları olduğu gibi; Marksist olmayan katkıların nitelik ve 
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nicelik olarak Marksistlerden daha üstün olduğu çok fazla araş-
tırma vardır ve belki de Marksist müdahalelerin hiç yer almadı-
ğı daha da fazla çalışma vardır. Böylesine farklı ufuklardan ge-
len eserleri dikkate almak zorunda olan karşılaştırmalı bir araş-
tırmada izin verilebilecek yegâne ayrım kriteri, bunların yapısal 
sağlamlığı ve vukufudur. Marksizmin sınırları dışındaki tarih-
çilerin bilginliğine azami ilgi ve saygı göstermek, Marksist ta-
rihsel araştırmayı sürdürmekle bağdaşmaz bir şey değil, onun 
bir koşuludur. Bilakis, Marx ve Engels’in kendilerinin her söy-
lediği kabul edilebilir: geçmişe ilişkin onların yazılarının yan-
lışları geçiştirilip gözden kaçırılmamalı fakat teşhis edilmeli ve 
eleştirilmelidir. Böyle yapmak tarihsel maddecilikten ayrılmak 
değil ona yeniden katılmaktır. Zorunlu olarak birikime daya-
nan rasyonel bilgide itikatçılığın herhangi bir yeri yoktur; ve 
de yeni bilimlerin kurucularının büyüklüğü, bunların verdiği 
zararda görüldüğü gibi, yanlış değerlendirmelerin ya da mitos-
ların asla kanıtı olmamıştır. Bu nedenle Marx’ın yazdıklarının 
“eleştirilerek yorumlanması” Marksizme gerçek anlamda bir 
özgürlük getirilmesi anlamına gelir.



Birinci Bölüm





I.	Klasik	Antikite
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Avrupa içinde Doğu ve Batı’nın sınırlarının çizilmesi uzun süre-
dir tarihçiler için alışılagelmiş bir şeydir. Bu aslında modern po-
zitif tarihyazımının kurucusu Leopold Ranke’ye kadar geri gi-
der. Ranke’nin 1824’te yazılan ilk büyük eserinin köşe taşı, Do-
ğu’nun Slavlarını, kitabının konusu olan Batı’nın “büyük ulus-
larının” ortak kaderinin dışında bırakmak üzere bir çizgi çekti-
ği “Latin ve Germen Ulusların Birliğinin Taslağı”dır. “Bu halk-
ların da bizim uluslarımızın birliğine dahil olduğu ileri sürü-
lemez; onların yapısı ve adetleri daima onları bundan ayır-
mıştır. O çağda, bunlar bağımsız bir etki ortaya koyamamış-
lar ve yalnızca ikincil ya da hasmane görünmüşler, sözüm ona 
ara sıra tarihin genel hareketinin geri çekilen dalgalarıyla öne 
çıkmışlardır.”1 Zira Ranke için drei grosse Atemzüge dieses un-
vergleichlichen Vereins, “o misli görülmemiş birliğin aldığı üç 
derin nefes” olan Barbar göçlerinde, Orta Çağ haçlı seferlerin-
de ve modern sömürge fetihlerinde rol alan yalnızca Batı ol-
muştur.2 Birkaç yıl sonra Hegel, “zaman zaman ileri bir muhafız  
–aradaki bir ulus– olarak” Hıristiyan Avrupa ve Hıristiyan olma-

1 Leopold von Ranke, Geschichte der Romanischen und Germanischen Völker von 
1494 bis 1514, Leipzig 1885,s. XIX.

2 Ranke, a.g.e., s. XXX.
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yan Asya arasındaki mücadelede rol oynayarak “Slavların da bir 
ölçüye kadar Batılı (Occidental) Aklın alanına çekilmiş olduğun-
dan” söz etmiştir. Ancak onun doğu bölgesinin tarihine ilişkin 
görüşünün özü Ranke’ninkine çok yakındır. “Yine de bu halklar 
toplamı bizim ilgi alanımızın dışında kalır çünkü şimdiye kadar 
Aklın dünyada üstlenmiş olduğu bir dizi evrede bağımsız ola-
rak yerini almamıştır.”3 Bir buçuk yüzyıl sonra, çağdaş tarihçiler 
normal olarak bu tür vurgulardan kaçınırlar. Etnik kategoriler 
yerini coğrafi terimlere bırakmıştır: ancak ayrımın kendisi ve de 
bunu Karanlık Çağlar’dan başlatmak hemen hemen değişmeden 
kalmıştır. Bir başka deyişle, bunun uygulaması, o çağda Roma 
İmparatorluğu içindeki bölgelerin –ileri Doğu ve geri Batı– ara-
sındaki klasik ilişkilerin ilk kez olmak üzere belirgin bir şekil-
de tersine döndüğü feodalizmin ortaya çıkışıyla başlar. Bu işaret 
değişikliği, Antikiteden Orta Çağlar’a geçişin hemen hemen her 
ele alınışında gözlenebilir. Böylece, imparatorluğun kendisinin 
çöküşü konusunda önerilen açıklamaların en son ve görkemlisi, 
sürekli olarak, Jones’un Later Roman Empire (Geç Roma İmpara-
torluğu) adlı Antikitenin çöküşü hakkındaki çalışmasında, im-
paratorluk içindeki Doğu ile Batı’nın yapısal farklılıkları etrafın-
da döner. Zengin ve çok sayıdaki kentleri, gelişmiş ekonomisi, 
küçük mülk sahibi köylülüğü, görece uygar birliği ve barbar sal-
dırılarının ana darbesinden uzaklığı nedeniyle varlığını sürdür-
müş; daha seyrek nüfusu ve daha zayıf kentleri, büyük aristok-
rasisi, rantların işkencesi altındaki köylülüğü, siyasal anarşisi 
ve Germen istilalarına stratejik olarak savunmasız kalışıyla Batı 
mahvolmuştur.4 Keza Antikitenin sonu, Akdeniz’in iki kıyısını 
ayıran Arap fetihleriyle mühürlenmiştir. Doğu İmparatorluğu, 
Avrupa kıtasının geri kalan kısmından farklı bir siyasal ve top-
lumsal sistem olan Bizans olmuştur. Karanlık Çağlar’da ortaya 
çıkan bu yeni coğrafi alanda Doğu ve Batı arasındaki bu kutup-
laşma anlamını değiştirmiştir. Bloch, “8. yüzyıldan itibaren Ba-
tı ve Orta Avrupa’da, keskin bir şekilde ayrılmış toplum grupla-

3 G. W. F. Hegel, The Philosopy of History, Londra 1878, s. 363.
4 A. H. M. Jones, The Later Roman Empire, 282-262, Oxford 1974, cilt II, s. 

1026-68.
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rının, unsurları ne kadar çeşitli olursa olsun, muazzam benzer-
likler ve sürekli ilişkilerle katı bir şekilde betonlaştığı” şeklinde-
ki yetkin hükmü ortaya atmıştır. Orta Çağ Avrupa’sını doğuran 
bu bölgedir: “Orta Çağlar’da Avrupa ekonomisi –bu sıfatın, eski 
coğrafya terminolojisindeki ‘dünyanın beş parçası’ndan ödünç 
alındığı manada– zamanla ortak kültüre kazanılan birkaç Kelt 
adacığı ve Slav sınırlarıyla çevrilmiş Latin ve Germen bloğudur 
... Böyle anlaşıldığında, böyle sınırlandırıldığında, Avrupa erken 
Orta Çağlar’ın bir ürünüdür.”5 Bloch, bugün Doğu Avrupa olan 
bölgeyi, kıtanın toplumsal tanımından açıkça ayrı tutmuştur: 
“Slav Doğu’nun büyük kesimleri, hiçbir şekilde buna dahil de-
ğildir ... Onların ekonomik koşullarıyla Batı’daki komşularının 
ekonomik koşullarını, bilimsel araştırmanın aynı nesnesi olarak 
birlikte ele almak düşünülemez. Onların tümüyle farklı toplum-
sal yapıları ve çok özel gelişme yolları böyle bir karışıklığı kesin-
likle men eder: böyle bir şey yapmak, 19. yüzyılın ekonomi ta-
rihinde Avrupa ve Avrupalılaşmış ülkeleri Çin ya da İran’la bir-
likte ele almaya benzer.”6 Bloch’u izleyenler onun bu uyarılarına 
uymuşlardır. Avrupa’nın oluşumu ve feodalizmin filizlenmesi, 
genellikle kıtanın Batı yarısı ile sınırlı tutulmuş, Doğu yarı mü-
lahaza dışı tutulmuştur. Duby’nin erken feodal ekonomiye iliş-
kin, 9. yüzyılla başlayan etkili çalışması da Orta Çağ Batısı’nda 
Kırsal Ekonomi ve Köy Hayatı adını taşır.7 Aynı dönemde feoda-
lizm tarafından yaratılan kültürel ve siyasal formlar –“bu yüz-
yılların gizli devrimi”–8 Southern’ın Orta Çağlar’ın Oluşumu’nun 
temel odağıdır. Kitabın adının genelliği, ima yoluyla belirli bir 
zamanı belirli bir mekânla özdeşleştirerek bir elipsi gözden ka-
çırır; ilk cümle şöyle der: “Bu kitabın konusu, geç 10. yüzyıldan 
erken 13. yüzyıla kadar Batı Avrupa’nın biçimlenişidir.”9 Bura-
da, Orta Çağ dünyası, tout court (basit olarak) Batı Avrupa olur. 

5 Marc Bloch, Mélanges Historiques, Paris 1963, cilt I, s. 123-4.
6 Bloch, a.g.e., s. 124.
7 Georges Duby, L’Economie Rurale et la Vie des Campagnes dans l’Occident 

Médiéval, Paris 1962, İngilizce çevirisi, Londra 1968.
8 R. W. Southern, The Making of the Middle Ages, Londra 1953, s. 13.
9 Southern, a.g.e., s. 11.


