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Kapak Resmi: Norveçli dışavurumcu (ekspresyonist) ressamlardan Edvard Munch’ün (1863-1944 ) “Çığlık” isimli çalışması. En
çok tanınan bu resmi Munch’ün yaşam, aşk, korku, ölüm ve
melankoli gibi temalara keşfettiği bir seriye ait. “Çığlık”ın modern insanın endişesini sembolize ettiği sıklıkla dile getirilir.
Modernitenin dikensiz bir gül bahçesi, sonsuz insani ilerlemenin
sorunsuz bir mecrası olmadığını açık bir şekilde dile getirmesi
açısından 1893 tarihli bu eser yeniçağın en tanıdık imgelerinden
biri olmuştur.
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Derse Giriş
M. Berk Balçık
Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler (TYTD) dersi, 2003–2004 Akademik yılından başlayarak
Yıldız Teknik Üniversitesi’nin eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla uygulamaya soktuğu Genel
Eğitim Programı’nın bir parçası olarak verilmeye başlandı. Bu sisteme göre, öğrenciler ilk senelerinde bir Zorunlu Temel Kültür dersi, daha sonraki senelerde de, bölümlerinin ders programlarına
uygun olarak en az bir Üniversite Seçimlik (ÜS) dersi alacaklardır.
Verildiği ilk yıllarda Rektörlüğe bağlı olarak, Tarih Bölümü öğretim üyeleri tarafından düzenlenen bu dersler, 2006–2007 Güz yarıyılından itibaren yeni kurulan İnsan ve Toplum Bilimleri
Bölümü tarafından organize edilecektir.
TYTD dersi, yukarıda bahsi geçen Zorunlu Temel Kültür dersidir.
Peki, bu dersin içeriği nedir, neler işleyeceğiz, amacımız nedir? Dersimizi tanıtmayı ve en
baştan nasıl bir dersle karşı karşıya olduğunuzu anlamanızı amaçlayan bu yazıda, aynı zamanda,
dersin konularını da kısaca gözden geçireceğiz.
Dersin ana konusu esas olarak “modernitenin tarihi” olarak konulabilir. Dünyanın Orta
Çağ olarak adlandırılan dönemden ne tür dönüşümler geçirerek bugünkü küresel ilişkiler çağına
geldiğinin tarihi...
“Tarihsel dönüşümler” ana konusu olmasına rağmen, bu ders geleneksel bir tarih dersinden fazlasını amaçlamaktadır. Dersin adındaki “toplumsal yapılar” tamlaması bu amaca işaret
eder, yani, tarihsel gelişmelerin kavramsal olarak, kültür, siyaset, ekonomi, sınıf, ulus ve uluslararası ilişkiler gibi sosyal yapılarla açıklanması… Bu tür bir açıklama çabası, dersi basit bir kronolojik
tarih niteliğinden çıkarır. Aynı zamanda, ilk ve orta eğitim sistemimizde çok da alışık olmadığımız
bir çabadır bu. Analitik tercüme; tarihi büyük adamların, kralların, başkanların, milletlerin, anlaşmaların, kuruluş ve yıkılış yıllarının tarihi olarak okumaz. Büyük tarihsel dönüşümler, kırılmalar, alt üst oluşlar, toplumsal yapılar ve kavramsal araçlar yoluyla anlaşılabilir, daha da önemlisi
açıklanabilir kılınır.
Toplum bilimler açısından “açıklamak” demek, bize ezeli ve ebediymiş, her zaman insanların veya insan gruplarının temel nitelikleriymiş gibi gelen, fakat aslında her biri belli koşullarda
ortaya çıkan varsayımlarımızı, kabullerimizi ya da ön yargılarımızı bir kenara bırakarak, tarihsel
gelişmelerin toplumsal neden-sonuç ilişkilerini ortaya çıkarmaktır.
Bu neden-sonuç ilişkilerinin toplamı, bize toplumsal ya da kültürel bir takım genel değerlendirmelere varıp varamayacağımızı gösterir. Bugün zihnimizi ve siyasal, toplumsal hayatımızı
zorlayan birçok soruya ancak tarihin kavramsal bir okuması ile cevap verebiliriz.
Sosyal bilimler alanında ünü çok yayılmış bir soru vardır. Modern hayatı kavramaya yönelik bu çarpıcı soruyu Papua Yeni Gine’den Yali isimli yerli bir siyasetçi, araştırmacı Jared
Diamond’a sormuştur. Sorudan önce, sorunun arka planını anlatan uzunca bir paragraf,
Diamond’un kitabından alıntılamaya değer:
“İki yüzyıl önce bütün Yeni Gineliler ‘hâlâ Yontma Taş Çağı’nda yaşıyorlardı’. Yani
Avrupa’da binlerce yıl önce yerlerini metalden yapılma aletlere bırakmış olan taştan
aletleri kullanıyorlar, merkezi bir siyasal gücün çevresinde örgütlenmemiş olan köylerde yaşıyorlardı. Beyazlar geldiler, merkezi yönetimi getirdiler. *1972’de Yeni Gine
Avustralya yönetimindeydi.+ Çelik baltalardan, kibritten, ilaçtan giyim kuşama, meşrubata, şemsiyeye kadar çeşitli mallar getirdiler. Yeni Gineliler bu malların değerini
hemen anladı. Yeni Gine’de bütün bu malların toplu adı ‘kargo’ idi.
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Beyaz sömürgecilerin pek çoğu Yeni Ginelileri ilkel diye küçümsedi. Yeni Gine’deki
‘beyaz efendilerin’ -1972’de onlara hala efendi deniyordu- en işe yaramazı bile Yeni
Ginelilerden, hatta Yali gibi etkili siyasetçilerden daha iyi bir hayat yaşıyordu. Ama
Yali bana sorduğu gibi pek çok beyaza da sormuştu, ben de pek çok Yeni Gineliye
sordum. Ben de Yali de çok iyi biliyoruz ki Yeni Gineliler ortalama olarak en az Avrupalılar kadar zekidir. Herhalde Yali o parlak gözlerini dikip sorgular gibi bana baktığında kafasından bunlar geçiyordu. ‘Neden beyazların bu kadar çok kargosu var,
bunları Yeni Gine’ye neden getirdiniz ve biz siyahların kendi kargosu neden bu kadar
1
az?’”

Bu basit soru, aslında Yali’nin kendi dünyasının zıtlıklarından yola çıkarak modern durumun nasıl bir şey olduğunu kavrama çabasını temsil ediyor.
Bugün biz de küresel ya da yerel ölçekte etrafımızdaki dünyaya baktığımızda oldukça
karmaşık bir resim görüyoruz. Kimilerine göre tarihin “modernlik-sonrası (post-modern)” kimilerine göre ise modernliğin ileri aşaması sayılan bu dönem, bize çoğu zaman kafa karıştırıcı, yarattığı çelişkiler ve sıkıntılarla anlaşılması güç gelir. Ama 500 yıl öncesinden, gezegenin herhangi bir
bölgesinden alınıp bugüne getirilecek biri için ise bırakın anlaşılmayı, muhtemelen aklın sınırlarını
olumsuz sonuçlar doğuracak bir şekilde zorlayacaktır. Ve yine büyük bir ihtimalle, biz o insana,
bugünlerin temelinin kendisinin yaşadığı çağda atıldığını asla anlatamayacaktık.
Ama bizim bugün elimizde Yali’den daha fazla bilgi ve kavramsal araç var bu tür soruları
cevaplamak için. TYTD dersini bu bilgi birikimini, analitik bir biçimde size aktarmak üzere düzenlenmiş bir ders olarak kabul edebiliriz.
Modernliğin tarihini, ya da dersimizin kapsamı açısından kabaca son 500 yıl olarak tanımladığımız dönem üzerinde çalışmak çok kolay değil aslında. Bu zorluk sadece neyin modern ya da
geleneksel, neyin yeni ya da eski olduğu ile alakalı olan bir kavram karmaşasından kaynaklanmıyor. Üzerinde duracağımız kavramların çoğu yalnız tanımlama işlevine sahip değil, aynı zamanda
normatif, yani belli bir değer yargısı içeren ya da ahlaki bir takım referansları olan kavramlar.
Ulus, sınıf, kapitalizm, emperyalizm, birey, sermaye, ülke, devlet gibi kavramlar bir yana, ‘modern’ teriminin kendisi bile, özellikle kuruluş amacı olarak önüne hırslı bir modernleşme projesi
koymuş olan Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim sisteminden yetişmiş bizler için, yeteri kadar muğlâk. Bu dersi aynı zamanda bu tür muğlâklıkları gidermeye yönelik bir girişim olarak da düşünebiliriz.
Kitabınızda ve derslerde ayrıntılı bir şekilde anlatılacağı gibi, modernlik ya da modern durum dünyayı daha önce insanlığın şahit olmadığı bir şekilde dönüştürdü. Daha önce de büyük
uygarlıklar, kültürler ya da dinler ortaya çıktı, çevrelerindeki toprakları etkilediler, oradaki hayatları geri dönülmez bir şekilde değiştirdiler. Ama hiç biri 1500’lerde Avrupa’da ortaya çıkan yaşam
biçimi kadar küresel bir etki göstermedi. 1350’lerde Kara Veba ile kavrulan, Ortadoğu ve Uzakdoğu devletleri tarafından ciddiye alınmayan fakir Avrupa’da ortaya çıkan ve birbirine paralel olarak
gelişen bir takım süreçler, bugün bütün gezegene ekonomik, siyasal ve kültürel olarak hükmeden
bir merkezi ortaya çıkardı.
Avrupa’da ortaya çıkan ve modernlik adı verilen bu yeni yaşam biçimi, farklı bir siyaset ve
egemenlik tarzını, sermaye birikimine dayalı bir ekonomik faaliyet anlayışını, cemaat bağlarının
kırılıp, bireyin öne çıktığı değişik bir yaşam felsefesini içinde barındırıyordu. Ve bu yenilik, yayılmaya meyilliydi. Coğrafi keşiflerle başlayarak bütün gezegen çok kısa bir süre içinde Avrupalı
beyaz adam tarafından bilinir ve idare edilir hale geldi.
Dersimizde, bütün bu ortaya çıkış ve yayılma sürecini aktarmaya ve anlaşılır kılmaya çalışacağız.
1

Jared Diamond, Tüfek, Mikrop ve Çelik, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 2003, ss: 2-3.
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Yukarıda da belirttiğimiz gibi bir takım kavramlar, bizim için temel öneme sahip ve dersimizin birçok konusunda tekrar tekrar bunlarla karşılaşacağız. Siyasi, kültürel, ekonomik ve felsefi
açılardan baktığımızda egemenlik, meşruiyet, milliyetçilik, ulus, sömürgecilik, sermaye, metalaşma, kapitalizm, sınıf, endüstri, birey, Aydınlanma, ataerkillik, merkezileşme, sekülerleşme (dünyevileşme), modern devlet, ideoloji, ulus-devlet, küreselleşme gibi kavramlar yakın çağ tarihini
anlamamızda anahtar rol oynayacaklar.
Ders konu itibarıyla Avrupa üzerine yoğunlaşsa da Avrupa-merkezci bir içerikten kaçınıldı.
Avrupa-merkezcilik kavramı da kitabınızda yeri geldiğinde açıklanacak, fakat kısaca aktarmak
gerekirse: konumuz çerçevesinde Avrupa-merkezcilik, modernliği Avrupa’nın sadece kendi iç
dinamikleri sonucu ortaya çıkan bir süreç olarak görmektir. Avrupa-merkezciliğin kendisi bir görüş olmaktan çok, tarihsel yorumlara sızan bir genel çerçeve gibidir. Bu çerçeveden baktığımızda,
Avrupa’da 16. yüzyıldan sonra ortaya çıkan gelişmelerin arkasındaki uygarlıklar ya da kültürler
arası karşılıklı etkileşimler görünmez; bu dönemde ortaya çıkan her yenilik Avrupalıların (ki tek
bir Avrupalı kimliğinden, ne kültürel ne de dini açıdan, bahsetmek de mümkün değildir) kendi –
üstün- karakteristik özelliklerinden kaynaklanan, bütün insan türü adına ulaşılmış, evrensel yenilikler olarak görünür; ve elbette Avrupa’yı ve Avrupalıları, sadece coğrafi olarak değil aynı zamanda ortak bir kültür, homojen, birbirine benzer özellikler gösteren tek bir birim olarak ele
alma eğilimi ortaya çıkar. Dersimizde gerçeğin resmini flulaştıran bu yaklaşımdan uzak bir şekilde, “Avrupa” kavramının kendisinin de nasıl ortaya çıktığını, modernliğin oluşumundan çoğu Avrupa devletlerinin askeri üstünlüğü sonucu ortaya çıkan sömürü ilişkilerinin de sorumlu olduğunu
aktarmaya çalışacağız.
Dersin akışından kısaca bahsetmek gerekirse…
İlk haftalar, moderniteden önceki Avrupa’daki feodal dönemi kısaca işleyeceğiz. Bu dönemde Avrupa’da ve dünyada ne tür siyasal ve kültürel oluşumlar vardı, ekonomi nasıl dönüyordu, insanlar hayata nasıl bakıyorlardı, anlamaya çalışacağız. Bu kısım, büyük dönüşüm öncesi
dünyanın, ama özellikle de bu kıvılcımın çaktığı Avrupa’nın nasıl bir yer olduğu hakkında kısaca
bilgi vermeyi amaçlıyor.
Daha sonra, feodal dönemin içinde gelişen ve bu sistemin ilişkiler ağını yırtacak dinamiği
yaratan İtalyan Rönesans’ı ve sonrasını; Protestanlık mezhebinin ortaya çıkarak, binyıllık Katolik
birliğini kıran Reformasyon sürecini; yeni ekonomik faaliyet biçimlerinin gelişimini yani kapitalizmin nüvelerinin nasıl belirdiğini; dünyayı efsanelerle dolu bir yer olmaktan çıkaran ve gezegenimizi Avrupa medeniyetinin önüne seren coğrafi keşifleri göreceğiz. Bilimsel devrimlerin gelişimi
de bu erken modern dönüşüm sürecinin bir parçası olarak işlenecek.
Sermaye birikimini ve kârı en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen bireysel girişimcilerin,
kırsal alandaki feodal ve kentlerdeki loncaya dayalı ekonomik sistemi nasıl çökerttiğini ve dünyaya nasıl yayıldığını işleyeceğimiz haftayı, parçalı siyasi yapıların, yani lordların ve baronların yerinin, önce mutlak kralların sonra da ulus-devletlerin aldığı dönem izleyecek.
İnsanlık tarihinin küresel etki yaratan ilk toplumsal devrimi olan Fransız Devrimi’ne geçmeden önce, bu süreci hazırlayan ve “insan aklı”nın hem dünyayı hem de toplumu dönüştürebileceği fikrinin egemen hale geldiği Aydınlanma dönemine bakacağız.
Ardından, 1750’lilerden itibaren İngiltere’de gelişen, sermayenin ve bilimsel bilginin birikimi ile insan hayatını kökten dönüşümünü sağlayan, buhar enerjisini, trenleri, fabrikaları ve işçi
sınıfını Avrupa toplumlarıyla tanıştıran Endüstri Devrimi’ni işleyeceğiz.
19. yüzyıl Avrupa’da farklı ideolojilerin çatıştığı ve uzlaştığı bir asır oldu. Bu süreçle ilgili
olarak liberalizm ve muhafazakârlık gibi ideolojiler, ana hatlarıyla aktarılacak. Milliyetçilik, ayrı bir
hafta ayıracağımız bir konu. Çünkü bu dönemde modernliğin Batı-dışı ortamlara hızla yayıldığını
ve benimsendiğini, bunun da temel mecrasının milliyetçilik olduğunu göreceğiz. Önce, milliyetçiSayfa |6
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lik ideolojisinin ortaya çıkışının, devletin merkezileşmesi ve askeri devrimle olan ilişkisi üzerinde
duracağız. Fransız Devrimi’nin bu ideolojinin özellikle Batı egemenliği karşısında sıkıntıya giren
Avrupa-dışı topraklarda nasıl bir direniş biçimi olarak tercih edilmesini sağladığı da yine tartışacağımız konulardan.
Bu haftadan sonra, bir adım geri atıp, bir süre Osmanlı İmparatorluğu’nun en uzun yüzyılını, yani 19. yüzyılını ve Türkiye Cumhuriyet’inin ortaya çıkışını ele alacağız. 2 hafta sürecek Türkiye incelemesi, aynı zamanda bize Avrupa dışına yayılan modernliğin, sömürge olmamış topraklarda nasıl geliştiğine dair bir örnek olayı anlama fırsatı da verecek.
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını ve Cumhuriyet’in kuruluşunu küresel ekonomik ve
siyasi çerçeve içine oturtarak anlamak, bize, daha sonraki hafta işleyeceğimiz yakın Cumhuriyet
tarihinin aydınlanmasında yararlı olacak.
Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı sonrasındaki hikâyesini, dünyanın Soğuk Savaş dönemi ile
birlikte işleyeceğiz. Küreselleşme tartışmalarının kaldırdığı toz duman arasında, modernliğin geldiği noktayı anlamaya çalışacağız.
Konu akışının da ortaya koyduğu gibi, toplumsal hayatın sadece belli bir alanına odaklanmayacağız. Sadece siyasetten, devletlerarası ilişkilerden, krallardan değil, aynı zamanda Rönesans sanatının etkilerinden, Protestanlığın ortaya çıkmasıyla birey anlayışının gelişmesinin ilgisinden, matbaanın icadıyla okur-yazarlığın artmasının ne tür sonuçları yarattığından, kırsal alanda
toprak beyleri için çalışan köylülerin verdiği vergiler üzerinden dönen ekonomik sistemin yerine,
coğrafi keşiflerle Akdeniz ekseninden çıkıp Atlantik Okyanusu’na geçen ve patlama gerçekleştiren
ticari kapitalizmin gelişmesinden de söz edeceğiz. Ve göreceğiz ki, sadece siyaset ya da sadece
ekonomik ilişkiler dünyayı anlatmakta yetersiz kalıyor, bu resmi daha net açıklayabilmek için
kültür, siyaset ve ekonomi üçlüsünün nasıl iç içe geçmiş olduğunu, birbirini karşılıklı olarak nasıl
etkilediğini anlamamız gerekiyor.
Elinizdeki kitapta çok sayıda harita da bulunuyor. Makalelerin aralarına, konularına göre
yerleştirilmiş olan bu çizimlerde, ilgili oldukları döneme dair birçok bilgiyi bulmanız mümkün.
Tarihsel ve kavramsal öğrenme sürecinizi mekân açısından da pekiştireceğini düşündüğümüz bu
haritaların, onca sözün ve yazının arasında görsel ve uzun dönemli hafızanızda yer tutacağını
umut ediyoruz.
Neredeyse her makalenin sonunda, bir kaynakça yer almaktadır. Herhangi bir konuyu,
derste işlendiğinin de ötesinde öğrenmek ve araştırmak isterseniz bu kaynaklara başvurabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi almak istediğiniz ya da aklınızdaki bir konuyu tartışmak istediğinizde grubunuza ders veren öğretim görevlisi size memnuniyetle yardımcı olacaktır. Böyle bir dersin ancak
etkileşimi arttırabildiğimiz sürece faydalı olabileceğini biliyoruz.
Kolay gelsin…

Sayfa |7

Haftalık Ders Planı ve Okuma Programı
Aşağıdaki program, 2009–2010 güz dönemi için Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler dersinin
haftalık konu akışı göstermektedir. Her hafta, tarihleri, işlenecek konuları ve sorumlu olduğunuz
okumalarıyla birlikte verilmiştir. Ders programını bölen tatil günleri dolayısıyla her grubun akışında farklılıklar olabilir.
Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler dersi; öğretim görevlilerinin sadece sizlere ders anlatıp
sınav yaptığı bir düzenden öte, sizin de her hafta okumaları düzenli olarak yapmanız ve sınıfta
aktif katılım göstermenizin gerekli olduğu fikri üzerine kurulmuştur.
Okumalar, aşağıdaki haftalık akış sırasına göre kitaba eklenmiştir. Kitabınızın başındaki İçindekiler
sayfasından ilgili okumaların hangi sayfada olduğunu bulabilirsiniz.
Önemli not: Aşağıda belirtilen ara sınav tarihleri öngörülen tarihlerdir. Kendi grubunuzun snav
tarihi için, dersinize giren öğretim görevlisine danışın.
1. Hafta
28 Eylül – 3 Ekim
Konular:
Ders hakkında genel bilgi. Okumalar, notlandırma, sınavlar ve yoklamalar.
2., 3., ve 4. Hafta
5 – 10 Ekim, 12 – 17 Ekim ve 19 – 24 Ekim
Konular:
Feodalizmin Sonu ve Erken Modern Dönem: Avrupa’da Feodal düzen ve dönüşümü, Rönesans,
Protestan Reformasyonu ve Toplumsal Dönüşüm, Demografik Dönüşüm, Askeri Devrim, İletişim alanındaki dönüşümler, Kentleşme, Matbaa ve Okur-Yazarlık, Coğrafi Keşifler
Okumalar:
 Ayşegül Baykan, “Erken Modern Dönem”
 Kerem Karaosmanoğlu, “Ortaçağ Mirası: Toplum ve Ekonomi”
 Teyfur Erdoğdu, “Akdeniz Dünyasında Feodalizmin Sonu ve Kapitalizm Öncesi Dönem”
 Nalan Turna, “Rönesans”
 Zafer Doğan, “Coğrafi Keşiflerden Sömürgeciliğe”
5. Hafta
26 – 31 Ekim
(28 Ekim Çarşamba ve 29 Ekim Perşembe Cumhuriyet Bayramı tatili+
Konular:
Siyasi Dönüşüm: Merkezileşme, Modern Devletin Doğuşu
Okumalar:
 Gencay Şaylan, Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, ss. 31–46.
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6. Hafta
2 – 7 Kasım
Konular:
Aydınlanma, Bilimsel devrimler ve Fransız Devrimi
Okumalar:
 Immanuel Kant, “ ‘Aydınlanma nedir?’ sorusuna yanıt”, Toplumbilim, Aydınlanma Özel
Sayısı.
 “Aydınlanmacılık”, Felsefe 2002, Bölüm: 22, TÜSİAD Yay..
 Didem Gürses, “Fransız Devrimi”.
7. Hafta
9 – 14 Kasım
Konular:
Endüstri Devrimi ve ideolojilerin doğuşu, Ekonomik Dönüşüm – Metalaşma, 19. Yüzyılda Avrupa’da Düşün Akımları
Okumalar:
 D. Gürses, “Endüstri Devrimi”.
 Gencay Şaylan, “Liberalizm”, Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, ss. 46–70.
 J. Coffin (ve diğerleri), Western Civilizations, 23. Bölüm: “19. Yüzyılda Avrupa’da Düşün
Akımları” (özet çeviri).
8. Hafta
16 – 21 Kasım
1. Ara Sınav
9. Hafta
23 – 28 Kasım
(26 Kasım Perşembe (Arife günü), 27 Cuma –28 Kasım Cumartesi Kurban Bayramı tatili)
Konular:
Ulusların oluşumu ve Milliyetçilik ideolojisinin doğuşu, Sömürgecilik ve Emperyalizm
Okumalar:
 Suavi Aydın, Modernleşme ve Milliyetçilik, ss. 60–79.
 Zafer Doğan, “Sömürgecilikten Emperyalizme”
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10. Hafta
30 Kasım – 5 Aralık
(30 Kasım Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün tatili)
Konular:
İmparatorlukların Dağılması ve Yeni Dünya Düzeni, 20. Yüzyılın ilk yarısı: Ulus Devletlerin dönüşümü, Sosyalizm ve 1917 Ekim Devrimi, Dünya Savaşları ve Faşizm
Okumalar
 Gülsema Dalgıç, “1917 Ekim Devrimi’’
 Kerem Karaosmanoğlu, “1. Dünya Savaşı”
 Kerem Karaosmanoğlu, “2. Dünya Savaşı”
 Setenay Nil Doğan, “Faşizm”
11. Hafta
7 – 12 Aralık
Konular:
Osmanlı’da modernleşme: II. Mahmut’tan itibaren reform çabaları, Tanzimat, Yeni Bürokrasi –
Yeni Siyaset, Osmanlı’da Sanayileşme Girişimleri
Okumalar:
 Mehmet Beşikçi ve Özge Özaydın, “Modernleşme Sürecinde Osmanlı İmparatorluğunun
Yeni Meşruiyet Arayışları (19.Yüzyıl)”.
 Didem Gürses, “Endüstri Devrimi ve Osmanlı İmparatorluğu”
12. Hafta
14 – 19 Aralık
Konular:
Cumhuriyet Dönemi Türkiye’si: Osmanlı’nın Dağılması ve Cumhuriyetin Kuruluşu, Ekonomik
Dönüşüm
Okumalar:
 Seçil Deren, “Kültürel Batılılaşma”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 3: Modernleşme
ve Batıcılık içinde, İletişim Yayınları, ss. 382–402.
 Çağlar Keyder, “İktisadi Gelişmenin Evreleri”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Tarihi Ansiklopedisi, c: 4, ss: 1065–1073.
 Zaman Dizini, 20. Yüzyıl Dünya ve Türkiye Tarihi, Tarih Vakfı Yayınları, ss.148-149.
13. Hafta
21 – 26 Aralık
2. Ara Sınav
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14. Hafta
28 Aralık – 2 Ocak
(1 Ocak 2010 Cuma Yılbaşı tatili)
Konular:
21. Yüzyıla Doğru - Gelişmeler, Akımlar, Yönelimler: Soğuk Savaş Dönemi ve Küreselleşme
Okumalar:
 J. Coffin (ve diğerleri), Western Civilizations, 30. Bölüm: “İkinci Dünya Savaşı Sonrası Avrupa” (özet çeviri)
 Çağlar Keyder, İstanbul: Küresel ile Yerel Arasında, ss.9-40.
15. Hafta
4 – 9 Ocak
Genel tartışmalar ve değerlendirmeler
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Harita 1 - 528 yılında Avrupa’da Kentler ve Ticaret Yolları
Colin McEvedy, Ortaçağ Tarih Atlası, Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul: 2003, s.23
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Harita 2 - 1000 yılında Avrupa’da Kentler ve Ticaret Yolları
Colin McEvedy, Ortaçağ Tarih Atlası, Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul: 2003, s.55
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Harita 3 - 1212 yılında Avrupa’da Kentler ve Ticaret Yolları
Colin McEvedy, Ortaçağ Tarih Atlası, Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul: 2003, s.73
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Ayşegül Baykan
Bir analitik yapı olarak ‘kültür’
Doğaldır ki, kültür ve uygarlık tarihini ne bir zaman noktasına, ne bir insan grubuna, ne de sınırlı
bir mekâna indirgeyebiliriz. Aynı şekilde, kültürü düşünsel pratiklere de indirgeyemeyiz. Nesnel
dünyanın içinde var olmak ve nesnel koşullarımızı, toplumsal ilişkilerimizi düzenlemek ve değiştirmek her zaman belirli kültür yapıları içinde olur. Örneğin, tarımsal veya endüstriyel üretim
teknolojisi, üretilen ürünlerin nasıl ve ne şekilde tüketildiği ve hangi güçlerle ürünlere el konulduğu ve bu güçlerin o toplumun insanları tarafından meşru kabul edilip edilmediği hep o kültür
yapılarının parçalarıdır. Toplum bilimcilerinin en kritik problemi, analitik olarak farklı sahaları
(teknoloji, tarih, siyaset, ekonomi, din, felsefe, ahlak ve sanat gibi) ayırarak incelemek, ardından
her birini tekrar birbiri ile ilişkilendirerek yeniden birleştirmek ve anlamaktır. Bu yöntemle yapılan analiz, bizleri sadece belirli bir nesne veya çalışma öznesi üzerinde fikir sahibi yapmakla kalmaz, aynı zamanda bunların nasıl ve ne şekilde, hangi etmenler ve zorlamalar altında değiştiğini
de gösterir. Bir neden-sonuç ilişkisi içinde, hiç değişmediğini farz ettiğimiz olguların bile tarihin
akışına nasıl paralel seyrettiklerini anlamamızı sağlar.
Tarihi dönemlere ayırmak işte böyle bir analitiğin parçasıdır. Tarih içinde saptadığımız kırılma noktaları aslında topyekun bir yeniden oluşumu işaret etmemektedir. Ancak bütünsel olarak parçaların nasıl birleştiğinin sistematiğinde belirgin bir farklılığa işaret eder. İşte bu nedenledir ki, Rönesans bir kırılma noktası olarak alınır ve erken modern dönemin başlamasını simgeler.
Avrupa’da feodal dönemin yerine merkezi devletlerin egemen olduğu süreçte kapitalizmin küresel bir ekonomik faaliyet olarak toplumların sosyal yapısında büyük dönüşümlerine neden olması
bize tarihsel dönüşümlerin ivmesinin işte bu erken modern dönem diye adlandırdığımız 16. ve
17. yüzyıllarda nasıl hızlandığını gösterir.
Onsekizinci yüzyıl ve sonrası ise endüstriyel toplum modelinin atağa kalktığı ve hızla yayıldığı, bu çerçevede bilimsel düşüncenin, yeni teknolojilerin, siyasaların, toplumların içyapılarında olsun, küresel eklemleşmelerde olsun yeni hegemonya ilişkilerinin dönemi olarak algılanabilir.
Yukarıda belirttiğimiz gibi kültür, bunların hepsine içsel bir doku olarak, tüm bu oluşumlara kendi
zamanları içinde ses verir, onları ifade eder. Dolayısıyla, kültür tarihlerini okumak bu bütünsel
sürece yeniden bakmak ve değişime neden olmuş olan faktörlerin analitik olarak birbirine eklemlenmesini incelemektir. Bundan öteye, asla değişmeyen bir ‘şey’ gibi belli bir kültürel yapıyı, diğer
yapılara göre olumlu veya olumsuz kılarak değerlendirmek amaçlanmamaktadır.
Rönesans öncesi dönem:
Kentlerin ortaya çıkışı ve uygarlıkların yayılması
Tarihin belirli noktalarında oluşmuş olan toplumlara analitik olarak baktığımızda öncelikle
üretim güçlerine ve ilişkilerine ve hangi dinamiklere sahip olarak geliştiklerine veya yok olduklarına bakıyoruzdur.
Tarıma dayalı insan topluluklarının ortaya çıkışını anlamak ve incelemek tüm bu süreçleri
anlamak açısından başlangıç teşkil eder. Yüzbinlerce yıl avcı ve toplayıcı olan insan gruplarının
toprağa yerleşik ve üretici olmalarının başlangıç tarihi de bu nedenle çok önemlidir: M.Ö. 8000
yıllarında Neolitik dönemin Anadolu’da başlaması, yeni bir uygarlığın yolunu açmıştır. Bundan
sonraki on bin yıl içinde olacakları burada tek tek ele almamız hem zaman hem de hacim bakımından mümkün değil. Ancak tarihin birikimine ve incelediğimiz dönem açısından çok büyük
önemi olan esas gelişmeye bakacak olursak bunun kentlerin ortaya çıkışı, siyasi ve hukuki (yasal
olan) yapıların oluşumu ve hızla yayılan bu oluşumlar arasında gerek savaş, gerek ticaret, gerekse
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de fikir ve sanat alanlarında bağlantıların sıklaşması olduğunu görürüz. Kısaca, kapalı bir sistem
içinde var olan geçimlik (kendi üretip ve tüm ürünü kendi tüketen) ekonomilerin yerine, üretimin
artması ile birlikte ürün çeşitlerinde, dolayısıyla ekonomik faaliyetlerde artış olmuştur. Diğer bir
deyişle, ürün üreticinin kendi gereksiniminden fazla olduğunda bu artış başka bir faaliyetteki bir
grubun, örneğin, Şamanların (din adamlarının), idarecilerin, savaşçıların beslenmesine ayrılır. Bu
grupların ayrışması, onların zaman içinde üretime tahakküm etmeleri imkânını yaratmış ve tanrıkralların, onların etrafında da din adamlarının ve savaşçıların oluşmasını mümkün kılmıştır. Bu
gruplar artık zorla ve vergi olarak aldıkları tarımsal ürünlerle piramitler, tapınaklar ve barınaklar
yaratmış, kırsal kesimden ayrılarak kentleri oluşturmuşlardır. İlk önceleri, üretim için gerekli olan
teknolojileri, aletleri, çanak çömleği hatta silahları imal eden köylülerin bizzat kendileri iken, zaman içinde artan çeşitlilikle farklı tarım-dışı üreticiler de tarımsal artı değerden istifade ederek
kendi üretim sahalarında yoğunlaştılar. Egemen sınıfın ihtiyacını da karşıladıklarından onlara
yakın yerleşkeler oluşturdular. Ancak ürettikleri ürünlere talep yakın bölgelerdeki diğer yerleşkelerden de gelebiliyordu. Ticaret gelişiyor, tarım dışı üretim yapılan kentler böylece büyüyordu.
İ.Ö. 4000’lerin sonunda bronz çağına gelindiğinde ise en önemli buluşların arasında ‘para’
ve egemen sınıfların yönetimini ve hesaplarını kolaylaştıran, yasalarını kodlamaya yarayan yazıyı
sayabiliriz.
Hızla artan ekonomik artı değer kentlerin de hızla yayılmasını sağlamıştır. Mezopotamya’dan Çin’e, özellikle nehir boylarında birçok kent oluşmuştur. Mabetlerde astronomi, aritmetik
ve geometri gelişerek dünyevi olanakların artmasında ve yayılmasında kullanılır olmuştur.
İ.Ö. 2000 yıllarına bakacak olursak, merkezi siyasi otoriteyi, yasaları, heykel ve müzik gibi
sanat dallarını ve bunların araçlarını sıkça görmeye başlıyoruz.
İ.Ö. 1100 yıllarında ise demirin yaygınlaştığını, tüm sınıfların kullanımına geçtiğini (örneğin, önce yolunarak alınan koyunyününün artık makasla daha hızlı ve verimli şekilde kırpıldığını),
işbölümünün yaygınlaştığını (demirciler, dokumacılar, marangozlar, çanak-çömlekçiler, vb.), sulama tekniklerini ve tahılı una çevirmek için değirmenleri buluruz.
Antik Yunan Uygarlığı’nın kentleri, geniş bir coğrafyadan gelen artı değer sayesinde felsefeye, sanata ve teknolojik gelişmelere yön veriyordu. İ.Ö. 400. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
Helenistik dönem, siyasi birleşmelerin olmayışı, şehir devletlerinin aralarında sürekli savaş yapmaları, artı değerin gittikçe sayıları artan üreticilerin eline geçmemesi ile artan başkaldırılar sonrası sürekli zayıflarken, kentsel uygarlıklar Akdeniz’in doğusunda hızla gelişmeye başlamıştı. Örneğin, İskenderiye kütüphanesinde tıptan astronomiye kadar çeşitli konularda 500.000 kitap
bulunuyordu. Helenistik dönemden sonra bölgeyi ele geçiren Roma devleti (İ.Ö.270) tüm Akdeniz’de hızla genişledi. Başlarda Roma’nın kendisine ait ileri teknikleri bulunmamaktaydı. Ancak,
örgütlenme ve idari işlerde gelişmişti. Uzun mesafe ticaretinden yararlanmak için yol ve limanlar,
tarım için sulama kanalları inşa etmişti. Alt tabakadan insanların bile tam vatandaşlık hakları bulunuyordu ve siyasi otoriteyi paylaşıyorlardı. İ.Ö. 270-İ.S. 14 arasında (Augustine dönem) Roma
Devleti’nin sınırları neredeyse tüm Akdeniz’i kaplar hale gelmişti. Dolayısıyla Roma’nın ticareti ve
kentleri büyük bir hızla gelişiyordu. Karadeniz’den, Kuzey Afrika’ya ve İspanya’ya her bölgenin
farklı ürün üretimlerinden artı değerlerini dönüşüme sokuyor, bölge ticaretini arttırıyor ve Roma
Devleti’nin kentlerinin hızla büyümelerini sağlıyordu. İ.Ö. 31-İ.S. 14 tarihleri arasında Roma kentinin nüfusunun 1.000.000’a yakın olduğu tahmin ediliyor. İşte bu zamandan sonra çöküş başladı.
Çöküş, her zaman olduğu gibi, toplumsal yapılardan kaynaklanıyor. Zenginleşen kesimin kendi
çiftliklerini (latifundia) kurarak kente çekilmeleri ve zengin bir tüketici sınıfına dönüşmeleri, üreticilerin teknik olarak kendilerini yenileyememeleri, uzak bölgelerin merkeze akan artı değer sonucu gittikçe ezilmeleri ve başkaldırmaları gibi sorunlar ekonomide gittikçe durgunluğa ve siyasette büyük çekişmelere sahne oluyordu. Büyük toprak sahipleri gittikçe bağımsız, kendi içine
kapalı ekonomiler oluşturmaya başlamıştı bile. Bu ise ticareti daha da kısıtlıyor ve kentsel halkın
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fakirleşmesine yol açıyordu. Roma Devleti’nin yıkılması kaçınılmaz olmuştu. Dördüncü ve altıncı
yüzyıllar arası kuzeyden gelen akınlarla dağılır Roma İmparatorluğu. Ancak gelen kavimler imparatorluktan geriye kalan manorial toprak düzenini, yani bağımsız toprak hükümranlıklarının üretim biçimini ve geçimlik tarım ekonomilerini devam ettirirler. Bunun yanında Latinceyi benimserler ve -kısmi olarak var olmaya devam eden- eğitim ve hukuk sistemini de dokunmadıkları kiliselere bırakırlar. Kentsel yaşama uzak dururlarken var olan su kanalları yıkılır, kentlerin orta sınıfları
ortadan kalkar.
Orta Çağ Avrupası
Haçlı seferleri ve getirdikleri
Beşinci yüzyıldan onbeşinci yüzyılın ortalarına kadar olan dönemi Orta Çağ olarak adlandırsak da, bu dönem toplumsal değişimi belirleyen dört dönemde incelenir.
İlki beşinci yüzyıldan onbirinci yüzyıla kadar olan dönemdir. Bu zaman içinde Avrupa’nın
tüm sathında onlarca farklı kavim dolaşmakta ve kendine yer aramakta, yerleşik düzene geçmekte, ormanları kesip tarıma açmaktadır. Ardından yüzlerce beylik ve prenslikler oluşur, mülksüz
şövalyeler ve askerler kendilerini besleyecek hangi kale varsa sadakatlerini ve askeri güçlerini
onlara teslim ederler.
İkinci dönem onikinci ve onüçüncü yüzyıllara tekabül eder. Bu dönemin önemi büyüktür
zira Avrupa’yı kökünden değiştirecek yapılar bu dönemde ortaya çıkar. Dönemi en iyi karakterize
edecek olgu Haçlı Seferleridir. 1095–1291 yılları arasında dokuz büyük, birçok da daha ufak, kısmi
sefer vardır. Bu seferler Katolik dünyasının başındaki papa önderliğinde Avrupa’nın farklı bölgelerinden toplanan soyluların, askerlerin ve köylülerin kutsal toprakları (Kudüs’ü) elde etmek, Arapları İspanya yarımadasından atmak, pagan Kuzey’i (İskandinavya’yı) Hıristiyanlaştırmak ve Katolik
Kilisesi’nden sapmış, bağımsız Hıristiyanları yola getirmek gibi çok farklı emeller taşıyordu. Esas
amaçları arasında sayılmasa da yollarına çıkan Musevileri de ortadan kaldırıyorlardı. Birinci sefer
Bizans İmparatoru’nun 1071 tarihinde Malazgirt’te Selçuk Türklerine yenilmesi sonucu yardım
istemesi üzerine başlar. Bu papanın Doğu Roma Ortodoks Kilisesi’ne karşı gücünü yükseltmek için
bir fırsat sağlayacaktır, dolayısıyla önemlidir. Üçüncü sefer Selahattin’in Kudüs’ü 1187 tarihinde
alması üzerine gerçekleşir. Dördüncü sefer görünürde bir başarı değildir. Ancak Konstantin’in
şehrini yani Doğu Bizans İmparatorluğu başkenti Constantinople’u (Konstantiniye’yi) yağmalar ve
yıkıp geçerler. Kiliseye ait önemli eserleri alır götürürler. Venedik kent devleti tarafından finanse
edilen ve sürdürülen bu sefer sayesinde topraktan yoksun-ticarette benzersiz Venedik Cumhuriyeti Ege’de ve Bizans topraklarında birçok üs ve dolayısıyla hâkimiyet kuracak, ticareti ele geçirecektir. Bizans bundan böyle bir daha gücünü toparlayamayacak ve 1453’de kent Türklere geçecektir. Dokuzuncu ve son büyük Haçlı Seferi 1271–1272 tarihleri arasında gerçekleşir ve
Memlükler’in zaferiyle sonuçlanır.
Haçlı seferleri arkalarında büyük yıkım ve insan kaybı bırakır. Ancak yukarıda Orta Çağ’ın
onikinci ve onüçüncü yüzyıllara rastlayan ikinci döneminin önemli değişiklikler getirdiğini belirtmiştik. Bu değişikliklerin seferlerle ilişkisi neydi? Bir kere, önceki durağan ve içine kapalı toplum
yapısı kırılacaktır. Yeniden Doğu’ya ve Akdeniz’e açılan Avrupalılar gittikleri yerlerde gelişmiş
fiziki ve kültürel yapılarla karşılaşırlar. Doğu Akdeniz’de Müslümanlar Antik Çağ’ın felsefesini ve
bilimsel, teknolojik gelişmesini özümsemiş ve ileriye götürmüşlerdir. Tıp ve astronomi gibi dallarda birikim sağlanmış, İbni Sina ve İbni Rüşd gibi insanlar büyük yapıtlar üretmişlerdir. İpek-yolu
ticaretiyle Hindistan ve Çin’den gelen çeşitli ürünler limanlarda gezmektedir. Mimariden matematiğe, ipekten pamuğa, baharattan işlenmiş camlara birçok yeni şeyle karşılaşacaklardı Avrupalılar. Dolayısıyla ele geçirdikleri topraklarda kendi yerleşkelerini kuran şövalyeler ve ardından
gelen tüccarlar buralarda bulduklarını Avrupa’ya taşırlar artık. İtalya’nın limanlarından sonra,
Cebelitarık Boğazı’ndan geçer, Kuzey’e döner, İngiltere’nin, Kuzeybatı Avrupa’nın (bugünkü Bel-
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çika ve Hollanda) limanlarına uğrar, Danimarka ve Baltık kıyılarındaki çeşitli limanlara ürünlerini
bırakırlar, buralardan da içerlere, Haçlı seferlerinin ördüğü yol ağlarını takiben Avrupa’nın iç bölgelerine ulaştırırlar ürünlerini. Bu gelişmelere somut bir örnek olarak Marco Polo’nun onüçüncü
yüzyılın ikinci yarısına rastlayan gezilerini verebiliriz (1271–1295). Venedikli zengin bir aile olan
Pololar Doğu Asya’ya Anadolu’dan, Ağrı Dağı’ndan, Bakü ve Orta Asya’nın steplerinden geçerek
içerlere ticaret uğruna gider, Moğol Sultanı Kubilay Han’a bağlanır ve yirmi yıl kadar bu bölgenin
içinde yaşarlar. Orada gördükleri inanılmazdır: Çin’de Yangtze nehrinin açıldığı Kinsai kenti, Venedik gibi kanalların üstüne kuruludur ancak Venedik’in oniki katı büyüktür. Geniş ve uzun bulvarları, meydanları, onikibin köprüsü ile eşsiz bir görüntüdedir. Kâğıt para kullanılır ve Hindistan
ve Uzak Doğu’nun tüm bölgelerinin varlığının aktığı yerdir. Böylece Marco Polo Venedik’e döndüğünde böyle bir dünyanın yeni bilgisi ve görgüsünü de yanında getirir.
Orta çağın üçüncü dönemi ondördüncü yüzyıl ve onbeşinci yüzyılın ilk yarısı, dördüncü
dönem ise onbeşinci yüzyılın ikinci yarısını kapsar. Aşağıda, Orta Çağ kapanmadan ortaya çıkan
önemli gelişmeleri göreceğiz.
Kentlerin gelişimi
Kentlerin gelişimi toplum bilimciler için çok büyük öneme sahiptir çünkü kır ve kent, yukarıda da belirttiğimiz gibi, birbirine paralel ve bağımlı giden olgulardır. Kentler tarımsal artı değerin ulaştığı, kontrol edildiği ve dağıtıldığı merkezler olmuş, tarımsal üretimin onları da besleyebilmesi sayesinde tarım dışı zanaatlar gelişmiş, yerel ve uzak mesafe ticaretine, entellektüel ve
sanat ürünlerine açılım sağlamış ve farklı toplumsal grupların farklılıklarıyla birlikte yaşamalarını
sağlayan kanuni düzenler yaratmışlardır. Bu açıdan ele alındığında toplumbilimcilerin en çok tartıştığı konular arasında kentlerin kapitalizmin gelişmesindeki önemli rolüdür. Kısaca, onikinci
yüzyıldaki değişik aktörlerden söz edelim: Toprak mülkiyeti olan ve ayrıca vergi toplayan kilise ve
feodal beyler ilk iki toplumsal tabakayı (estate) oluştururlardı. Serflerin ve ortakçı köylülerin kanuni anlamda bir sınıfları yoktu. Onlar beylerin mülküydü. Kentte yaşayanlar olarak ise zanaatkârları ve tüccarları sayabiliriz. Birkaç yüzyıl sonra kapitalizme geçişteki en büyük itici gücü oluşturacak burjuvalar buradan çıkacaklardır. Kentliler kanuni anlamda özgür insanlardır ve üçüncü
grubu (estate) oluştururlar. Kent sahası, lordların toprakları değildir. Köylülerin tersine, kentliler
istedikleri gibi kente girip çıkmakta özgürdürler ve kendi öz-yönetimleri vardır. Konseyler içinde
farklı grupların insanları toplanırlar ve karar alırlar. Onbirinci yüzyıl başlarında ticaret kanunu ve
ticaret mahkemeleri vardır. Onikinci yüzyılda zengin tüccarların yönetiminde yerel kent mahkemeleri, yönetim, savunma ve pazar için vergi sistemi geliştirirler ve zanaat kollarının lonca örgütlerini kurarlar. Bu dönemde Avrupa’nın genelinde kentlerde uzmanlık çeşitleri ve üretim artar.
Kentli olmayan lordların ve kiliselerin de gereksinimini karşılayacak üretim yaparlar. Öyle ki, Alman İmparatoru Birinci Frederick (1152–1190) bu zenginliğin daha Doğu’da, Slav topraklarında
da gelişmesini sağlamak için oralarda kentsel yerleşimlerin oluşmasını destekler ve Alman kentleri için geçerli olan ‘Magdeburg Kanunları’nı (kentlerin özgürlüğünün ve kendi yasalarının olmasını
sağlayan kanun) buralarda da geçerli kılar.
Avrupa’da dolaşan küçük tüccarların ve zanaatkârların belli mevsimlerde kurdukları panayırlar ve fuarlar önceleri ufak kentlerin çekirdeğini oluşturuyorlardı. Onikinci ve onüçüncü yüzyıllarda, önceki bölümde sözü edilen, ticari gelişme sayesinde liman kentleri hızla genişliyordu.
Buraların itici gücü ile harita ve pusulanın yanında yeni gemi yapım teknikleri de hızla ilerliyor,
ulaşımı ve ticaretin boyutunu arttırıyordu. Yerel anlamda, kentlerin zanaatkârları dış ticaretten
kendilerini korumayı çırakları, girdileri, çıktıları ve fiyatları tekelci şekilde kontrol eden loncalar ile
sağlıyorlardı. Demek ki bu aşamada, yerel esnaf ve zanaatkârlar ile gittikçe zenginleşen tüccarlar
arasında ilk grubun aleyhine önemli bir çelişki yaşanmaktadır (Ondördüncü yüzyılda loncaların
kent dışından gelenlere karşı kent-korumacı bir ekonomi savunduğunu görüyoruz. Bu ekonomipolitika daha sonra onbeşinci yüzyılda bölgesel olacak ve ondan sonra da ulusal boyutta gerçekleşecek ve merkantilizm adını alacaktır). Tüccar sınıfının gelişmesi para ekonomisinin de arttığının
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işaretidir. Benzer şekilde, küçük boyutlu beylikler daha büyüklerine göre gittikçe güç kaybederler.
Geçimlik ekonomilerinin dışında artı değer üretemeyen küçük toprak sahiplerine karşılık, zengin
toprağı olanlar artı ürünü pazara (hem iç tüketim için hem de uzun yollu ticaret için) sunarlar.
Tarımda da üretimi arttıran yeni yöntemler gelişmektedir. Haçlı seferleri ardı sıra çoğalan atlara
dokuzuncu ve onikinci yüzyıllar arasında demirden nallar takarak onları karasabana (sığır hayvanı
yerine) bağlarlar ve tarlaları böyle ekip biçerler. Toprağın daha derinine inen bu güçle ürün veriminde büyük artış sağlanır. Yeni sulama kanalları açılır, köprüler yapılır. Bu gelişmeler kırsal kesimin de hızla para ekonomisi içine girmeye başladıklarını gösterir. Lordlar bir yandan yeni tarlalar açarken bir yandan da serf ve köylülerin üzerinde baskılarını arttırırlar. Esaretten kaçan köylüler kentlere doluşurlar. Bir döngü oluşmuştur artık: Kente yeni gelenler loncalara dahil olamayacaklardır. Onlar ücret karşılığı çalışmaya başlarlar. Esnafın ve imalatçıların arasında ve/veya gezici
tüccarların yerleşik düzene geçip yeni iş sahalarına ve meta üretimine (kullanım değeri için üretimden pazar ve değişim değeri için ortaya çıkan üretim biçimine) geçmeleri (örneğin fayans,
mobilya, madeni eşya, dokuma üretiminde o kent için değil, uzak mesafe pazarları için seri üretime geçilecektir) ve bunun için ücretli işçi kullanmaları loncaların gücünün gittikçe azalmasına
neden olur. Tarımsal üretimde de pazar için meta üretimine geçişle, paralı beyler fakirlerden
topraklarını satın alırlar. Aynı zamanda bu topraklarda ücret karşılığı emek kullanmaya başlarlar.
Feodalizm çözülmeye başlamıştır. Ondördüncü yüzyılın ortalarındaki veba salgını ile nüfusun üçte
bire yakını yok olur, köylüler asillere karşı sıkça ayaklanır, kentteki ücretliler tüccarlara karşı başkaldırır. Ancak kralın merkezi otoritesi tüm bu kargaşayı bir arada tutabilecektir. Ne var ki
ondördüncü yüzyılın ortasından itibaren İngiltere ve Fransa yüzyıl savaşlarına girecekler ve acı
kayıplar vereceklerdir.
Yukarıda Haçlı seferleri sonrası Doğu Akdeniz’in Avrupa’nın ekonomisinde yaptığı etkileri
anlattık. Bunun yanında ikinci bir etki daha vardır ki bu belki de öbüründen daha önemli sonuçlar
doğurmuştur. Kısaca entellektüel gelişimden söz ediyoruz. Antik çağın birikimleri ile bütünleşen
felsefe ve bilim Araplarda İslam felsefesi ile paralel önemli bir birikim sağlamıştı. Bu birikim seferler dönüşü Avrupa’da üniversitelerde ve manastırlarda, papanın merkezi kontrolünün dışında,
yeniden öğrenilecek ve Hıristiyanlık düşüncesi yeni yorumlara tabi olacaktır. Üniversiteler Avrupa’da bu dönemde özerk kuruluşlardı. Yönetimleri hocalar ve öğrencilerce paylaşılırdı. Çalışmalarını din adamlarının ve asillerin siyasi baskılarından uzak, demokratik yöntemlerle yürütürlerdi.
Din öğretisinden kaynaklanan hukuk (Cannon Law) ve Roma hukuku, felsefe ve tıp gibi konular
çalışırlardı. Mali kaynakları onlara ait toprak (fief) gelirlerinden sağlanırdı. Onyedinci yüzyıldan
itibaren bilim ve matematikteki gelişmelerle yeniden canlandılarsa da, bu bağımsızlık sayesinde
büyük ürünler veren üniversiteler onbeşinci yüzyılın ortalarından sonra sönük birer kurum haline
geldiler. Ne var ki, Ortaçağ’ın sonunda gelişen kent zenginlerinin çocukları artık üniversitelere
gidecek ve profesyonel mesleklere eğileceklerdir. Merkezi devletin gelişmesine paralel olarak
devlet bürokrasisi içinde gittikçe artan bir güçleri olacaktır. Krallar, kendi otoritelerine başkaldırma eğiliminde olan bölge ve beylikleri, kentsoyluları bu bağımsız bürokratların desteği ile kontrol
altına alacak, vergilendirecek ve muhakeme edecektir. Rönesans’tan itibaren gördüğümüz
sekülerleşme (dünyevileşme) doğrultusunda gittikçe önemi artan dünyevi hukuk kuralları, yerel
konseylerin ve parlamentoların içinde önemli bir rol oynarken sivil bürokrasinin eğitimli insanlarına büyük iş düşüyordu.
Rönesans Dönemi ve sonrası Avrupa, Reformasyon:
Rönesans dönemini incelerken kültürel boyutta Avrupa’da yaşanan temel değişimleri göreceğiz.
Kısaca bakmak gerekirse, gerek felsefede gerekse sanatta hümanist bir akım mevcuttur. Dünyevi
olan ile ilahi olan birbirinden ayrılmıştı. Bundan böyle nesnel dünyanın, yani doğanın bilgisi insan
aklına verilen önem ve bilimsel yöntemlerle (gözlem, deney ve analiz yöntemlerini kullanarak)
hızla yeniden oluşturuldu. Astronomideki keşifler ile yeni haritalar yapıldı, Avrupalılar Türklerin
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Akdeniz hegemonyasından kaçarak Uzak Doğu’ya ulaşmak için Atlantik’e açıldılar. Böylece
yeni bir kıta keşfedilmiş oldu, yeni bir ekonomi
oluştu.
Katolik Kilisesi’nin evrensel otoritesi artık sarsılmıştı. Dağınık siyasi yapılar birbiri ile
mücadele ederken bölgeler, kendi otorite sınırları içinde, dünyevi güçlerini ruhani otoriteyle birleştirmek üzereydi. Kendi bölgelerindeki kiliseleri ve onların mülk dağılımlarını
kontrol ediyorlardı. Kentlerin bağımsız yapısı
ve kentli sınıfların içinden eğitimli din adamlarının oluşması bu evrenselliğe sınır getiriyordu.
Kültürel anlamda bakarsak, hümanist yaklaşımların özgür kentliler arasında kabul bulması
çok mantıklıdır.
Onaltıncı yüzyılda Avrupa nüfusunun
yüzde sekseni hala kırsal kesimdeydi. Bu nüfus
birçok bölgeye, değişik tarihsel kavimlere,
dillere, gelenek ve göreneklere göre farklılıklar
gösteriyordu. Doğanın kendi kanunları içinde
yaşayan, kendilerini, ürünlerini ve kültürlerini
üreten bu nüfus, kilisenin evrensel dili Latinceyi çokça bilmez, yerel dil ve lehçeler ile konuLuther’in İncil’i (1534)
şurlardı. Dolayısıyla, İncil’i okuma şansları yoktu. İnançları da o ölçüde batıl itikatlar, doğanın
ritmine (ekim-hasat zamanlarına) bağlı olarak ritüeller, festival, karnaval ve panayırlar, azizleri
anma günleri ile karışırdı. Günah işledikleri zaman din görevlileri Tanrı’yla kul arasındaki yerlerini
kullanır, onları affederdi. Öyküleri, masalları, şarkı ve deyişleri, diğer bir deyişle halk kültürü, dinsel mitolojilerle doğal geleneklerin iç içe geçmesi ile tekrarlanırdı. Kentlilere göre kaba, pis ve
gayri-medeni idiler. Ortaçağ’ın ilk dönemlerinde kentli halkın da benzer gelenek, görenek ve pratikler içinde yaşadığını söylemek gerekir. Rönesans’la birlikte kentsoylular yavaş yavaş kendi kültürlerini oluşturmaya başladılar. Yazılı metinlerden günümüze ulaşan adab-ı muaşeret kuralları
nasıl kibar olunacağının listeleri ile doludur. Önceleri ‘çocukluk dönemi’ diye bir kavram bulunmazken, kentlerde çocukların davranışları gittikçe önem kazanmaya başladı. Her sınıfta yaygın bir
uygulama olan çocukları başka evlere çırak ve hizmetkâr olarak verme geleneğine bu kuralların
eğitimi bahane edildi. Diğer bir deyişle, aile içinde ‘sivil’ (uygar-medeni-kültürlü) olmanın eğitimini vermenin zorluğu ile aileler başkalarının yanlarına yedi-sekiz yaşına gelen çocuklarını yolluyorlardı. Refah düzeyi artan aileler zaman içinde okullara gönderdikleri çocuklarının o okulların
pansiyonunda bu eğitimi almalarını bekliyorlardı. Bu detayları anlatmamızın nedeni eğitim, öğretim ve kültür sorunsallarının nasıl birbirinin içine geçerek geliştiğini anlamamızı sağlamak içindir.
Bu çerçeveden bakıldığında reform hareketinin önemli bir etmenini anlamış oluyoruz.
Eğitimli din adamlarının hümanist akımla ve Antikçağ’la tanışmaları ve İncil’i yeni baştan
Antikçağ’da yazıldığı gibi okumaları kilisenin rolü üzerine yeni yorumlamalara yöneltti onları. Yeni
anlayışla, kilisenin Tanrı ile insan arasına girmesi, kendinde para karşılığı günahları affetme yetkisini bulundurması (endüljans), dünyevi zenginlikleri, şaşaalı yaşantısı kimi din adamlarına artık
ters geliyordu. Bunlardan öte, azizler yaratma ve onlara inanma geleneğini, mucizeleri, kültleri
(Meryem Ana gibi), ikonları batıl buluyorlardı. İlahi olana her insan kendisi, kendi vicdanı ve maneviyatı ile bir inanç ve imanla karar vermeli idi. Din adamları ancak yol gösterici ve cemaati bir
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Martin Luther, 46 yaşında

arada tutan insanlar olmalı idiler. Dolayısıyla
her bireyin kendisi Kutsal Kitap’ı okumalıydı ve
dünyevi maddiyatın verdiği herşeyde aşırılığı
reddetmeliydi. Hıristiyanlığın Avrupa’da mistisizme varan şekli ile birçok yerde yayıldığı
görülüyordu. Ancak bu dönemde görüyoruz ki
yeni bir kilise olarak reform hareketi Martin
Luther (1483–1546) ile başlamaktadır. Babası
Saxony bölgesinde (bugünkü Almanya’da)
hayatına köylü olarak başlamıştı. Ancak daha
sonra bakır madenleri ile zenginleşerek oğluna
iyi bir eğitim sağlamıştı. Genç Luther 1501–
1505 tarihleri arasında üniversitede okur, ardından bir manastıra kapanır, 1512’de profesör olur. Ancak bilinmelidir ki, Katolik Kilisesi’ne karşı çıkarken, Martin Luther insanların
eşitliğinden yana ve hatta hümanizma taraftarı değildir. Tanrısal olanın özünü anlamada
felsefi yaklaşımlara başvurmayı reddediyordu.
Bu nedenle o zamanının birçok din bilgini ile

çatışma halindeydi.
Protestanlığın yayılmasında diğer önemli kişi ise Calvin’dir (1509–1564). Orta sınıf Fransız
bir aileden gelen Calvin 1523–1528 yılları arasında Paris’te okur, ardından hukuk doktorası yapar.
1534 tarihinde Katolikliği bırakarak Cenevre’ye yerleşir ve kendisinin geliştirdiği dini öğretisini
oradan Avrupa’ya yaymaya çalışır.
Protestanlığın, özellikle de Kalvinizmin kapitalizmin gelişmesi ile olan ilişkisi üzerine çok
eser verilmiştir. Özellikle, yirminci yüzyılın başlarında yazan ünlü sosyolog Max Weber ve Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu adlı eseri bu konuda büyük tartışmalara neden olmuştur. Bunu
şu şekilde açıklayabiliriz: Calvin bu dünyada karşısına çıkan sınıf ayrılıklarına ve ayrıcalıklarına,
aristokratlığa, kilisenin feodal varlığına, krallığa karşı idi. Onca kimin öbür dünyada Cennet’e gideceği belirsizdi. Ancak seçilmişlerin arasında olma ihtimali üzerine, bu dünyada, insanların üstüne düşen görev çok çalışmaktı. Bu dünyada üretken olmak, çalışmak ancak bunun karşılığında
zevk, lüks ve aşırılıktan kaçınmak gerekliydi. Kapitalizm açısından bu şu anlama geliyordu: Üreteceksin, biriktireceksin, ürettiğini yeniden yatırıma dönüştüreceksin. Kapitalist birikimin daha ziyade Protestanlığın yayıldığı ülkelerde yayılması iki olgu arasındaki ilişkiye işaret etmiş ancak,
yukarıda anlattığımız kent tarihine bakıldığında da gördüğümüz gibi, sermayenin dolaşımı ve
kendini genişleyerek yeniden üretmesi birkaç yüzyıldır yaşanan süreçte başlamıştı bile. Üstelik,
Protestanlık kentsel bir ortamda var olmuştu ve kentin bağımsız insanları ruhani gereksinimlerini
kendilerine uygun gelen şekilde karşılamak istiyorlardı. Buna rağmen, belirtmek gerekir ki Protestanlığın kapitalizmi yaymada dolaylı da olsa çok önemli bir rolü olmuştur. Birinci olarak, okuma
yazma oranı Protestanlar arasında hızla yükselmiştir. Bu olgu, okuma yazma bilmenin ötesinde,
yeni birikimleri, bilimleri anlamaya ve takip etmeye, eğitimi halka yaygınlaştırarak orta kesimlerin
gelişmesini sağlar. Bir yanda devlet bürokrasisi içinde eğitimli ve varlıklı bir sınıf olurken diğer
tarafta bilim adamları yaygınlaşır ve ticaret gibi çeşitli ekonomik faaliyetlerin gelişmesi sağlanır.
İkinci dolaylı neden ise toplumun çeşitli tabakaları arasında siyaset kültürünün, çoğulculuğun ve
demokrasinin gelişmesi için bir ortam hazırlar.
Aşağıda kısaca tarihsel noktalara başvurarak bunu açıklayacağız. Onaltıncı yüzyılda açık
denizlere açılmanın getirdiği ekonomik birikimleri, bir yanda Avrupa içinde oluşan fiyat devrimini,
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diğer yanda kolonileşme ve emperyalizm süreçlerini diğer bölümlerde gördük ve göreceğiz. Burada sadece kültürel alandaki değişimlerin nasıl ve hangi
şekillerde kimler tarafından siyasete ve
ekonomiye yansıdığını göstermeye çalışıyoruz. Ekonomi politikalarının arka
planda nasıl bir ivme kazandığının resmini çiziyoruz.
Örnek olarak Fransa’ya bakarsak,
kralın genişleyen tahakkümü yörelere
dağılmış beyliklerin kendi otoritesi altına girmelerine neden oluyordu. Aksi
takdirde toprakları elinden alınıyor ve
sadakat gösterenlere dağıtılıyordu. Her
yörenin kendi parlamentosu, konseyi
olduğunu hatırlamalıyız. Bunların gücü
kralın etrafında oluşan saray gücü karşısında zayıflıyor ancak bu Paris’teki parlamentonun gücünü de arttırıyordu.
Jean Calvin (1509-1564)
Parlamentolar vergileri, savaş koşullarını, orduyu vb. karara bağlamada söz
sahibi idiler. Burada işaret ettiğimiz husus merkezileşme sürecidir. Bunun yanında krallığın aynı
zamanda hüküm yürütmesini kontrol edecek enstrümanların olduğudur. Bu bağlamda bakıldığında, Protestanlığın yayılması Fransa’da Katolik Kilisesi’nin karşısında ve parlamentolar üzerinde
bir mücadele yaratmış olmasıdır. Bu grupların bildiğimiz gibi farklı toplumsal arka planı vardır.
Protestanlar kentli bir güç olarak egemen kurumları (kilise ve aristokrasiyi) sarsıyorlardı. Nitekim
1550–1580 yılları arasında Kalvinist Kilise’nin oluşum mücadelesine şahit oluyoruz. Bu 1562–
1598 yılları arasında iç savaşa dönüşür. 1572’de bir ay içinde binlerce Protestan öldürülür.
1598’de IV. Henry’nin Nantes Deklarasyonu ile ülkede Protestanlığın varlığına ve Katoliklerle
siyasi olarak eşitliğine karar verilir. Bir kere daha hatırlayalım ki Protestanlar, cumhuriyete dayalı
bir siyasi rejim peşinde idiler. Seksenyedi sene süren bu çoğulcu ortam genç yaşta kral olan XIV.
Louis’ye vekâlet eden Katolik Mazarin tarafından sona erdirilir. Merkezi otorite artık krallıktadır
ve Protestanlar sürgün olarak Kuzey Avrupa’ya, Güney Afrika’ya ve Kuzey Amerika’ya yayılırlar.
Yanlarında götürdükleri en önemli şey ise ipek dokumacılığı, saat yapımcılığı, optik mercek uzmanlığı gibi yeni gelişen endüstriyel zanaatlardır. 1790 Vatandaşlık Kanunu ile geri dönmelerine
izin verilir.
Fransa’nın kuzeyinde, Hollanda’da ise Kalvinistler iktidardadır. Yedi bölgeye ayrılan bu coğrafya her bölgeden gelen temsilcilerin birleşik konseyi ile cumhuriyetle yönetilmekte idi. Tarımı
da zengin olan Hollanda’da (sadece) bir aristokrat aile vardı ancak tüm ülke üzerindeki egemenliği temsili nitelikteydi (1825'e kadar bu böyle devam etti). Yöneticiler ise zengin tüccar sınıfından
gelenlerden oluşuyordu. Diğer bir ifade ile tüccar oligarşisi vardı. Antwerp ve Amsterdam gibi
kentler önceki bölümlerde gördüğümüz gibi dünya ticaretinin önemli bir geçiş noktasıydı. Büyük
antrepolar sayesinde Asya’dan gelen ürünler depolanır ve sonra tüm Avrupa’ya yayılırdı. Bu süreç planlamayı mümkün kılması ile kapitalist sistem açısından önem taşıyordu. Depolar sayesinde
17. yüzyılda stoklanan tarım ürünleri de daha ileride Fransa ile olan savaş boyunca ve Avrupa’nın
diğer yerlerinde yaşanan kıtlık ve nüfus kayıpları karşısında kendi halkını ve askerini besleyerek
ülkenin kayıplar vermesine engel oldu. Sayısal olarak, 1700 yılında Amsterdam’ın nüfusu 1600’e
göre ikiye katlanmış ve 200.000 e ulaşmıştı. Oysa ki aynı yıllarda Almanya ve Fransa’da açlık ve
vebadan birçok insan yok oluyor ve kent nüfusu azalıyordu.
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17. yüzyıl kapitalist ekonomi ve merkantilizm
Hollanda’da uzak mesafe ticaretinin getirdiği zenginlik ülke içinde gittikçe farklılaşan bir üretime
yol açtı. Loncaların kontrolü dışında üreticiler yeni üretim sahalarına girerken (tekstil, madeni
eşya, şeker rafinesi, vb.) kentli kültürü de yeni modern dönemi yansıtıyordu. Kuzey Rönesans’ı
fikir akımlarını geliştiriyor, bilim insanlarını çoğaltıyor, kentli halk resim gibi sanatlara ilgi gösteriyor ve gelişmesini sağlıyor, günlük tüketim biçimleri de yeni ürünler içeriyordu: Tütün, kahve,
kakao, çikolata gibi. Onyedinci yüzyıla gelindiğinde artık yeni kurumların ekonomiyi yönlendirdiği
bir dönem açılıyor. 1602 tarihinde ‘Hollanda Doğu Hint Kumpanyası’ adlı ticaret şirketi kuruluyordu. Bunun önemi, ortak hisse sistemi ile küçük-büyük sermaye sahiplerinin bir araya gelmesidir. 1609’da ise Amsterdam Bankası kurulur. Daha önce de banka vardır ancak artık fonksiyonları
değişir. Bu banka tüm dünya için bir finans merkezi olur. Parasını yatıranlara bankada parası olduğunu gösterir bir yazılı belge veriliyordu (Bunun kâğıt paraya dönüşmesi 1661’de Stokholm
Bankası’nca gerçekleştirilecektir). Daha sonra bu belge ile insanlar başka yatırımlara girebiliyorlardı. Banka ise yatırılmış parayı yeni yatırımcılar için sermaye olarak borç veriyordu. Bu durumda
dolaşımdaki para miktarı, onun kontrolü, planlaması mümkün oluyordu. Bankanın ilk kurucuları
aynı zamanda yönetimdeki tüccar oligarşisi olduğundan bu olanağı yönetim planları açısından da
kullanışlı buluyorlardı. Anlaşılacağı üzere, kralın veya aristokratların keyfi harcamalarına, yakınlarına para dağıtmalarına, lükslerine ve keyfi şekilde vergi toplamalarına izin vermeyen bir sisteme
geçilmiştir artık.
İngiltere’de onaltıncı yüzyıl VIII. Henry ile başlar. Henry, Rönesans aydını ama despot bir
kraldır. Dönemini en iyi karakterize eden öğe ise kuşkusuz Katolik Kilisesi’nden ayrılarak İngiliz
Anglikan Kilisesi’ni oluşturmasıdır. Her ne kadar bu kilise Protestan ise de, tam anlamı ile
Kalvinist sayılmamaktadır. Henry Katolik Kilisesi’nin varlığına, üniversitelerdeki mülklerine
(Cambridge-Oxford), saray ve malikânelerine el koyar. Şu önemlidir: El konulan topraklar önemli
miktarda asillikten gelmeyen kesimlere satılır ve gene bu toprakların önemli kısmı madencilik
faaliyetine dönüştürülür. Böylece üretimi hızla artan kömür yeni üretim sahalarına yönlenir. Bu
ürünler lüks tüketim için değildir ve halkın kullanımına yöneliktir. Ürünlerin arasında cam, sabun,
rafine tuz, barut ve çok miktarda birayı sayabiliriz. Çeşitlenen üretim ülke sathında dağılır, birçok
kentin böylece sistemle bütünleşmesi ve gelişmesi sağlanır. Ticaret kanunları gelişir, ölçü ve para
sisteminde standartlar oluşur, bölgeler arası sınırlar kaldırılır, loncalar ve tekelci hakları etkisiz
hale gelir. Ne var ki, gelişen kesimlerin arasında ücretlileri sayamayız. Çünkü 1540–1640 yılları
arasında fiyatlarda artış olurken ücretler aynı ölçüde artmıyordu. Kentlerde üretim araçlarına
sahip olanların ve tüccarlarınsa böylece sermayesi artıyordu. 1600 yılında ‘İngiliz Doğu Hint Kumpanyası’ ticaret örgütü ortak hisse sistemi ile kurulur. Kent varsılları paralarını bu ve ardından
gelen benzeri şirketlere yatırırlar. Yeni coğrafyalarda açılacak plantasyonlar sayesinde varlıkları
daha da artar. Buralarda üretilen ürünler sadece İngiltere içinde tüketilmek için değil, dünya pazarlarına satılmak içindir de. Bu noktada bunu aşmayı yeni bir ekonomi-politikasıyla başarır İngiltere: Ticaret şirketlerinin ürünleri ve hammaddeleri önce İngiltere’ye (veya kendi kolonilerine)
gelir, burada işlenir ve tekrar ülke içinden dışarıya satılır. Bu süreç önemli bir ekonomik üretim
kaynağı olurken vergi gelirlerini ve ticaretten gelen parasal değeri ülkeye aktarmış olur. Dikkat
edilecek olursa, tüccar ve yatırımcı sınıf ile devletin ekonomi-politikası birbirini tamamlar şekilde
sürdürüldüğü görülecektir. İngiltere’nin denizcilik sefer kanunları (Navigation Acts) onyedinci
yüzyılın ortasında İngiliz limanları için İngiliz şirketlerine tekel veren yasayı çıkartması diğer ülke
ticaret filolarının bu limanlara gelme olanağını kaldırır. Bu modern anlamda gümrük duvarıdır. Bu
zamanda İngiltere’nin üstünlüğüne en büyük rekabet Hollanda’dan gelmektedir. Neden, örneğin,
birçok kolonisi olan İspanya veya Portekiz’den değil de Hollanda’dan?
İlkin, bu ülkelerin coğrafi keşiflerini finanse eden modern ekonomik kurumlar değil, krallıktı. Dolayısıyla kapitalist bir birikim mekanizmasına ve sınıflaşmaya katkıda bulunmuyordu. Ko-
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lonilerden gelen zenginlik olduğu şekilde yığılıyor, ülke içinde yeniden üretime sokulmuyordu.
Zaten hüküm süren loncalar da buna izin vermiyorlardı.
İkincisi, tüccarlar liman liman gezip gittikleri yerlerde mallarını bırakıyordu. Ticaret sermayesi ülke içinde kalmıyor ve ülke ekonomisinin yeniden üretimine girmiyordu.
Bu nedenler yüzünden ekonomik olarak rekabet edemeyen İspanya ve Portekiz, İngiltere
için bir tehdit oluşturmuyordu. Hollanda böyle değildi. Yatırımları gittikçe artıyor ve ülke zenginleşiyordu. İngiltere bunun önünü kesmek için sözü edilen tekelci yasalarını çıkartır ve ardından iki
ülke savaşa tutuşurlar. İngilizler savaşı kazanır. Tarih bu savaşı, toprak ve din dışında, ilk ticaret
savaşı olarak kaydeder. Bu aynı zamanda merkantilizmin liberal ekonomiye karşı da geliştirdiği
bir hamledir. 1694 yılında İngiltere parlamentosundan çıkan kanunla merkez bankası (Bank of
England) kurulur ve böylece para basmak, devlet masraflarını finanse etmek, yatırımcılara borç
vermek gibi faaliyetler daha kontrollü şekilde yapılabilir hale gelir.
Fransa’ya dönersek, onaltıncı yüzyıldan itibaren burada da ekonomik olarak gelişmek için
bir kaygı vardır. Ancak XIV. Louis’ye kadar Fransız ekonomi-politikası kapitalist gelişmeye dönüşemedi. XIV. Louis’nin başbakanı Colbert ülke ekonomisini ele aldığında vurguladığı nokta, altın
ve değerli madenlerin birikiminin tekrar üretime dönüşemediği zaman bir işe yaramayacağı idi.
Hollanda ve İngiltere’ye göre donanması ve ticaret filoları çok zayıf olan Fransa ekonomik kalkınma için ülke içindeki üretimin hızla arttırılmasını amaçladı. Colbert bu amaçla işçilere ve gençlere birçok teşvik içeren politikalar geliştirdiyse de bölgeler arası birliğini gerçekleştiremedi, loncaların gücünü kıramadı ve girdiği savaşlarda büyük paralar harcadı. Buna rağmen Colbert politikaları benimsendi ve daha sonraki zamanlarda da uygulandı.
Kısaca şimdi de Hollanda’ya bakarsak, 1672’de XIV. Louis’nin ülkeyi işgal ettiğinde bu
cumhuriyeti Jan De Witt yönetiyordu. Ülke içinde bütün dinlere karşı tolerans vardı. Beş büyük
üniversitesi, kitap fuarları, tiyatrosu kültürel gelişmeye önderlik ediyordu. Rembrandt ve
Vermeer gibi ressamlar çalışıyor, Spinoza gibi düşünürler etkinlik gösteriyordu. Ancak, ülke yatırımlarını savaşa yönlendirmediğinden işgal ordularına karşı koyamadı. Soylu ailenin başı William,
ordunun başına geçti ve başarı kazandı. De Witt öldürüldü. Başa geçirilen William öldüğünde ise
ülkenin gelirlerini bitirdiği görülünce tekrar cumhuriyet rejimine dönüldü.
Devlet-Siyaset Kültürü – Ekonomipolitika
Yukarıdaki bölümlerde de anlattığımız gibi, Reform hareketi sadece din kurumunu ilgilendiren bir
mesele değildi. İnsanların gündelik yaşamlarına ve edindikleri mesleklere yaklaşımları, çalışmaya
verdikleri ulvi önem, dünyevi zevklerden soyutlanma ve insanlar arası ilişkilerin ve topluluğun
gene bu anlayış tarzında eşitçe oluşturulduğu, Kalvinistlerin dillendirdiği şekilde cumhuriyete
dayalı bir sistem öngörüyordu reformistler. Bu demokratik düzen ülke ve krallık sathında bir bütün üzerinden değil, kent ve/veya yöresel anlamda olabilir olduğundan, Kuzey ülkelerinde ve
Alman prensliklerinde hızla yayıldı hareket. Hollanda’da aldığı şekli inceledik. Ama esas kalıcı
etkisini İngiltere’deki gelişmelerle gösterecektir. İngiltere Anglo-Sakson ve Norman istilaları ile
kurulmuştu. Ülkenin batısında Galler bölgesinin, İrlanda’nın ve İskoçya’nın yerli halkları farklı
diller konuşuyordu, kendi soylu aileleri vardı. Feodal düzen içinde bu gruplarla ilişkiye girildiyse
de tam bir bütünleşme söz konusu değildi. Örneğin İrlanda’nın hükümdarı papa olarak kabul
ediliyordu. Çünkü burayı yöneten asillere onun tarafından hibe edilmişti. VIII. Henry, Anglikan
Kilisesi’ni kurduğunda bir kızı dahi Katoliklikten vazgeçmemişti. İskoçya lordlarının çoğu
Henry’nin kız kardeşi kraliçeleri olsa dahi Fransa’ya daha yakındı. Henry’nin kızı I. Elizabeth elli
yıldan uzun hükümranlık dönemi ardından öldüğünde İngilizler İskoçya’dan gelen halasının torunu I. James’i Protestanlığa geçirecek ve kral yapacaklardır. Ardından gelen I. Charles zamanında iç
savaş çıkacak ve kral 1649’da öldürülecektir.
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İç savaşta bir tarafta parlamentocular diğer tarafta kralcılar vardı. Parlamento daha önceden beri vardır zaten. Lordların ve yöresel konseylerin aldıkları kararları uygulamaya koyar,
krala danışmanlık yaparlardı. Kralın gücünü ve kanuni yetkisini ilk sınırlayan hukuk 1215’deki
Magna Carta yasasıydı. Zaman içinde kentsel nüfusun artması, para ekonomisine geçilmesi ve
toprakları satın alarak yeni ortaya çıkan çiftlik sahiplerinin (bunlar kimi zaman asillik ünvanlarını
da satın almışlardı) çoğalması konseye bu grupların da temsilci göndermelerini gerektirdi. Öyle ki
meclis, Lordlar Kamarası (bunlar kralcıdırlar) ve Avam Kamarası olarak ikiye ayrıldı (Birinci grup
ikincilere İskoç sığır hırsızı anlamına gelen Whigs adını takmış, ikinci grup ise birincilere İrlandalı
bir gerilla grubu adı olan Tories adını. Bu adlar İngiltere’de hala muhafazakâr ve liberal grupları
ayırmak için kullanılmaktadırlar).
Onyedinci yüzyılın ortasında İngiltere’de Protestanlık yayılmakla kalmamış, farklı gruplara
da ayrılmıştı: Anglikanlar, Püritenler, Presbiteryenler, Quakerlar gibi. Bu farklılıklar kesin bir sınırla ayrılmıyordu. Fakat siyaset olarak devlete ve yönetime, günlük yaşama bakışlarında farklı duruşları temsil ediyorlardı. Kısaca söylemek gerekirse, Püritenler ve Presbiteryenler daha Kalvinist
ve cumhuriyetten yana idiler. Seküler (dünyevi) bir devlet istiyorlardı. Kralın aynı zamanda kilisenin de başı olmasına karşı idiler. İç savaş; parlamentoyu ele geçiren bu grupla, kraldan yana olanlar arasında yaşandı. 1648’de tüm erkekler için seçme ve seçilme hakkı olması için isyanlar olmaktaydı (Bu hak ondokuzuncu yüzyıla kadar ancak mülk sahiplerine tanınacaktı). Bu dönemde
merkezi ve ulusal olma yönünde ilerleyen devlet aynı zamanda yeni bir model, tamamen profesyonel, ordu da geliştirmişti (New Model Army). Bu ordu Presbiteryen ve Avam Kamarası’ndan
yana idi. Oliver Cromwell işte bu ordudan geliyordu. 1649’da iç savaşı bu ordunun desteği ile
kazanan parlamentocular kralı öldürdüler ve cumhuriyeti ilan ettiler. Cumhuriyet dönemi 1658’e
kadar devam etse de geride çok büyük reformlar bıraktı. Kralın yetkisine bağlı kanunlar kaldırıldı,
insanlar kanun önünde eşit sayıldı, Ortaçağ’dan kalan örgüt (lonca) biçimleri dağıtıldı ve piyasa
arz-talep sistemine dayandırıldı, hâkimler ordu mensupları gibi maaşlı devlet memuru oldu.
Cromwell zamanında daha önce sözünü ettiğimiz seyrüsefer kanunları iyice yerleşti ve ilk
ticari savaş iki cumhuriyet (Hollanda ve İngiltere) arasında meydana geldi. İrlanda hala Katolikti
ve iç savaşta kralcıları desteklemişti. Cromwell burayı işgal ederek büyük kıyıma yol açtı. Buradaki
toprakları Protestanlara, özellikle de ordusunun subaylarına verdi. Kuzey İrlanda’da bugüne kadar süren iç savaşın tohumları böylece atılmış oldu. Diğer yandan İngiltere’de tüm inançlar serbest bırakıldı, 1655’de Musevilerin geri dönmelerine ve kendi ibadetlerini yapmalarına izin verildi.
Döneme damgasını vuracak iki felsefeci Thomas Hobbes ve John Locke’tur. Hobbes,
1651’de yayınladığı Leviathan adlı eserinde Toplumsal Sözleşme kuramlarına öncülük edecektir.
Amaç, gelenek, güç veya dini zorunluluktan bağımsız, bireylerin ne şekilde toplumun bir parçası
olacakları ve ‘toplumsal fayda’ için ne şekilde biraraya geleceklerinin analizidir. Locke ise 1690
yılında yayınladığı Two Treatises of Civil Government adlı eserinde meşruti bir yönetimi savunurken kuvvetler ayırımının önemine değinir. Daha sonra, Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluşundaki cumhuriyet felsefesine bu görüşler yön verecektir. Bu iki düşünürün Aydınlanma Dönemi ve
Fransız Devrimi açısından katkıları çok büyük olmuş, düşünceleri günümüzde dahi geçerliliğini
korumuştur.
Cromwell’e dönersek, Parlamento onun rejimi askeri bir diktatörlüğe değiştireceği endişelerini taşıyordu ve ordunun sivil hükümetin önüne geçmesine razı olmadı. Cromwell’in ölümünden sonra saltanatı geri getirmeye çalıştı ve 1660’da II. Charles kral oldu, cumhuriyet dönemi
sona erdi. Meşruti bir rejime dönen İngiltere, siyasi birliğini 1704’te İskoçya’nın da kendisine
katılması ile tamamladı. Onsekizinci yüzyıla İngiltere bilim, düşünce, sınırlı da olsa demokrasi ve
ekonomi alanlarında en gelişmiş ülke olarak girer ve endüstri toplumuna geçişe önderlik eder.
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Ortaçağ Mirası: Toplum ve Ekonomi
Kerem Karaosmanoğlu
Feodal Yapının Ortaya Çıkışı
Ortaçağ Avrupası’na damgasını vuran feodal düzenden öncelikli olarak anlamamız gereken nedir? Bu makale feodaliteye ait temel kavramları tanımlamak ve feodalitenin hangi şartlarda doğup, nelere yol açtığını tartışmaya açan bir giriş metnidir. Feodalite dendiğinde belirleyici olan
nedir? Siyasi bir örgütlenme biçiminin adı mı? Yoksa daha çok ekonomik bir üretim tarzına verilen ad mı? Feodalite belli bir coğrafyayı ve tarihsel dönemi mi ifade eder, yoksa feodal yapı dendiğinde Avrupa dışı coğrafyalar veya Ortaçağ’dan farklı dönemlere vurgu yapılabilir mi? Tüm bu
sorularla ‘feodalite nedir’ bölümünde daha ayrıntılı olarak ilgileneceğiz.
Feodal düzen dendiğinde ilk aklımıza gelen belirleyici unsur ekonomik bir takım ilişkiler
yumağını da içinde barındıran bir siyasi örgütlenme biçimidir. Birbirinden bir ölçüde bağımsız,
otonomlaşmış güç odakları vardır, merkezilikten uzak desantralize (ademi-merkezî) bir yapı söz
konusudur. İktidar merkezî ve yekpare bir özellik taşımaktan çok, yerel unsurların kuvvetli olduğu
parçalı bir görünüm sunar. Feodal dönemde bildiğimiz anlamda şehir yoktur. Bir imparatorluktan
söz edemeyiz. Merkezi bir krallık söz konusu değildir. Merkezi bir ordu da yoktur. Dolayısıyla,
‘devlet’, ‘vatan’, ‘vatandaş’, ‘millet’ gibi kavramlar Feodal Dönem Avrupası için bir anlam ifade
etmez.
Ortaçağ’da toplumu oluşturan 3 ana tabakadan söz edebiliriz:




Oratores (Dua Edenler)
Bellatores (Savaşanlar)
Laboratores (Çalışanlar)

Dua edenler Roma Kilisesi’ne bağlı, Avrupa’nın çeşitli bölgelerindeki farklı hiyerarşik pozisyondaki din adamlarından oluşuyordu. Ortaçağ Avrupası’nda dua edenler Kilise’nin ağırlığına
paralel olarak toplumda sözü geçen bir kesimdi.
Savaşanlar aslında savaş zamanı kendi ordularını
kurup gerekirse daha büyük ordulara dâhil olan,
barış zamanında ise manor denilen feodal çiftlikleri ya da malikâneleri yöneten soylulardı. Bir lord
kendi malikânesindeki çalışanlardan sorumluydu
ve kendisinden daha büyük bir soyluyla, bir kont
ile sorumluluk ilişkisi içindeydi. Kont düke, dük de
nihayetinde bir krala bağlı olarak var olabilirdi.
Feodal dönemde bu bağlılık, kralın altında konumlanan soyluları, belki kraldan daha önemli ve belirleyici hale getirecek cinsten ‘gevşek’ bir bağlılıktı.
Soylu kesim nüfusun yaklaşık onda birini oluşturuyordu. Soyluların çalıştırdığı, toprağa bağlı köylülere de serf adı verilirdi. Toplumu 3 tabakaya
ayıran bu anlayış herhangi bir hareketliliğe izin
vermiyordu.
Manorlar ve Ekonomik Sistem
Ortaçağ Avrupası’nda arazinin büyük bir kısmı
manor denilen malikâne tipi çiftliklerden oluşuyordu. Her malikâne arazisinin bir beyi vardı. Ma-

Serf Ortaçağ’da ağır şartlarda çalışır, hem lordu hem
de kendisi için toprağı kullanırdı. Duc de Berry’nin Les
Tres Riches Heures eserinden bir ayrıntı.
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likâneler kendi kendilerine yeterli bir ekonomik
sisteme sahipti ve dışarıya neredeyse hiç bağımlı
değillerdi. Feodal dönemin özellikle sınıfsal yapısında belirleyici olan unsur toprakla olan ilişkiydi.
Lord ya da serf gibi sıfatlar toprak işin içine girmediğinde bir anlam ifade etmiyordu.
Feodal dönem için ‘topraksız bey, beysiz
toprak olmaz’ denir. Manorlardaki arazilerde
köylü ufak bir parçayı kendine ayırır, kendisi için
ekerdi. Köylünün elinde tuttuğu toprağa tenure
ya da mesne denirdi. Köylü, toprağın geri kalanında lordu için çalışırdı. Bu toprağa da demesne
denirdi. Demesne genellikle malikâne toprağının
üçte birini ya da yarısını oluştururdu. Lordun
köylü üzerinde tam bir tahakkümü söz konusuydu.
Serf kelimesinin kökeni Latince ‘köle’ anlamına gelen ‘servus’tur. Fakat Ortaçağ’da serf
Serfin malikâne lordu için ektiği ve işlediği toprağa
olmak Roma döneminde köle olmaktan çok farkdemesne adı verilirdi.
lıdır. Serf özellikle bugünkü modern anlamıyla
özgür olmaktan çok uzaktı. Üzerine binen yük
zaman zaman ağırlaşabilirdi, lordu için parasız çalışmalıydı ve lordun adalet sistemine tabiydi.
Serf ailesini bir arada bulundurma hakkına sahipti. Köle her zaman alınıp satılabilirken serf topraktan ayrı satılamazdı. Toprak ise üzerindeki köylülerden bağımsız düşünülemezdi. Lord malikânenin mülkiyetini başka bir lorda bırakabilir, serf de aynı şekilde toprağında kalırdı. Topraktan
ayrı satılamayan serf toprağı bırakıp idemezdi de. Gitmeye kalkarsa cezalandırılırdı. Serf köleden
farklı olarak kendisi için ekebildiği bir toprağa sahipti ve bu elinden alınamazdı. Tarımsal üretim
teknikleri geliştikçe bazı köylüler bu yerlerden ufak kârlar elde etmeyi düşünebildi. Lordun serften talep ettiği meblağ teoride artırılabilse bile pratikte pek değişmezdi. Lordun talebi genelde
sabit olduğundan serf için belirleyici olan kuraklık ya da ekinler açısından kötü geçen bir seneydi.
Serf toprağı kullanma hakkını malikâne lordu adına elinde bulunduruyordu. Aynı şekilde
serf gibi malikânenin beyi de toprağın gerçek sahibi sayılmazdı. Kendisi de daha yukarıda bir başka lordun kiracısıydı. Bu küçük lordlardan krala kadar uzanan gevşek bir hiyerarşik zincirin parçasıydı.
Malikânede geleneklerin önemi vardı ve her malikânenin kendine has yasaları mevcuttu.
Lord serfinin güvenliğinden sorumluydu. Ayrıca savaşta onları korumak, aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek lordun göreviydi. Serf ile lord arasındaki gerilim genellikle lordun lehine çözülürdü.
Ama çok ender de olsa lord kendi üstündeki lordlara hesap vermek zorunda olduğu için köylüler
hakkını özellikle İngiltere’de Kral mahkemelerine başvurarak arayabilirdi.
Feodal bağlılık ilişkisi bazen yazılı bazen de sözlü bir anlaşmayla sağlanıyordu. Bu feodal
sözleşmeye fief adı verilirdi. Himaye altına girene vasal, himaye edene de süzeren denirdi. Sözleşme bir ritüel ile hayata geçer süzeren, önünde diz çöken vasala bir avuç toprak verirdi. Bu
simgesel hareket, topraktan yararlanma hakkının bütün sorumlulukları ve toprağa ait unsurlarla
beraber vasala verildiği anlamına gelirdi. Vasal ise bunun karşılığında askeri bir korunma hizmetini almayı kabul etmiş olurdu. Görüldüğü gibi fief tek taraflı bir sözleşme değildi. İki tarafa da
bazı haklar tanır ve yükümlülükler verirdi. Vasal bağlılık yemini ederek süzerenin girdiği savaşlarda varsa kendine bağlı diğer vasallarla beraber destek olma sözü verirdi. Süzeren ise vasalının
can ve mal güvenliğini koruma ve ona adil davranma borcu altına girerdi. Vasal, fief neticesinde
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sadece topraklardan yararlanma hakkını almakla kalmaz, toprak üzerinde yaşayan serften de
sorumlu olurdu. Yönetme ve yargılama hakkına sahipti.
Feodal çağda en fazla toprak kiliseye aitti. Çeşitli sebeplerden insanlar kiliseye toprak bağışlardı. Kilise hastalara ve yoksullara yardım ederek bağış toplardı. Soylular ve krallar savaşlarda
kazanılan toprağın bir kısmını mutlaka kiliseye bırakırdı. Kilise Avrupa’daki toprakların yaklaşık
1/3’üne sahip olmuştu. Herkesin ödemek zorunda olduğu ondalık vergiyle zenginliğini artırıyordu. Ondalık vergi sadece serften değil, herşeyden, her üründen alınan ağır bir vergiydi. Soylular
açısından savaşacak adam bulmak gibi bir problem vardı. Bu nedenle topraklar gitgide bölünüyor
ve soylulara açılıyordu. Soyluların parselleri küçülürken Kilise’ye ait topraklar genişliyordu.
Aslında merkezilikten uzak feodal yapıda manorlar da standart sayılmazdı. Hiçbir iki
manor birbiri ile aynı değildi. Ayrıca Sen ve Ren nehirleri arasında olmayan bölgede pek az manor
mevcuttu. Roma’ya yakın bölgelerde tarım hala yer yer kölelik üzerinden yapılırken Almanya’nın
doğusunda daha ziyade özgür köylülerin çalıştığı küçük çiftlikler yaygındı.
Roma ve Germen Etkisi
Feodalitenin ortaya çıkışını tetikleyen 3 ana nedenden söz edebiliriz:
1. Batı Roma İmparatorluğu’nun hem merkezi bir yapı olarak hem de yerel bir yönetim
mekanizması olarak çökmesi.
2. Kabile topluluklarının kitlesel olarak yer değiştirmeleri ve bunun mevcut yerleşik düzeni sekteye uğratması.
3. Batı Avrupa’da yaşayan insanlarla diğer yörelerde yaşayanlar arasındaki ana iletişim
hatlarının kopması, özellikle Akdeniz havzasının eski canlılığını kaybetmesi.
Bu gelişmeler yeni bir siyasi-toplumsal-ekonomik örgütlenmenin ortaya çıkmasına neden
oluyordu. Batı Avrupa’da oluşan bu yeni yapı 3 kaynaktan ilham alarak gelişiyordu. Yunan-Roma
geçmişinden, Germen kavimlerinin geleneksel ilişkilerinden ve Hristiyan dünya görüşünden.
Roma döneminde çiftçilere kiraya verilen
malikâneler vardı. Bunlara latifundia adı verilirdi.
Latifundialar büyük tarımsal işletmelerdi ve ürettikleri ürünleri pazarlayabiliyorlardı. Pazarların ve şehirlerin feodal dönemde gerilemesiyle beraber latifundialar ürettiklerini pazarlayamaz hale geldiler.
Ortaçağ Avrupa’sında kentlerin gerilediğini ve kırsal
değerlerin ve köy hayatının öne çıktığını görüyoruz.
Roma dönemindeki kent kültürü, tüccarlarla, pazarlarla ve orta sınıfla birlikte yok oldu. Bu anlamda
manor latifundianın feodal dönemdeki dönüşüm
geçirmiş halidir. Manor latifundianın aksine kendisi
için üretir, dışarıdaki pazarlara uzanma şansı ve
ufku pek yoktur.
Roma’nın çöküşü kuzeyden gelen Germen
kavimlerinin saldırıları ve istilası sonucu gerçekleşmiştir. Germen akınları Roma’daki imparatorluk
düzenini, imparatorluk çapındaki ekonomik, siyasal
ve toplumsal bütünlüğü parçalamıştır. Karada ve
denizde ulaşım sistemlerini ciddi anlamda tahrip
etmiştir. Ticareti yok ederek ekonomik bütünleşmeyi ortadan kaldırmıştır. İktidarın merkezi yapısını
yok etmiştir ki bu Roma’nın sonu demektir. Bu kaS a y f a | 29
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vimlerin saldırıları sonucu Roma’nın sağladığı güvenli, ‘medeni’ ortam tahrip olmuş, Roma Barışı’nın sonuna gelinmiştir. Germen kavimleri yeni bir ortam yaratmıştır: güvenliğin sağlanamadığı,
merkezilikten uzak, kent kültürünün esamesinin okunmadığı kaotik bir düzen. Bu yeni belirsiz
dünyada nüfuzlu, zengin Roma vatandaşları güçsüzleri himayesi altına alabiliyordu. Koruyan,
himaye altına alana patronus, himaye altına alınana da clientes adı veriliyordu. Bu ilişki feodal
dönemdeki vasal-süzeren ilişkisini andırır. Patronus ile clientes arasındaki ilişkiye, yani özgür, köle
olmayan bir insanın kendinden daha güçlü birinin himayesine girmesine Roma döneminde
commendatio adı verilirdi.
Germen kavimleri yıkılan Roma İmparatorluğu’nun yerine geçip bu emperyal yapıyı sürdürecek özelliklere sahip değildi. Kırsal değerlere bağlı, kabile tipi örgütlenmelerin dışına çıkmayan, savaşçılığın yaygın olduğu kavimlerdi. Eski Yunan ve Roma’nın felsefi, edebi, bilimsel ve sanatsal zenginliğinin uzağındaydılar. Roma sistemini sürdürecek, büyük topraklara hükmedecek,
vergi toplayacak, şehir altyapıları kurup devam ettirecek donanımları yoktu. Germenler ayrıca
Roma Hukuku’nu da anlamıyorlardı. Roma Hukuku’nun herkese hitap etmesi, tüm Roma coğrafyasına hitap etmesi, kendi kabilelerinin hukukuna göre yaşayan
Germen kavimlerine çok uzak geliyordu.
Germen kavimleri Roma’nın aksine bir yurttaşlık geleneğine de sahip değildi. Kişisel olmayan, anonim bir devlet geleneğinin varlığından söz edilebilir Roma’da. Buna karşın Germen kavimlerinde kabile şefine kişisel sadakat üzerinden işleyen bir ilişkiler ağı geçerliydi. Başka bir deyişle kabile şefi ile
yakınları ve çevresindeki arkadaşları arasında sadakata, duygudaşlığa dayanan bir ilişki mevcuttu. Bunun adı gefolgschaft
(yoldaşlık) ilişkisidir. Gefolgschaft feodaliteye de ilham verecek
çok önemli bir özelliktir.
Fief, yani feodal sözleşme Roma dönemindeki Şövalyelik zamanla ‘dürüstlük’, ‘savaşçılık’, ‘cesaret’ ve ‘adalet’gibi değerlere
commendatio ile gefolgchaft’ın birleşimiyle oluşmuştur.
Commendatio da geçerli olan eşitsiz bir ilişkidir. Gefolgschaft dayanan yeni bir ahlaki kodu da beraberinde getirdi.
etkisiyle feodal ilişki tamamen eşitliğe dayalı bir ilişki haline
gelmese bile anlaşmanın tarafları hiç değilse aynı sosyal dünyaya ait kişilerdi. Feodal sözleşmede iki tarafın da aynı tarzda
savaşçı olmaları önemli bir noktaydı. Fief bir anlamda commendatio ve gefolgschaft’ın birleşerek
bütünüyle hiyerarşik bir sözleşme olmaktan ziyade, saygı, duygudaşlık, güven ve yoldaşlık unsurlarıyla harmanlanarak kişisellik taşıyan bir ilişki haline gelmesi demekti. Gefolgschaft feodal dönemde soylular arasındaki ilişkiyi kişiselleştirerek bir oranda paralelleştiren bir etki yapar.
Süzeren ile vasal arasındaki ilişki belli bir hiyerarşi içeriyor olsa da, süzeren ile vasal bir
anlamda aynı sosyal dünyanın, aynı toplumsal tabakanın mensubudurlar. Aralarında bu nedenle
bir nevi eşitlik vardır. Buna uygun olarak en üstteki senyör olan kral için Ortaçağ’da yaygın olarak
primus inter pares (eşitler arasında birinci) tabiri kullanılırdı. Dolayısıyla soylulara tabi olanlar,
yani serf, ayrı bir toplumsal tabakaya aittir. En alt düzeyden en üst düzeye, küçük lordlardan krala, soylular, yönetim işleriyle ilgilenirler, düzeni ve adaleti sağlamakla yükümlüdürler. Soylular
tabaka olarak serften farklı bir yerde dururlar.
Feodal dönemin belirleyici özelliklerinden biri yapının merkezi olmaktan uzak olması ve
soylular arasında kralın otoritesini de sınırlayan paralele yakın bir ilişki olmasıdır. Feodal meclis
olağanüstü durumlarda krallara karşı kararlar alabilirdi. Bunun en önemli örneği 1215 tarihinde
İngiliz kralına soyluların zorla kabul ettirdikleri Magna Carta Libertatum (Büyük Ant) dur. İngiliz
kralı Yurtsuz John yirmibeş baronun isteklerine boyun eğmek zorunda kalır. Magna Carta, yaygın
kanının aksine halkın doğrudan doğruya yönetimde söz sahibi olmasıyla ilgili değildir. Çünkü, o
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zaman, bugün anladığımız anlamda halk da mevcut değildir. Magna Carta soyluların, geniş bir
alana yayılmış yerele odaklı olan yatay ilişkiler ağının, kralın merkezî olmaya çalışan iktidarını
ciddi anlamda sınırlaması anlamına gelir. Bu sınırlamanın uzun vadede Avrupa’da liberaldemokrasiye giden yolun kapısını araladığı söylenir. Bunu sağlayan Magna Carta’nın 39. bölümüdür:
“Hiçbir özgür, soyluların yasal mahkemesinin dışında, ülkenin yasalarına
dayanılmaksızın yakalanamaz ve hapsedilemez, mallarından, mülklerinden
ya da haklarından edilemez, sürülemez ya da herhangi bir nedenle zarara
uğratılamaz”.
Buna göre soylulardan oluşan bir kurul kralın Magna Carta’ya uygun davranıp davranmadığını kontrol edecek, mahkemeler halka açık yapılacak ve vergiler eskisi gibi keyfi uygulamalara tabi olmayacaktı.
Feodalite Tartışması
‘Feodalite nedir’ sorusu tartışmalıdır. Feodalite, feodal ekonomik ilişkiler bağlamında ele alınacak
evrensel bir olgu mudur? Feodalite manor ve çevresindeki ekonomik sisteme indirgendiğinde
dünyanın değişik bölgelerinde ve zamanlarında feodal ilişkilerden söz edilebilir. Bu anlamda feodal ilişkiler, kapitalist üretim biçimini önceleyen ve Osmanlı’dan Çin’e, dünyanın farklı yerlerinde,
sosyo-ekonomik düzeyde ve değişik şiddetlerde etkili olan bir üretim biçimini tanımlar. Buna
karşın bazı tarihçilere göre ise bu çeşit genellemeler tarihsel olayların kendine özgülüğü ve biricik
olmaları gerçeğiyle bağdaşmaz. Bu görüşe göre Avrupa’da bile tutarlı bir feodal kalıptan söz edilemeyebilir. Hiçbir manor birbirine benzemediği gibi Avrupa’da bile herhangi bir yerdeki ‘feodal’
unsur bir diğerinin aynısı değildir. Avrupa’daki bazı bölgeler bu anlamda feodal bile sayılamaz.
Bütün bu tartışmaları göz ardı etmeden belki de feodaliteyi feodalizmden ayırmak ve feodalite
tanımını kullanmak bizi daha tarihsel bir bakış açısına götürebilir. Bu anlamda feodalite, belli bir
coğrafyada, Batı Avrupa’da, belli bir zamanda, Ortaçağda, ortaya çıkan ve manor ekonomisi dışında, kralın merkezi otoritesini sınırlayan
otonom
güç
odaklarından
oluşan
desantralize (âdemi-merkezi) bir siyasi
yapıyı betimleyen bir bağlama gönderme
yapar. Dolayısıyla feodalite bu özel bağlamla ilişkilendirilir ve dünyanın başka yerlerindeki ve zamanlarındaki oluşumlardan
farklılığı dikkate alınarak incelenmesi gerekir.
Feodal Dönemde Değişim
Manor sınırları dâhilinde, serfin kendi içinde belli bir paylaşım duygusu, cemaat ruhu
ve dayanışma mevcuttu. Topraklar ince ve
uzun bir şerit biçiminde işlenirdi. Lordun,
Kilise’nin ve köylülerin toprakları birbirine
parallel üç ayrı şerit şeklinde ekilirdi. İki
toprak arası, pulluğun toprağı sürerken
ancak dönebilmesi nedeniyle yine ince
uzun bir şerit şeklinde boş bırakılırdı.
Ortaçağ’da serf yalnızca iki öğün
lapaya benzeyen buğdaydan yapılan bir
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yemek yerdi. Meyve pek yoktu. Bazı sebzeler de ara sıra sulu bir çorba yapmak için kullanılırdı. Et
yılda bir-iki kez gelirdi. O da öküzün veya domuzun yemi kalmayıp kesilmek zorunda kaldığı zamana denk gelirdi. Yemek yapılan tabak-çanak israfa yol açmamak için yıkanmazdı. Zamanla tarımdaki tekniklerin bir miktar gelişmesi ve hububatın çeşitlenmesiyle serf eskiye oranla daha iyi
beslenmeye başladı.
1100 senelerine kadar lord olmak genellikle çevredeki herkesle kavga etme, zayıfları ezme anlamına gelirdi. Fakat yerleşik düzene geçen lordlar yaygınlaştıkça ufak tartışmalar azaldı.
Haçlı davasına destek olmak önemli hale geldi. Bunun dışında şövalyelik ortaya çıktı. Şövalyelik
kendi ahlaki değerleriyle beraber etkili oldu ve ufak anlaşmazlıklara dayanan kavgaları azalttı.
Kavga etmek, dövüşmek için sudan sebepler yeterli değildi, çok şerefli bir neden olmalıydı. Bir
şövalye cesur, sadık, cömert, dürüst ve adil olmalıydı.

Soyluların desteği Haçlı Seferleri’ni
başlatan askeri gücü oluşturdu.

Geleneksel manor ekonomisi kendi kendine yeten
bir sistemdi. Yiyecek/giyecek gibi maddeler manor içinde
üretilir ve tüketilirdi. İhtiyaç olan ender maddeler de dışarıdan takas edilebilirdi. Ticaret zayıf olduğu için fazla üretmek
için bir sebep yoktu. Ticaretin yaygınlaşmasına önemli bir
engel ulaşım ağlarının, yolların, köprülerin ve geçitlerin kötü
ve elverişsiz olmasıydı. Yollar çamurlu, dar ve engebeliydi.
Ayrıca yollar haydutlar tarafından da tüccarlar için son derece tekinsiz bir hale getiriliyordu. Lordların kendi bölgelerinde talep ettikleri vergiler de tüccarlar için ayrı bir yük
teşkil ediyordu. Para kıttı ve her yerde geçmezdi. Ağırlık ve
uzunluk ölçüleri bölgeden bölgeye değişirdi, belli bir standart yoktu.

11. yüzyılla birlikte Haçlı Seferleri’nin de etkisiyle ticarette atılımlar göze çarpmaya başlıyordu. Binlerce insan sefere çıktığında çevrelerinde ihtiyaçlarını karşılayacak bir tüccarlar ordusu
oluştu. Haçlı Seferleri kıtada önemli değişiklikler meydana getirdi. Ticaret özellikle Akdeniz’de
yaygınlaştı. Ticaretin yaygınlaşmasıyla takas sistemi yerini madeni para kullanımına bıraktı. Ama
pazarların kurulmasıyla önce madeni paralar, daha sonra da altın paralar ortaya çıktı.
Lordlar yeni topraklara açıldıkça orada çalışacak köylüyü ikna etmek gerekti ve özgürleştirme işlemi yaygınlaştı. Zamanla lordlar manorlarda, görevleri değil kirayı artırarak daha fazla kar
elde etmeye başladılar. Serf de malını başka pazarlarda satıp zenginleşme ve açılma imkânı buldu. Genel olarak bakıldığında feodal dönemde yaşanan değişim, özellikle 12 ve 13. yüzyıllarda
Avrupa coğrafyasına genişleme ve canlılık olarak yansımıştır. Bu konu ileriki bölümlerde daha
ayrıntılı bir biçimde incelenecektir.
Şehirlerin Oluşumu
Avrupa’da tüccarlar ticaret yaparken, yolculuk sırasında bir süre konaklamak, fırtınanın dinmesini
beklemek, gerekirse mal değiş-tokuşu yapmak için uygun yerler arıyorlardı. Coğrafi olarak elverişli yerler, nehir ağızları, eğimin uygun olduğu düzlükler veya yol kavşakları çoğunlukla ilgilerini
çekiyordu. Bu tür uygun yerlerde genellikle burg adı verilen katedral benzeri sığınabilecek mekânlar bulunurdu. Uzun yolculuklarının bir anında seyyar tüccarlar donmuş bir nehrin çözülmesini veya çamurlu bir yolun açılmasını beklerken burgların kenarlarına sığınırlardı. Tüccarların sayısı
arttıkça burgun dışında kalan faburg adlı bölüm burgu da içine alarak büyümeye başladı. Buralar
tüccarların mallarını pazarlamak için de bir fırsattı. Köylüler yeni canlı hayata atılmak için eski
malikâne köylerini terk etmeye başladılar.
12. ve 13. yüzyıllarda ulaşım pek gelişmiş sayılmazdı. Ticaret için ulaşım yolları hayati
öneme sahipti. Bir dükkânı bütün yıl açık tutacak bir mal talebi yoktu ve bu da ticaretin kalıcı
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olamaması demekti. Bugünkü İngiltere, İspanya, İtalya, Belçika ve Almanya toprakları üzerinde
mevsimlik panayırlar yapılır, ticaret böylelikle canlılığını korur, ayakta kalabilirdi. Özellikle
Champagne bölgesi panayırları bütün yıl hizmet verebiliyordu. Tüccarlar da mallarıyla bir panayırdan diğerine dolaşıyordu. Panayırlar erken feodal dönemdeki yerel pazarlara göre çok büyük
ölçekliydi. Sadece tarımsal mallar değil, bütün dünyadan gelen mallar sergilenirdi. Panayır yöneticileri yolların güvenliğinden de sorumluydu. Ayrıca tüccarlar panayıra gelirken yol boyunca
lordların vergilerinden muaf olabiliyorlardı. Panayırı düzenleyen bölgenin lordunun
insiyatifindeydi bu uygulamalar. Panayırlar yapıldığı bölgeye bir servet kazandırıyordu çoğu zaman. Tüccarlar giriş, çıkış, güvenlik, depolama, yer kiralama ve satış için vergi ödüyordu.
Ticaretin artmasıyla yaşanan en büyük değişim toprağın alınıp satılması oldu. Lordlar serf
yerine kiralık işçi tutmaya ya da topraklarını tüccar kesime kiralamaya başladılar. Bu da feodal
ilişkilerin sonunu hazırladı. Ayaklanan serf de toprağını terk etmeye, şehirlere göç etmeye başlamıştı. Serfin toprağa bağımlılığı azaldıkça feodal düzen çatırdıyordu. Feodal düzen gerilerken
toprak mülkiyeti meselesi feodal tanımından kurtulmaya başlamıştı. Artık çok sayıda köylü serbestçe dolaşabiliyor, yer değiştirebiliyordu. Önceden belli bir para ödedikten sonra toprağını
satabiliyor ya da miras bırakabiliyordu. Toprağın serbestçe el değiştirmesi, alınıp satılması hayati
bir gelişmeydi.
Feodal lordlar için ilk etapta şehirlerdeki topraklar başka yerdekilerden farklı değildi.
Vergi almak, haraç kesmek, mahkemeleri düzenlemek pek bir farklılık yaratmıyordu. Ama tüccarlar bu katı düzenden hoşlanmıyordu. Ticaret, yapısı gereği akışkan, değişken ve esneklik gerektiren bir faaliyetti. Engeller, kurallar ve sınırlamalar bir yerden sonra tüccarları ticaretten soğutuyordu. Şehirler bu anlamda özgürlük demekti. Şehir halkı kendi mahkemelerinde yargılanmak
istiyor, ağır malikâne mahkemelerini reddediyordu. Şehrin asayiş ihtiyacı da bir lordun verebileceğinden fazlaydı. Yeni şehirli tüccarlar keyfi uygulamalara son vererek kendi vergilerini toplamak istiyordu. Ayrıca toprak özgürleşmeliydi.
Ticari faaliyetin feodal dönemin sonlarına doğru artık iyice yaygınlaşması, gelişmesi ve
meşruluk kazanması önemlidir. Daha önce kendisi ve lordu için üreten köylü için artık pazar için
üretmek söz konusu olabiliyordu. Artık fazladan üretilen ürünün piyasada bir şekilde değerlendirilmesi söz konusuydu ve dini otoritenin (kilise) ve siyasi otoritenin (lordlar) ekonomik faaliyet
üzerindeki tasarrufunun büyük oranda azalmaya başladığı bir döneme giriliyordu. Tüccarlarla
birlikte şehirler de belli haklar kazandılar ve meşru birimler olarak güçlerini kabul ettirdiler. Yavaş
yavaş feodal lordların hâkimiyetlerini azalttılar ve otonom birimler haline geldiler. Ortaçağ şehirlerinin en önemli öğelerinden biri loncalardı. Lonca sistemi ekonomik-sosyal bir organizasyonun
parçası olarak yerel üreticinin beraber hareket etmesini sağlayan bir sistemdi. Zamanla zanaatkârlar ve aynı işi yapan tüccarlardan oluşan loncalar etkin olmaya, şehirdeki ticaretin kurallarını
ve para politikasını belirlemeye başladı. Feodal dönemde tek servet toprağın mülkiyetiydi ve
yönetme erki rahip ve soylulara aitti. Yeni dönemde ise para mülkiyeti, yükselen orta sınıfa yönetime katılma imkânı veriyordu. Şehirlerde üretimi artıran ve feodal dönemin bitmesinde belirleyici olan bir diğer unsur da ücretli emeğin ortaya çıkmasıydı.
Küçük şehirlerin ortaya çıkmaya başlaması 12. yüzyıl Avrupa’sının bir özelliğiydi. Küçük
şehirler Avrupa’da bazen eski Roma yerleşimlerinin tekrar gelişip canlanmaları, bazen de sıfırdan
ortaya çıkmaları ile oluşuyordu. Yeni olanlara örnek Freiburg, Lübeck, Münih, Berlin gösterilebilir.
Paris, Londra ve Köln 1100 ile 1200 tarihleri arasında nüfuslarını ikiye katladı. Şehir hayatı ve
kültürü daha çok İtalya bölgesinde yoğunlaşmıştı. Venedik, Cenova, Milano, Bolonya, Pisa, Palermo, Floransa, Napoli. Bazı şehirler (örn. Venedik) uzun mesafeli ticaretten çok fayda sağladı.
Venedik, Cenova ve Milano’nun nüfusu 13. yüzyılda 100.000 civarındaydı. Küçük şehirler ve kasabalar kırsal kesimle iletişimi sağlama ve pazar teşkil etme açısından önemli bir role sahipti.
Bunlar da dünya ticaret yollarına açık olan diğer şehirlere bağlanmaya başlamıştı.
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Ortaçağ şehirleri ilk kurulduklarında büyük ölçüde kırsal özellikler taşıyordu. Yollarda kaldırım yoktu. Evlerin bahçelerinde sebze ekilirdi. Büyük bir şehrin caddelerinden biri bir anda bir
koyun ya da kaz sürüsüyle dolabilirdi. Hayvan ve insan dışkıları nedeniyle daimi suretle bir koku
vardı. Bulaşıcı hastalıklara açık bir yerdi şehir. Ufak kavgalar, iki aile arasındaki anlaşmazlıklar
büyük çatışmalara veya kanlı isyanlara dönüşebiliyordu. Birbirine yakın ahşap binalardan çok kısa
zamanda kolayca yangınlar çıkar ve itfaiye hizmetinin henüz olmadığı yerlerde büyük hasarlara
yol açardı. Bütün bunlara rağmen kendi şehriyle övünmek, gurur duymak çok yaygın bir davranıştı.
Feodal lordlar bir şekilde yeni sisteme adapte olmaya çalıştılar. Özellikle İtalya’da tüccarları aristokratlardan ayırmak zorlaşmıştı, çünkü aristokrat soylular da ticaretle uğraşabiliyordu.
Şehir hayatının geliştiği İtalya’da vergi toplama, belge saklama, kayıt tutma ve karar verme mekanizmalarına kamusal katılım ileri düzeydeydi ve bu zamanla Avrupa çapında incelikli bir siyasi
hükümet etme mekanizmasını tetikledi. Okullar şehirlere kurulmaya başladı ve entellektüel hayat
şehirlerde gelişti.
Soyluların aksine kilise, serf özgürlüğünün karşısında zorlu bir engel olmaya devam etti.
Toprakların büyük bölümüne sahipti ve dalga dalga gelen köylü ayaklanmalarının da hedefi oldu.
Avrupa’nın nüfusu veba salgını sonrası 14.yüzyıl boyunca 73 milyondan 45 milyona gerilemişti.
Nüfus tarımsal gelirle birlikte azalmaya başlayınca lordlar serf üzerindeki baskıyı iyiden iyiye artırdılar ve köylü ayaklanmaları sıklıkla başgöstermeye başladı. Devasa boyutlarda köylü ayaklanmaları ve neticesinde şehirlerde yaygınlaşan ücretli emek sistemi, feodal dengenin temellerini
sarsmaya başladı.
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Kapitalizm Öncesi Dönem 1
Teyfur Erdoğdu

Giriş
1. Bölümün Amacı:
Bu bölüm önce 15. ve 16. yüzyıllarda Akdeniz dünyasını oluşturan Batı Avrupa ve Doğu Avrupa’da
hüküm süren feodalizmin nasıl sonlandığını, bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu’ndaki durumu
ve kapitalizm ve sanayi devriminden hemen önceki devir olan 17. yüzyılda özellikle Batı Avrupa’daki gelişme ve değişimleri sunmayı amaçlamaktadır.
2. Ara Başlıklar:
Makale öğrencilerin konuyu daha rahat anlamaları için bir dizi ara başlıkla donatılmıştır. Bunlar
sırasıyla:
i.

Batı Avrupa’da feodalizmin sonu

ii.

16. yüzyılda Batı Avrupa’da yaşanan iktisadi canlılık

iii. Fiyat devrimi: Fiyatlardaki artış
iv. 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun durumu
v.

17. yüzyılda Avrupa’daki iktisadi durgunluk

vi. Sonuç
3. Tematik sorunsallar:
i.

Avrupa’da feodalizm 12. ve 13. yüzyıllarda neden bir genişleme ve canlılık yaşamıştır?

ii.

14. yüzyıla gelince feodal düzende neden bir durgunluk yaşandı?

iii. 15. yüzyılda ise bu durgunluk yerini niçin bunalıma bıraktı?
iv. Tüm bu yüzyıllar boyunca üretim sektörleri içinde başat olanı hangisi idi?
v.

Avrupa dendiğinde bu kıtada yeralan ülkeler acaba benzer ekonomik, siyasal ve
sosyal seyir mi izlemişlerdir?

vi. Batı Avrupa ekonomileri 16. yüzyılda niçin bir gelişme içine girmişler ve dünya
piyasalarına yayılmaya başlamışlardır?
vii. 16. yüzyılda fiyatlar neden sürekli artış göstermeye başladı? Tarihçiler bu gelişmeyi açıklarken niçin görüş farklılıkları arz ettiler?
viii. Fiyat devriminin neticeleri ne olmuştur? Fiyat devriminin kapitalizme geçişte
herhangi bir etkisi olmuş mudur?

1

Bu bölüm Prof. Dr. Şevket Pamuk’un Osmanlı Türkiye İktisadi Tarihi kitabının 99–102, 108–112, 133139’nci sayfalarının özetlenmiş halidir.
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ix.

16. yüzyılda Osmanlı’da durum neydi? Batılıların Muhteşem, Türklerin Kanuni
dedikleri Sultan Süleyman döneminde Batı Avrupa’daki gibi olumlu gelişmeler
mi olmuştur yoksa Osmanlı sıkıntılı günler mi yaşamıştır?

x.

Teknolojik durum yeterli olmasına rağmen niçin 16. yüzyıldaki gelişmeler 17.
yüzyılda Batı Avrupa’da sanayi devrimini doğurmaya yetmemiştir?

xi.

Batı Avrupa’da 16. yüzyılda işler yolunda giderken neden 17. yüzyılda Avrupa
iktisadi sıkıntı içine düştü?

xii. 17. yüzyılda Avrupa’nın her bakımdan en güçlü ülkesi nasıl Hollanda olmuş ve
bu yüzyılın sonlarına doğru İngiltere, Hollanda’nın elinden nasıl liderliği kapmıştır?
Batı Avrupa’da feodalizmin sonu
Bir önceki bölümde de belirtildiği üzere Avrupa ülkelerine genel olarak bakıldığında feodalizm 12
ve 13. yüzyıllarda bir genişleme ve canlılık yaşamıştır.
Daha önceki bölümde belirtilmesine rağmen burada yeni konuyu anlamak açısından yine tekrar
etmekte fayda vardır. Acaba bu genişleme ve canlılığın en belirgin sebebi ne idi? Birçok Avrupalı
tarihçi bu canlılığı şu değişimlere bağlamaktadırlar:
1. Nüfus artmış,
2. Bataklıklar kurutulmuş,
3. Ormanlar ziraate açılmış,
4. Hem feodal beyler hem de küçük köylü işletmeleri tarımsal üretimden sağladıkları
gelirlerin bir kısmını tarımda verimliliği arttıracak olan yatırımlara ayırmış,
5. Tüm bunların neticesinde de tarımsal üretim fazlalaşmıştır.
6. Aynı zamanda kasaba ve kentlerde faaliyet gösterilen zanaat (çok küçük üretim ve
tamirat hizmetleri) ve uzun mesafeli ticaret de gelişme göstermiştir.
Ancak 14. yüzyılın başından itibaren Avrupa feodalizmindeki bu gelişme durma sürecine girdi ve
15. yüzyıldan itibaren de bu durgunluk yerini bunalıma bıraktı. Bu değişimin sebebi de yukarıdaki
etmenlerle ilişkili idi. Bu sebeplere de tek tek bakalım:
1. Veba gibi salgın hastalıklar ve savaşlar yüzünden nüfus toplamda yarı yarıya azaldı,
2. Ekip biçilen topraklarda sayısal olarak büyük miktarlarda düşüş oldu,
3. Ayrıca hem feodal beyler hem de küçük köylü işletmeleri yatırım harcamalarını bir
önceki yüzyıla göre oldukça düşürdüler. Bu düşüşteki nedenleri şöyle sıralayabiliriz:
a. Feodal beyler açısından iki temel nedeni vardır:
i. Birincisi feodal beyler gelirlerinin büyük kısmını bu yüzyılda sürüp giden savaşlara akıtmak zorunda kalmışlar ve
ii. Feodal beylerin tüketim kalıpları değişmiş ve şahsi tüketimlerine daha fazla para akıtmaya başlamışlardır.
b. Küçük köylü işletmeleri açısından ise kendilerinden daha fazla talepte bulunan feodal beyler yüzünden yatırım yapacak gücü bulamıyorlardı.
Tüm bunların neticesinde tarımsal üretim gerilemeye başladı. Üretimin gerilemesiyle de kasaba
ve kentlerdeki zanaatlar ve uzun mesafeli ticaret olumsuz etkilendi.
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Yukarıda da burada da tarımsal üretim fark edilmesi gerektiği üzere ekonominin lokomotifliğini
yapmaktadır. Tarımsal üretim artarsa ekonomi düzelmekte, azalırsa ekonomi kötüye gitmektedir. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz:
Ortaçağ boyunca hem Avrupa’da hem Osmanlı’da ekonomi esas itibariyle tarıma dayalı olmuştur.
Nüfusun büyük kısmını köylüler oluşturmaktadır. Bu yüzden nüfusun geri kalan kesimleri de her
açıdan köye ve tarımsal üretime bağımlıydılar. Tarımdaki değişiklikler bu yüzden hem sosyal,
hem siyasal hem de ekonomik yönden tüm ülkeyi derinden etkilemekteydi.
Nitekim 14. yüzyıldan itibaren Avrupa’da tarımda baş gösteren ekonomik durgunluk ve bunalım
toplumsal ve siyasal alana da sıçramakta gecikmemiştir. Pekiyi ne oldu?
Tarımsal üretimin düşmesi, feodal beylerin tarımdan elde ettikleri gelirlerin azalmasına sebep
oldu. Feodal beyler zararlarını biran evvel serfler üzerindeki baskılarını arttırarak giderebileceklerini düşündüler. Bu yolda serflerden (yarı köle statüsündeki köylülerden) daha ağır taleplerde
bulunmaya başladılar. Bunun üzerine köylülerin maruz kaldıkları açlık ve zorluklar dayanılmaz
hale geldi. Becerebilen serfler kaçmaya, beceremeyenler ise önce direniş göstermeye ve ardından ayaklanmaya başlamışlardır. Ancak beklendiğinin aksine ayaklanmalar sadece köylülerle
sınırlı kalmadı ve bu direnişe kasaba ve şehirlerdeki fakir kesimler de katıldı. Direnişin geniş kitlelere ve farklı bölgelere yayılması, sorunun sadece “zalim” feodal beyler olmadığını ama bunun
yanında esas sıkıntının feodal toplum düzeninden kaynaklandığını gösterdi.
Burada fark edilmesi gereken bir başka husus daha vardır. O da şudur: Ayaklanmalar yaygınlaştıkça önce tarımdaki sonra zanaatlardaki üretim daha da gerilemiş ve iktisadi bunalım derinleşmiştir. Bunun neticesinde de feodal toplum düzeni derinden sarsıntı geçirmeye başlamıştır. Bu
gelişme sonun başlangıcı olması bakımından çok önemlidir.
Hemen vurgulamak gerekir ki, Avrupa’da bulunan ülkeler birbirlerinden birçok konuda oldukça
büyük farklılıklar yaşamışlardır.
Dolayısıyla, Avrupa’da feodalizmin değişimi dendiğinde bu gelişmeyi Avrupa’yı en azından iki
büyük parçaya ayırarak incelemenin doğru olacağı şüphesizdir.
Birinci parça içine Fransa, Felemenk (eski Hollanda), İngiltere’yi içine almaktadır ve Batı Avrupa
olarak isimlendirilmektedir, diğer parça ise esas olarak Prusya (eski Almanya), Polonya’dan oluşmaktadır. Bu iki parçada feodalizm farklı şekilde değişim göstermiştir. Herhangi bir gelişme her
ikisi için de aynı neticeyi doğurmamıştır. Avrupa’da Ortaçağ’da ortaya çıkan kentler ve uzun mesafeli ticareti örnek alalım: Kentler ve uzun mesafeli ticaret acaba Batı ve Doğu Avrupa’da nasıl
neticeler doğurmuştur?
Batı Avrupa’da bu dönemde kentlerden ve uzun mesafeli ticaretten tarımsal mallara yönelik olan
talep yüksek olduğundan ve bu talep neticesi elde edilen kârları feodal beyler ellerinden kaçırmak istemediklerinden yukarıda bahsedilen nedenler dolayısıyla kendi hâkimiyetlerinden kaçan
köylüler yerine topraklarında çalışacak kiracılar tutmaya başladılar. Kiracılar para veya belli bir
miktar ürün karşılığında feodal beyin toprağını kiralıyorlar ve işletiyorlardı. Ancak yeterli kiracı
bulunamadığı için feodal beyler ellerindeki köylüler üzerindeki baskıları hafifletmek, angarya gibi
yükümlülükleri azaltma yoluna gitmek zorunda kaldılar. Böylece kent ve uzun mesafeli ticaret
faktörü Batı Avrupa’da serflik ilişkisinin çözülmesine sebep olmuş ve tarımda ücretli emeğin ortaya çıkması ile sonuçlanacak gelişmelerin önünü açmıştır. 2
Doğu Avrupa’da ise bu faktör serflik ilişkisinin katılaşması ve feodal beylerin köylülere karşı daha
güçlü hale gelmesi ile neticelenmiştir. Bu süreç Doğu Avrupa’da o kadar belirgindir ki tarihçiler
2

Tarımda ücretli emek ne demektir? Kısaca tarımda çalışanların ücret karşılığı çalışmalarıdır ve bu kapitalist üretim ilişkisinin temelini oluşturmaktadır.
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tarafından ikinci serflik olarak adlandırılmaktadır. Niçin serflik ilişkisi Doğu Avrupa’da daha da
sıkılaşmıştır? Bunun da nedenlerine tek tek bakalım:
1. Köylüler arasındaki dayanışma ve köy düzeyindeki örgütlenme Batı Avrupa’ya göre
daha sınırlıydı ve
2. 16. yüzyıldan itibaren Batı Avrupa’dan Doğu Avrupa’ya yönelik gıda maddeleri ve
hammadde talebinin artması ile birlikte Doğu Avrupa’daki köylülerin feodal beylere
olan bağlılıkları eskiye göre artış gösterdi. Çünkü artık köydeki iş hayatı yeniden canlanmış ve aracı tüccardan köylerin sahipleri olan feodal beylere kadar uzanan zincirin
halkaları ekonomik bakımdan palazlanmaya ve bu oranda da güçlenmeye başlamıştır. Bu ekonomik canlılıktan köylüler de küçük de olsa bir oranda iş bulabildikleri için
faydalanmışlardır.
16. yüzyılda Batı Avrupa’da yaşanan iktisadi canlılık
16. yüzyılda iktisadi canlılık ile Batı Avrupa ekonomisinin faaliyet gösterdiği sınırlar genişleyerek
dünyaya yayılmaya başladı. Bunun başlıca iki nedeni bulunmaktaydı:
1. Birincisi gemi yapım tekniği ve okyanus gemiciliğinin gelişmesi sayesinde özellikle
Portekiz ve İspanyollar denizaşırı keşiflerde büyük başarılar elde ettiler. Bu başarıların başında Amerika kıtasının keşfi, Afrika’nın güneyinden dolaşılarak Hindistan yolunun bulunması gelmektedir. Amerika kıtasının keşfi ile Batı Avrupa’ya altın ve gümüş
yağmaya başladı. Buraya gelen altınlar ile Avrupalılar Hindistan’dan daha fazla baharat (besinleri korumaya ve lezzeti arttırmaya yönelik), ipekli kumaş (lüks tüketim ve
modaya yönelik) ve değerli taşları satın almaya başladılar.
2. İkinci neden Batı Avrupa ekonomilerinin kendi içinde gösterdiği genişleme ve canlılıktır. Bu dönemde canlılık görülürken neler olmuştur?
a. Nüfus iki katı artmıştır,
b. Buna bağlı olarak hem şehirlerde iaşe (beslenme ve geçinme) sorunları ağırlaşmıştır hem de gıda maddelerine olan talep yükselmiştir,
c. Eskiden olsa gıda maddelerine olan talep artınca yeni topraklar ziraate açılabilir ve bu soruna çözüm bulunabilirken özellikle 16. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren üretime açılacak yeni topraklar bulmak güçleşmiştir,
d. Bunun için tarımsal kapitalizme ve verimliliğe hız verilmiştir. Bu sayede özellikle İngiltere ve Hollanda’da talepler karşılanabilirken, İtalya gibi nüfusun
daha yoğun olduğu Batı Avrupa ülkelerinde tarımsal ürün arzı, talebi karşılamaya yetmemiştir.
e. Bu yüzden buradaki taleplerin Doğu Avrupa’dan karşılanmasına hız verilmiştir, bu ticarette de özellikle İtalyan denizci tacirler ile İngiliz ve Hollandalı tüccarlar aracı olmuşlardır.
f.

Meta üretimi yaygınlaşmış,

g. Uzun mesafeli ticaret canlanmış ve
h. Amerika kıtasından gelen değerli madenlerin de desteğiyle para kullanımı
yaygınlaşmıştır.
Tüm bu gelişmelere rağmen 16. yüzyılın sonlarında dahi kapitalizmin Avrupa’da egemen konuma
geldiği söylenemez. Kapitalizmin Avrupa’da güçlenmesi için 17. yüzyıldaki uzun dönemli durgun-
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luk ve bunalımın aşılması daha sonra da sanayi devrimi ile birlikte gelen genişleme dalgasının hız
kazanması gerekecektir.
Fiyat devrimi: Fiyatlardaki artış
15. yüzyıl boyunca Avrupa’da fiyatlar önemli bir değişiklik göstermemiştir. Yani altın veya gümüş
içeren madeni paraların satın alma güçlerinde fazla bir farklılık olmamıştır. 1400’lü yılların başında bir madeni para ile kaç ekmek alınıyorsa sonunda da o kadar alınabiliyordu demek bu yüzden
hatalı değildir. Buna karşılık 16. yüzyılın başından itibaren 17. yüzyılın ortalarına kadar fiyatlar
önce Batı ve Güney Avrupa’da sonra da Amerika’da hızlı bir artış gösterdi. Fiyatların hızlı artışı
aynı zamanda enflasyon anlamına geliyordu. Yani alım gücü zayıflıyordu.
Bu değişimin altında yatan sebepler neydi?
Bu değişim tarihçiler tarafından iki farklı yoldan gidilerek açıklanmaya çalışılıyor.
1. Birinci açıklamaya göre, ekonominin, üretim hacminin ve paranın dolaşım hızının fazla değişmediği 16. yüzyıl koşullarında fiyatlar tedavüldeki (dolaşımdaki) para miktarıyla doğru orantılı olarak artmıştır. Yani tedavüldeki para miktarı arttıkça fiyatlar da
artmıştır. Tedavüldeki para miktarı ise şu yollarla artış göstermiştir:
i. Amerika kıtasının keşfinden sonra Avrupa’ya altın ve gümüş akımı olmuş,
ii. Avrupa’daki altın ve gümüş madenleri üretimlerini arttırmış,
iii. Bu yolla artan tedavüldeki para miktarı fiyatların artmasına sebep olmuş ve fiyat
artışlarının etkisiyle mali bunalıma sürüklenen devletler “para basmak” (yani dolaşımdaki paraların içindeki altın veya gümüşten “çalarak” onlarla yeni paralar
dökmek) zorunda kalmışlardır.
2. İkinci açıklamaya göre, birinci açıklama bazı tarihsel gelişmeleri izah etmekte yetersiz
kalıyordu:
i. Herşeyden önce fiyat artışı Amerika kıtasının keşfinden ve oradan gelen altın ve
gümüş madenlerinden önce başlamıştı. Yine 17. yüzyılda altın ve gümüş akışı
sürdüğü halde fiyatlardaki artış durmuştu.
ii. İkinci olarak tarihsel olarak ortaya konmuştur ki fiyatlar yalnızca ve sadece dolaşımdaki para miktarına bağlı olarak artsaydı, farklı mamullerdeki tüm fiyatların
hemen hemen aynı hızla yükselmesi gerekirdi. Oysa 16. yüzyılda her yerde buğday fiyatları, yünlü kumaş gibi mamul malların fiyatlarından çok daha hızlı artmıştır. Demek ki fiyatlardaki artışın arkasındaki tek sebep dolaşımdaki para miktarının artması değildi.
Birinci tür açıklamanın yetersizlikler yüzünden fiyat artışındaki isabetli açıklama arz-talep dengesine ve bu denge arkasındaki uzun vadeli iktisadi, demografik ve toplumsal gelişmelere bakılarak
yapılmalıydı. Neydi bu gelişmeler?
i. 16. yüzyıl boyunca Avrupa’da çok hızlı nüfus artışı olmuş, talep artmıştı.
ii. Hâlihazırda varolan tarımsal yapılar nüfustaki büyük artış karşısında yeterli esnekliği gösterememişlerdi. Arz talebin arkasında kalmış, bu yüzden tarımsal
ürünlerin fiyatlarındaki artış diğer ürünlerin fiyatlarındaki artıştan daha fazla olmuştu.
iii. Tarımsal ürün fiyatları arttıkça arazi fiyatları artmış, toprak kiraları yükselmişti.
Bunun neticesinde toprak sahipleri, kiracılara oranla gelir pastasından daha fazla
pay almayı sürmüşlerdi.
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iv. 16. yüzyıl boyunca Avrupa devletlerindeki bürokrasinin ve ordunun büyümesi
devlet harcamalarını arttırmıştı. Devletlerin yarattığı talep de fiyatların artmasına
ve enflasyonun büyümesine sebep olmuştu.
Fiyat devriminin sebeplerini ve gelişmesini gördük. Pekiyi fiyat devriminin neticeleri neler olmuştur? Bir başka deyişle fiyat devriminin kapitalizme geçişte bir etkisi olmuş mudur?
Bu konuyu ilk ele alan tarihçi E. J. Hamilton’dur. Ona göre 16. yüzyıl boyunca ücret artışları fiyat
artışlarının gerisinde kalmıştır. Böylece kârlar artmış ve sermaye birikimi yaşanmıştır. Bu sermaye
birikimi de yatırımlara yöneltilmiştir. Böylelikle kapitalizmin gelişmesine olumlu etkisi olmuştur.
Oysa daha derinlemesine inceleme yapıldığında görülmüştür ki 16. yüzyıl boyunca tarımsal fiyatlar ve toprak kiraları diğer fiyatlardan ve özellikle mamul malların fiyatlarından daha hızlı artmıştır. Bu şu demektir, artan fiyatlar yeni yeni kapitalist olmak üzere olanlara değil ama toprak sahiplerine yaramıştır.
Bu yüzden Hamilton’un fiyat devrimini bir dönüm noktası olarak gören tezi abartılıdır. Bu bakımdan kapitalizmin kökenlerini 16. yüzyılda oluşan servetlerde aramak yerine dönüşüme uğrayan
üretim ilişkilerine3 bakmak daha doğru olacaktır. Yani sadece fiyat ve ekonomik ögeler bir dönüm
için yetmemekte gerçek bir dönüşümden bahsedebilmek için bunlarla birlikte üretim ilişkilerinin
ve toplumsal yapıların değişmesi gerekmektedir. Ki bu dönüşümü kapitalizmin tarih sahnesine
çıkmaya başladığı 17. yüzyılın sonlarında görmeye başlıyoruz.
16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun durumu
16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunu iki ayrı aşamada incelemek gerekli görünüyor. Çünkü buradaki iktisadi gelişme Avrupa’daki gibi tek bir çizgi halinde seyretmemiştir.
1. Birinci dönem 1520–1566 Kanuni Sultan Süleyman dönemidir ve Osmanlı İmparatorluğu tarihinin en parlak devirlerinden birini yaşamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ilk dönem gelişmelerini tek tek inceleyelim:
i.

16. yüzyıldan önce ekilebilir toprakların önemli bir bölümü, toprağı işleyecek
yeterli nüfus olmadığından boş duruyordu.

ii.

Ancak nüfus, 16. yüzyılda Batı Avrupa’daki gibi sürekli artış göstermeye başlayınca boş bekleyen ekilebilir arazilerin devreye girdiği görüldü.

iii.

Böylece tarımsal üretim, 16. yüzyılın üçüncü çeyreğine kadar4 nüfus artışının
önünde seyretti. Kırsal alanlar kendilerini doyurabildikleri gibi şehirlerden gelen talebi de karşılayabiliyorlardı.

iv.

Pazar için üretim yapılmaya başlanmış ve köyden kente tarımsal mal akışı hızlanmıştı. Bu durumda şehirlerde, kentli nüfus tarımsal faaliyetlerini sınırlamaya ve loncalar çevresinde örgütlenen zanaatlara ağırlık vermeye başlamıştı.

v.

Kırsal kesimde tarımsal mal satışından elde edilen gelirler, köylüleri şehirlerde
üretilen zanaat ürünlerini satın alır hale getirmişti. Artık şehir-köy arasında
karşılıklı alış-veriş ve işbölümü sözkonusu olmuştu.

vi.

Ülke içindeki bu canlılık dış ticarete de yansımış, Osmanlı dış ticareti bir önceki
yüzyıla göre canlılık göstermişti. Özellikle Venedikli tacirler Batı Avrupa’nın ta-

3

Üretim ilişkileri: Kölelik düzeninde efendi-köle, feodal düzende bey-serf, kapitalist düzende patron-işçi,
fütüvvet teşkilatında kethüda-esnaf, sosyalist düzende işçi-parti-işçi ilişkileri etrafında biçimlenen ekonomik yapıların etkilediği toplumsal, ekonomik, hukuki ve siyasal ilişkilerin tümünü işaret etmektedir.
4

16’ncı yüzyılın üçüncü çeyreğinden itibaren nüfusun gerilemeye başladığını biliyoruz.
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rımsal ürüne ihtiyacının önemli bir kısmını Osmanlı İmparatorluğu’ndan sağlamaya başlamışlardı.
2. İkinci dönem ise 16. yüzyılın dördüncü çeyreğinde başlamaktadır. Bu bir bunalım
devridir. Niçin?
i.

İlk dönemde ekilebilir boş alanların ziraate açılması ile tarımsal üretim artmıştır. Ancak bu artış teknolojik gelişmeler ve verimlilik ile desteklenmediği için
ekilebilir toprakların sınırlarına ulaşılması ile durma noktasına geldi.

ii.

Zaman içinde kırsal bölgelerden şehirlere gönderilen üretim fazlası daralmaya
başlayınca, bu sorun şehirlerde, kentlilerin çok önceden başladıkları tarımsal
faaliyetlerden vazgeçme alışkanlığı ile birleşerek, iaşe bunalımını doğurdu.

iii.

Devlet yöneticileri şehirlere köylerden mal akışını tekrar canlandırmak için tarımsal üreticiler üzerindeki baskıyı arttırmaya başladılar.

iv.

Ancak bu arada Venedikli tacirler, Osmanlı şehirlerinin verdiği ücretten daha
fazla vererek tarımsal ürünü Batı Avrupa’ya taşıyorlardı.

v.

Köylü ise ürettiğini önce kendi ihtiyacı için ayırıyor, fazlasını ise devletin tüm
baskılarına karşın fazla ücret verene satmak istiyordu.

vi.

Osmanlı Devleti, Avrupalı tacirlerin verdiği yüksek ücret ile rekabet edemeyince, kentlerin ve loncaların sıkıntısını çektikleri hububat, pamuk, deri, balmumu, barut, kurşun gibi ürünlere ihracat yasakları koymaya başladılar.

vii. Ancak köylüyü denetlemek kolay değildi ve kaçakçılığın önü alınamadı.
viii. Bunun üzerine fiyatların artışı durmadı. Enflasyon sürekli yükseliyordu. Bu durumda devlet özellikle İstanbul’un iaşe bunalımını çözmek için narhı (herbir
ürün için belirlenen sabit fiyatlar sistemini) sıkı sıkıya uygulamaya başladı. Buna karşın Konya ve Kayseri gibi şehirlerde narh uygulaması istendiği gibi sıkı
gitmiyor, resmi fiyatlar sık sık yükseliyordu.
ix.

Bu durumda kentli nüfusun yeniden kendini besleyecek tarımsal faaliyete başladıkları görüldü.

x.

Kaçakçılığın önünün alınamaması büyükşehirlerde hammadde sıkıntısını doğurmuş, hammadde sıkıntısı çeken loncalar da üretimlerini daraltmak zorunda
kalmışlardı ve bu da kentlerde işsizlik sorunun baş göstermesi ile sonuçlanmıştı.

Ekonominin karşı karşıya bulunduğu bu olumsuz koşullar, Osmanlı Devleti’nin izlediği para, ihracata ve ithalata uygulanan vergi rejimlerinden oluşan mali politikalar sebebiyle daha da ağırlaşmıştır.
17. yüzyılda Avrupa’daki iktisadi durgunluk
16. yüzyıldaki iktisadi genişleme yerini 17. yüzyılda Batı Avrupa’da genel bir durgunluğa bıraktı.
Bu durgunluk 18. yüzyılın ortalarına kadar hem nüfus hem üretim hem de uzun mesafeli ticarette
gözüktü.
16. yüzyıldaki genişleme süreci niçin Sanayi Devrimi ile sonuçlanmadı ve Avrupa niçin uzun bir
bunalım dönemine girdi?
Tarihçi Hobsbawm bunun cevabını teknolojik gelişmede değil toplumsal yapılarda aramakta ve
tarıma dayalı feodal yapının dönüştürülebilmesi için gereken verimliliğin yeterince artmadığını
söylemektedir. Verimlilik niçin artmamıştı? Yine ona göre toplumsal işbölümü yeterince derinS a y f a | 41
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leşmemiş ve işgücünün tarımdan sanayiye geçmesi ve pazar için üretimin yaygınlaşması gereken
oranda olmamıştı. Fabrika düzenine dayalı kapitalist sanayiye geçmek için büyük bir pazar oluşmamış ve üretimde ücret karşılığı çalışan işçilerin sayısı yetersiz kalmıştır.
Gerçekten de 16. yüzyılda Avrupa’nın yakaladığı teknolojik gelişme Sanayi Devrimi gibi bir atılım
için yeterli idi. Matbaa keşfedilmiş, ateşli silahlar uzun yıllardır kullanılır olmuş, saat, madencilik
ve metal işletme tekniklerinde gelişmeler sağlanmıştı. Sermaye birikimi ölçeğinde de belirli bir
düzeye varılmıştı. Ancak toplumsal yapılar müsait hale gelmediği için tüm bu gelişmeler harekete
geçirilememişti.
17. yüzyıl bunalımında neler olduğuna tek tek bakalım:
1. 17. yüzyıl boyunca tarımsal üretim artmaya devam ederken nüfus durgunluk devresine girdi.
2. Bu durum tarımsal ürünlerin fiyatlarının gerilemesine sebep oldu.
3. Gıda fiyatlarının gerilemesi ile özellikle şehirlerdeki nüfusun elinde mamul mallara
harcama yapabilecek para birikmeye başlamıştır. Ayrıca özellikle yünlü ve keten tekstil malları gibi mamul mallar artık hem köylere hem de denizaşırı ülkelere kadar getirilmeye ve pazarda satılmaya başlanmıştı. Bu durumda mamul mal üreticilerinin gelirleri bu dönemde artış gösterdi.
4. Pazar imkânlarının genişlemesi mamul mal üretimini cazip kılmıştı. Öyle ki mamul
mal üretimi emeğin ucuz olduğu köylere kaydığı için şehirlerdeki loncalar önemlerini
yitirmeye başlamıştı. Böylelikle kırsal alanlardaki nüfus ek gelir kaynaklarına kavuşmuştur.
5. Buna karşın tarımsal ürün fiyatları düştüğü için gelirlerini korumak isteyen toprak sahipleri köylü ve ücretli işçi üzerindeki baskılarını arttırdılar.
6. Bu arada Avrupa’da merkezi devletler özellikle bürokrasileri ve askeriyeleri itibariyle
büyüyor ve güçleniyorlardı. Bunun için fazladan gelirlere ihtiyaç duyuyorlardı. Hükümetler bu geliri en kolay çare olan üretici üzerine koydukları vergilerle karşılama yolunu tuttular.
7. Hem hükümetlerin hem de toprak sahiplerinin baskısına cevap verebilmek için köylüler eş zamanlı olarak hem üretimlerinin artan kısımlarını pazarda satmaya başladılar
hem de ellerinden geldiğince bu baskılara karşı direnç gösterme ve sıklıkla ayaklanmaya başladılar.
8. Doğu Avrupa’da, Batı Avrupa’dan tarımsal ürünlere gelen talep azalınca Doğu Avrupa
ekonomileri güç duruma düştü ve devam eden savaşlar yüzünden bunalım Doğu Avrupa’da da derinleşti. Buna karşın feodal ilişkiler hala güçlenerek devam ediyordu.
9. Fransa’da ise büyük toprak sahiplerinin bir kısmı feodal haklarını yeniden kazanmaya
çalışırken diğer kısmı kiraları arttırmaya başladılar. Bir başka çözüm de toplam ürünün toprak sahibiyle kiracı köylü arasında belirli oranlarda paylaşılmasını öngören ortakçılık düzeninin yaygınlaştırılması idi.
10. Ayaklamalar karşısında İngiliz aristokrasisi topraklar üzerindeki denetimlerini yitirmediklerinden topraklardaki yoksul kiracıları atarak yerlerine ücretli tarım işçilerini
koymayı başardılar. Verimlilik artışını sağlamak için yapılan yatırımlarla İngiltere’de
hayvancılık, yün ve hububat üretimi nüfus artışının üzerinde seyretmeye başladı. Bu
gelişme devam ederek İngiltere’yi 18. yüzyılda Avrupa’nın önde gelen hububat ihracatçılarından biri yaptı.
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11. 17. yüzyılda ise iktisadi bakımdan Avrupa’nın en güçlü ülkesi Hollanda oldu. Nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:
i. Yüzyılın başından beri Türklerin Akdeniz’in tamamını tehdit eder hale gelmeleri
üzerine Akdeniz’in eski önemini yitirmesi ve kıtalararası ticaretin ağırlığının Atlantik ve Hint okyanuslarına kayması en çok Hollanda’nın işine yaramıştır. İtalyan
şehir devletleri eski önemlerini bu yüzden kaybetmişlerdir.
ii. Pazara dönük güçlü tarımsal yapıları ve gemicilikteki birikimi sayesinde Hollanda
yeni merkez seçilmiştir ve dış desteklerle birlikte dünya ölçeğinde bir ticaret filosu ve ticaret ağı kurabilmiştir.
iii. Hollanda şirketleri filolarla Asya’dan baharat, boya, çay, kahve ve tekstil ürünleri,
Afrika’dan Amerika’ya köle taşıyor ve Amerika’dan da Avrupa’ya şeker, kahve,
kakao, tütün gibi ürünler getiriyordu.
iv. Bu sayede Hollanda Avrupa’nın finans merkezi haline geldi. Hollanda, tarımsal ve
ticari gücüne finansı da ekleyince dünya ekonomik sisteminin merkezine oturdu.
12. Hollanda’nın bu gücüne karşı Fransa ve İngiltere rekabet edebilmek için yeni politikalar üretmeye başladılar. Bu politikalarının temel taşları şunlar olmuştur:
i. Özellikle mamul malların üretim ve satışındaki kent-köy arasındaki ilişkinin artması ülke içi iktisadi bağların gelişmesine sebep olmuştur.
ii. Ülke içi iktisadi bağlar sıklaştıkça ulusal ekonomiler güçlenmeye başlamıştır.
iii. Bu güçlenme İngiltere ve Fransa’nın ülke içi üretimi devlet eliyle dış rekabete
karşı korumak ve ihracatı teşvik ederek durgunluk zamanlarında istihdam yaratmaya yönelik politikalarla beslendi.
iv. Ayrıca (ticaret yoluyla değerli madenlerin ülke içinde biriktirilmesi, ithalatın kısılıp ihracata ağırlık verilmesi gibi bir dizi önlemden oluşan) merkantilizm denilen
iktisat politikası da bu rekabette esas rolü oynuyordu.
v. Özellikle İngiltere’de varlık gösteren bankalar sağladıkları sermaye ve kredilerle
yerli tüccarları desteklemişler ve sigorta şirketleri tüccarların karşısında yıkıcı
risklerin gücünü geniş kitlelere yayarak kırmışlardır.
vi. Gerekirse Hollanda ile savaşmaktan geri kalmamaktı ki, 17. yüzyılın ortasından
itibaren bu savaşlar sıklıkla gerçekleşmiştir.
13. Bu politikalar sayesinde İngiltere, Hollanda’yı geriletmeyi başarmıştır.
14. Hollanda, İngiltere’nin rekabeti karşısında aynı zamanda iç dinamiği yüzünden de başarısız kalmıştır. Neydi bu dinamik? Kısaca söylemek gerekirse Hollanda’nın ticaret ve
finans alanında gösterdiği başarılar Hollanda sermayedarlarının tamamına yakınını
sanayiye yatırım yapmak yerine ticarete ve finansa çekmiştir.
Böylelikle İngiltere her alanda dünya ekonomisinin liderliğini ele almaya hazır hale gelmişti. Tarımda ve mamul mal üretiminde verimlilik artmış, üretim maliyetleri düşmüş, denizaşırı ticaret ve
sömürgeler yeni pazar imkânları sağlamış, plantasyonlar birer yatırım aracına dönüşmüş, kendi
tüccarı devlet tarafından korunarak semirmiş ve diğer milletlerin tüccarlarından kat kat güçlü
hale gelmiştir.
Artık zaman ve mekân İngiltere’nin Sanayi Devrimi’ni gerçekleştirmesi için uygun kıvama gelmiştir.
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Sonuç
Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz:
Feodalizm 12. ve 13. yüzyıllarda hem Batı Avrupa’da hem de Doğu Avrupa’da bir gelişme ve canlılık dönemi yaşamıştır.
14. ve 15. yüzyıllara gelindiğinde feodalizm Batı Avrupa’da önce hızını kaybetmiş sonra da bunalımlı bir döneme girmişken Doğu Avrupa’da feodalizm ilişkileri tam tersine sıkılaşmıştır. Bu farklılığın esas sebebi yukarıda da görüldüğü üzere Batı Avrupa ülkelerin Doğu Avrupa ülkelerinden
daha o yüzyıllardan başlayarak ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel bakımdan değişiklik
arzetmesidir. Çeşitli alanlarda gözüken bu farklılıklar yüzyıllar boyu devam ederek günümüze
kadar ulaşmıştır.
16. yüzyıla bakıldığında Batı Avrupa’nın ama özellikle İngiltere, Fransa ve Hollanda’nın feodalizmden uzaklaşmalarının semerelerini toplamaya başladıkları ve oldukça geniş bir coğrafi alanda
iktisadi canlılık ve gelişme gösterdiklerine şahit olunmaktadır.
Aynı dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nda 16. yüzyılın dördüncü çeyreğine kadar yani Kanuni
devrinde hem siyasi, hem askeri hem de özellikle nüfusun hızla artışı ile ekonomik bakımdan altın
bir devir yaşanmıştır. Ancak 16. yüzyılın dördüncü çeyreği ile ekonomi bozulmuş ve enflasyon
Avrupa’daki iktisadi durgunluktan da etkilenerek yükselmeye başlamıştır. İmparatorlukta izlenen
yanlış mali politikalar da bu olumsuzlukların kronikleşmesine sebep olmuştur.
16. yüzyıla damgasını vuran bir başka olay ise tüm Avrupa’da fiyatların çok fazla yükselmesi ve
tedirginlik verici enflasyonun ortaya çıkışıdır ki bu durum tarihçiler tarafından fiyat devrimi olarak
adlandırılmaktadır ve sermaye birikiminin bazı ellerde toplanmasına neden olduğu için kapitalizme geçişte önemli bir etken olarak vurgulanmaktadır.
16. yüzyılda özellikle Batı Avrupa’da yakalanan bu teknik ve ekonomik başarı, toplumsal yapıların
henüz müsait olmaması yüzünden sanayi devrimi gibi bir gelişme ile taçlanamamıştır. Bunun
yerine fiyat devriminin etkileri 17. yüzyılda kendini göstermekte gecikmemiş ve Avrupa baştan
sona ekonomik bir kriz sürecine girmiştir. Bu durgunluk ve kriz 18. yüzyılın ortasına kadar etkisini
göstermiştir. Bu kriz dönemini en iyi yöneten ve Akdeniz’in tehlikeli sularından uzak olan Hollanda dünya iktisat merkezi haline gelmiş, ancak Fransa ve İngiltere’nin merkantilizm olarak adlandırılan ekonomik politikalarından beslenen rekabetçi baskılarına dayanamayarak liderliği İngiltere’ye terk etmek zorunda kalmıştır. Yeni yüzyılda ise zaman İngiltere’nin Sanayi Devrimi’ni gerçekleştirmesi için uygun şartları hazırlayacaktır.

Ek okuma yapmak için aşağıdaki çalışmalara bakınız:
1. Maurice Dobb, Paul Sweezy, Feodalizmden kapitalizme geçiş, İstanbul 1970.
2. Fernard Braudel, Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, 2 cilt, İstanbul 2001.
3. Şevket Pamuk, “The price revolution in the Ottoman Empire reconsidered”, The
international journal of Middle East studies, 33, 2001, s. 69-89.
4. E. J. Habsbawm, “The crisis of the seventeenth century”, Past and present, 5-6, 1954.
5. Jan de Vries, The economy of europe in an age of crisis, 1600-1750, Cambridge 1976.
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Rönesans
Nalan Turna

Avrupa'da ondördüncü yüzyılda başlayan, onbeşinci ve onaltıncı yüzyıllarda devam eden sanat ve
edebiyattaki canlandırma ve klasikleştirme hareketine Rönesans adı verilir. Tarihsel bir kavram
olarak ilk defa 1855 yılında Fransız tarihçi Jules Michelet tarafından "yeniden doğuş" anlamında
kullanıldı. Michelet'den etkilenen İsviçreli tarihçi Jakob Burckhardt, Floransalı ressam, heykeltıraş
ve mimar Giotto ile başlattığı ve yine ressam, heykeltıraş, mimar ve aynı zamanda şair
Michelangelo ile bitirdiği Rönesans'ı, "bir yetkinliğin başlangıcı" ve "kendine özgü bir kültür ideali" olarak tanımlamıştır.
Rönesans'la ilgili bu bölüm iki ana kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda öncelikle Rönesans'ın İtalya'daki gelişmesi ve İtalya’nın diğer bölgelerle girmiş olduğu etkileşimler ele alınacaktır. Sonrasında ise Rönesans 'la birebir örtüşen ve dil, edebiyat, retorik, tarih ve estetikte skolâstik düşüncenin yerini alan hümanizmden bahsedilecektir. Rönesans'ın İtalya'da etkisini kaybetmesi, Kuzey Avrupa'nın Rönesans serüveni, Hristiyan hümanizminin yanısıra bu dönemde resim,
heykel ve mimarlıktaki değişimler analiz edilecektir.
İkinci ana kısımda birden fazla Rönesans'ın varlığından bahsedilerek Rönesans'ın sadece
İtalyan kaynaklı olmadığı anlatılmaya çalışılacaktır. Bununla birlikte Rönesans'ın ondokuzuncu
yüzyılda icat edilmesinin nedenleri üzerinde durulacaktır. Sonuç olarak, Rönesans'ın eski Yunan
ve Roma'nın ya da Ortaçağ'ın mı bir devamı sayılması gerektiği, Rönesans-matbaa ilişkisi, Rönesans'ın bireyselliğin gelişmesindeki rolü ve bu dönemle ilgili diğer bazı sorunlara değinilecektir.
1. Kısım
İtalya'da Rönesans ve Diğer Etkileşimler
Rönesans, onikinci ve onüçüncü yüzyıllarda ticaretin de gelişmiş olduğu Floransa, Milano
ve Venedik gibi şehirlerde gelişti. Siyasi açıdan parçalanmış olan İtalya, Avrupa'nın en gelişmiş
şehir toplumuna sahipti. Ondördüncü yüzyılda Yakındoğu'nun ve Uzakdoğu'nun yanı sıra Hollanda ve bazı önemli kentlerle yapılan ticarette başı İtalya çekmekteydi. Dönemin tüccar-aristokrat
aileleri ise' ticaret ve bankacılıkla zenginleşmişlerdi. Bu aileler kendi şirketlerini kurmakla birlikte,
yeni ortaklık biçimlerinin ve uluslararası ödeme talimatlarının gelişmesinde de önemli katkılarda
bulundular. Zengin tüccar aileler aynı zamanda aristokratların yaşamlarım taklit etmeye başladılar. Böylece tüccarlarla aristokratlar birbiriden ayırt edilemez hale geldiler. Örneğin 1434–1737
tarihleri arasında Floransa'ya hâkim olan Medici ailesi servetlerini bankacılık ve ticaret yoluyla
kazanarak zenginleşmiş ve aristokrat statüsüne yükselmişti.
Kendilerini yaşadıkları kentlerle özdeşleştiren zengin aileler hem fiziksel hem de sembolik
olarak birbirleriyle mücadele ettiler. Sembolik açıdan, örneğin saraylarını, kiliselerini ve aile manastırlarım en iyi ustalara yaptırmak ya da dekore ettirtmek için yarıştılar. Yeni fikir ve edebiyat
akımlarını ve sanatsal faaliyetleri destekleyerek himaye sisteminin gelişmesini sağladılar. Dönemin büyük aristokratlarından Milanolu Viscontiler ve Sforzalar; Floransalı Mediciler; Ferrara'da
Esteler ve Mantua'da Gonzagalar, dönemin ünlü hamileri arasında önemli bir yer tutar.
Rönesans'ın İtalya ile bu kadar fazla ilişkilendirilmesinin ardında, İtalya'nın eski Roma mirasına sahip olması ve eski Roma abidelerinin İtalyan yarımadasında bulunması yatar. Eski eserler
siyaset ve siyasi retorik (söz söyleme sanatı ya da belagat) alanlarında kullanılmaktaydı. Bununla
birlikte birkaç yüksek rütbeli papazın aynı anda papalık iddiasında bulunduğu ve papalığın Fransa’da Avignon'a kaymasıyla yeni bir kimlik arayışına girildi. Fransa ile yakından ilişkilendirilen
skolâstik felsefeye karşı İtalya"da, eski Yunan ve Roma dönemi edebiyatı, felsefesi, görsel sanat
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ve mimarisine de ilgi artmaya başladı. Buna rağmen İtalya'daki Rönesans'ın kaynaklarının tamamının eski Yunan ve Roma merkezli olduğu söylenemez. Örneğin onikinci yüzyılda yazılmış bir
Arap büyü kitabı "Picatrix" ve İbranice mistik bir deneme "Zohar" Rönesans döneminin hümanistlerini etkilemişti. Ayrıca yazar, heykeltıraş, gravürcü ve kuyumcu Benvenuto Cellini Türk hançerleri üzerindeki arabesk süslemeleri taklit etmişti. Aynı süslemeler onaltıncı yüzyılda, Fransızca ve
İtalyanca kitapların ciltlerinde ve sayfalarında da bulunmaktadır.
İtalya'ya göç eden Bizanslı düşünürler eski Yunanca öğretirken, İtalyan düşünürler de eski
Yunanca eserleri bulmak için İstanbul ve diğer doğu şehirlerine gittiler. Örneğin 1423 yılında,
Giovanni Aurispa adlı bir İtalyan, Sophocles, Euripides ve Thucydides'in de eserlerinin bulunduğu
toplam 238 eseri beraberinde doğudan batıya götürdü. Bununla birlikte el yazması kitap toplayan Medici ailesi, büyük bir kütüphane yaptırmış ve birçok Yunanca eseri İstanbul'un 1453 yılında
fethetmesinden kısa bir süre önce ülkesine getirtmişti.
Fatih Sultan Mehmet, eski geleneği benimseyen hükümdarlar arasında önemli bir yer tutar. 1453'ten sonra gözünü Venedik ve Ceneviz'e dikmiş olan Fatih, 1459 yılında Ceneviz kolonilerinden Amasra'yı almış, 1463–69 yılları arasında Venedik ile Sırbistan ve Ege adaları yüzünden
savaşlar yapmıştı. Daha sonraki yıllarda İtalya'ya akınlara devam eden sultan bu sayede, Romalı
tarihçi Livy'i tanıma imkânını buldu. Fatih ayrıca, İtalyan ressam Gentile Bellini'yi portresini çizmek üzere İstanbuI'a davet etti. Bellini de sultanı, Avrupalı bir kral gibi resmetti. Bu etkileşimlere
rağmen, Batı Avrupa’da erken dönem Rönesans'ında olduğu gibi, Osmanlı'da da "Rönesans"ın ilgi
alanlarının, saray ve saray çevresi dışında yayıldığını söylemek zordur.
Rönesans'ın Düşün Dünyası: Makyavelizm ve Hümanizm
İtalyan tarihçi, devlet adamı ve siyaset bilimci Niccolo Machiavelli, Rönesans döneminin
en önemli simalarından olup Rönesans dönemi sekülerleşmesini temsil eder. Machiavelli, Roma
cumhuriyetinin, içinde bulundukları zaman için de en uygun rejim olduğunu iddia etmiştir. "Livy
Üzerine Söylevler"de *Discourses on
Livy+, anayasal sistemi, yurttaşların
eşitliğini, şehir-devletlerin siyasal bağımsızlıklarını ve dinin, devletin güdümü altında olması gerektiğini savundu.
Çağdaşlarının, cumhuriyetin özgürlük
ve eşitlik anlayışını geri getirebileceklerine, Cesare Borgia gibi katı hükümdarların ise işgal ve kargaşa içindeki İtalya'nın refaha kavuşması için sadece bir
basamak olduklarına inanıyordu.
Yazarın 1532 yılında yazdığı ve
Medici ailesinden Lorenzo'ya ithaf etmiş olduğu "Prens" *The Prince+ adlı
eseri, dünyevileşmenin izlerini taşımaktadır. Bu eserinde, prenslerin siyasi güç
elde etmeleri ve bu gücü koruyabilmeleri adına birtakım metod ve stratejiler
sunmuştu. Bundan dolayı, "Makyavelizm" [Machiavellianism+ bir güç siyaseti olarak bilinmektedir. Bazı modern
düşünürler, ne pahasına olursa olsun
güç elde etmeyi ve elde edilen gücü
kullanmayı meşru sayan Machiavelli'yi,

Machiavelli (1469-1527)
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"ahlaksız" bir reel-politik kuramcısı
olarak görmüşlerdir. Bazılarına göre
ise, bir İtalyan milliyetçisidir; çünkü
tiranlığı
yabancı
işgalinden
kurtulmanın bir yolu olarak görmüştü.
Hümanistler, insanı merkez aldılar ve rasyonel bir varlık olarak gördükleri insanın doğru ve iyiyi anlama
kapasitesi olduğunu savundular. Bazı
hümanistlere göre insan, meleklerden
soma, Tanrı'nın yarattığı en itibarlı
varlıktı. Bazıları ise dünyevi bir varlık
olarak tanımladıkları insanın, Tanrı'nın
bilgisini algılayabilecek kadar mükemmel olduğu görüşündeydiler. Bu nedenle 'hümanistler, insanın kendi kaderini yönlendirebileceğine ve dünyada: mutlu olabileceğine inanıyorlardı.
Buna rağmen din adamı yerine daha
çok "özgür" ve "eğitimli" kişiler ya da
"erdemli vatandaşlar" ve "yetenekli
kamu görevlileri" yetiştirmek istiyorlardı. Özellikle Latince ve Latin edebiyatı eğitimine ağırlık verdiler ve ayrıca
Bellini’nin Fatih Sultan Mehmet portresi (1479)
öğrencilerini eski Yunanca öğrenmeleri
için teşvik ettiler. Hümanistler kadınların eğitimine ağırlık vermediler. Fakat bazı aristokrat kadınlar muhtemelen iyi bir evlilik yapabilmek için hümanist eğitim aldılar. Bu açılardan bakıldığında Rönesans hümanistlerinin, elitist bir
bakış açısına sahip oldukları söylenebilir.
Dünyevileşmeye rağmen, Rönesans hümanizminin kökenleri, öncelikle Katolik Hristiyan
geleneğinde aranmalıdır. Örneğin, Orta Avrupa'da hümanizm, daha çok teoloji ve eğitim alanlarında gelişmişti. Hümanist düşünürlerin· birçoğu edebiyat ve tarih çalışmalarında, eleştirel bir
bakış açısıyla, eski dönem kilise büyüklerinin eserlerini inceleyerek, Plato'nun diyaloglarını ve eski
Yunan dramatistlerin eserlerini yeniden yorumladılar. Pico della Mirandola gibi hümanistneoplatonistler eski Yunan ve Roma'nın orijinal metinlerine dönmüş fakat bunları kendi terimleriyle açıklama gayreti içine girmişlerdi. Her ne kadar eski Yunan ve Latin klasikleri yaşatılmaya
çalışıldıysa da Avrupa 'da konuşulan dillerin entelektüel ve kültürel yaşamda daha fazla kullanılmasına özen gösterdiler.
Hümanizm daha çok eski dönem eserlerinin keşfedilmesi ve korunmasına hizmet eden
Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio ve Francesco Petrarch gibi yazarlarla gelişme gösterdi. Örneğin Boccaccio, bir İtalyan yazar ve hümanistti ve Dante üzerine konferanslar vermişti. En bilinen
eseri 1353 yılında tamamladığı "Decameron"dur. Bu eserinin esin kaynakları Fransız fablları, eski
Yunan ve Latin klasikleri, folklorik öğeler ve İtalya'nın gündelik yaşamı idi. Eser, vebadan kaçan on
arkadaşın Floransa'nın dışında bulunan bir eve sığındıklarında, birbirlerini eğlendirmek için anlattıkları ve her birini lirik bir şiirin takip ettiği 100 hikayeden oluşur. "Decameron", hikâyelerinin
çeşitliliği, zenginliği ve başarılı karakter analizleriyle Rönesans'ın en önemli edebi eserlerinden
sayılmıştır.
Petrarch ilk büyük hümanist ve modern şair olarak kabili edilir. Petrarch eski dönemin
eser ve yazarlarına hâkimdi. Klasik Latincenin eski önemini kazanmasına ve İtalyancanın edebi bir
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dil olarak gelişmesine de katkıda bulunmuştu.
Petrarch hem Latince hem de bölgesel
dillerde yazarken, hümanist yazarların çoğu
sadece bölgesel dilleri tercih ettiler. Petrarch,
kendi konuştuğu dilde lirik şiirler yazmış ve
bireye yönelmiş; bu amaçla biyografiler ve
otobiyografiler yazmıştı.
Petrarch, tarihin, Roma'nın övülmesinden başka bir şey olmadığına inandığından,
İsa'nın adının kutsandığı ve Roma İmparatorları tarafından benimsendiği dönemi "çürüme" ve "karanlık çağ," Roma tarihini ise "aydınlıklar çağı" olarak adlandırmıştı; Böylece
Rönesans'la ilgili "aydınlıkçı" söyleminin yerleşmesine
hizmet
etmiştir.
Petrarch,
Hristiyanlık’ın kabul edilmesi ile başlayan
dönemi "cehalet çağı" olarak görse de, iyi bir
Hristiyan olarak bilinir. Ayrıca birçok açıdan
da Ortaçağ'ı temsil ediyordu. Örneğin, ilk
Hristiyan kilise büyüklerinden, kardinal ve
filozof Aziz Augustine'in sıkı bir takipçisiydi.
Petrarch'ın aksine Augustine, eski Roma yaErasmus (1466-1536)
zarlarının savunduğu gibi Hristiyanlığı Roma
İmparatorluğu’nun yıkılma nedeni olarak
görmüyordu. Bunu da "Tanrı'nın Şehri" *The City of God) adlı eserinde retorik bir üslupla yazmıştı. Yine de Aziz Augustine'in Machiavelli ve Petrarch gibi Rönesans yazarları üzerindeki etkileri,
Ortaçağ ile en azından erken dönemdeki canlandırma hareketlerinin birbirinden tamamen ayrışmadığım göstermektedir.
Rönesans'ın İtalya'da Etkisini Yitirmesinin Nedenleri
Rönesans'ın' etkisi, İtalya'da I550'lere doğru kaybolmaya başladı. Bunun en önemli nedeni 1494 yılındaki Fransız işgali ve onun devamındaki savaşlardı. Fransa ise ancak 1529 yılında
İtalyan yarımadasının büyük bir kısmım kontrolü altına alabildi.
Bir diğer neden de İtalya'nın eski ekonomik gücünün azalmasıdır. İtalya, sanatsal ve diğer
faaliyetlerini çoğunlukla, tekelinde tuttuğu Asya ticareti sayesinde finanse etmişti. İtalya eski
ekonomik gücünü, kıtalar ötesi coğrafi keşiflerin yaygınlık kazanması ve ticaret yollarının yavaş
yavaş Akdeniz'den Atlantik bölgesine kayması ve İspanya'nın Milano'yu ve Napoli'yi işgalleri sonucunda kaybetti.
İtalya'da Rönesans'ın etkisini yitirmesinin bir diğer nedeni de "Karşı Reform" hareketidir.
Onaltıncı yüzyılda Roma Kilisesi, Protestanlık’ın yayılmasına ve dünyevileşmeye karşı harekete
geçti. 1542 yılında Roma Engizisyonu'nun kurulması ve 1564 yılında "Yasaklanmış Kitaplar İndeksi"nin yayınlanması ile Katolik Kilisesi, kültürel yaşamdaki etkisini iyice artırdı. Örneğin,
Michelangelo'nun Sistine Manastırı'na çizdiği' "Kıyamet" [The Last Judgement+ adlı çalışması çıplak vücutlarıyla eleştiri oklarına maruz kaldı. Kilise sansürü, ayrıca daha sonraki yıllarda
Galileo'nun dünyanın güneşin etrafında döndüğü görüşünü savunan güneş merkezli (heliocentric)
evren modelinden dolayı cezalandırılmasına da neden olacaktı.
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Kuzey Rönesansı ve Hristiyan Hümanizmi
İtalya'da Rönesans, genel olarak onaltıncı yüzyılın ortalarına doğru gerilerken, Avrupa’nın
diğer yerlerindeki gelişmesine devam etti. Kuzey Avrupa ülkeleri, Fransa ve İspanya işgalleri nedeniyle İtalyan yarımadasında neler olup bittiğini öğrendiler. Onbeşinci yüzyılda kuzeyden İtalyan
üniversitelerine okumak için gidenler olmuş ve İtalya'dan yazar ve sanatçılar da kuzeye ziyaretlerde bulunmuşlardı. Ayrıca1500'ler civarında ekonomik açıdan gelişmiş ve siyasi istikrarını sağlamış olan kuzey Avrupa ülkeleri, edebiyat ve sanat faaliyetlerini finanse edilebilecek duruma
gelmişlerdi.
Kuzey Avrupa'da Rönesans, İtalya'dakinin aksine daha fazla Hristiyan öğe barındırıyordu.
Kültür ve eğitim açılarından, 1500'lere kadar kuzeyde kilisenin egemenliği hâkimdi. Bunun bir
göstergesi de kilise kontrolü altındaki üniversitelerde ağırlık verilen ilahiyat çalışmalarıdır. Fakat
Rönesans, üniversite sistemi dışındaki alimlerin ve düşünürlerin çabalarıyla gelişme gösterdi. "
Kuzey'in Hristiyan hümanistlerinin rehberi, İncil ve Hristiyanlık idi. Hristiyan hümanistler
eski Yunan ve Roma'ya daha çok Yeni Ahit [The New Testament+ ve erken dönem Hristiyan büyüklerini araştırmak için yöneldiler. Fakat hem İtalyan, hem de Kuzey hümanistleri, eski Yunan ve
Roma'nın bilgeliğini aradılar ve klasik dönem metotlarını kullandılar.
Kuzey'de Rönesans'ın en önemli temsilcisi "Hristiyan hümanizminin prensi" olarak da bilinen Desiderus Erasmus'tur. Erasmus Hollanda'da doğmuş, Paris Üniversitesi'nde ilahiyat eğitimi
almıştı. Fakat Paris'in "kuru" skolâstik ilmine karşı çıkmıştı. İncil 'in basit öğretilerinin unutulması
nedeniyle kendi dönemini "bozulmuş" ve "ahlaksız" buluyordu. Bu aİnaçla ironik bir üslupla insanlara yanlışlarım göstermeye çalıştı. Ciddi ahlak tezleriyle ise nasıl doğru bir Hristiyan olunacağım anlattı. Erasmus, kilise büyüklerinin eserlerim yeniden düzenledi ve temel Hristiyan metinlerini de yayınladı.
Erasmus, Cicero takipçisi olmakla suçladığı İtalyan hümanistlerini yine Cicero'nun fikirlerini kullanarak eleştirdi. Katolik olmasına rağmen, Katolik reformcular tarafından Protestanlıkla
ilişkilendirildi. ve Alman ilahiyatçı ve Protestan reform hareketi temsilcilerinden Martin Luther'e
yakın olmakla suçlandı. Fakat Luther tarafından, "alaycı bir Lucian (Yunan felsefe ve mitolojisini
eleştiren Yunan satirist)" ve hatta bir "ateist" olarak adlandırılacaktı. 1524 yılında, teolojik duruşunu ve Luther taraftarı olmadığını ifade edebilmek için "İradenin Özgürlüğü Üzerine" *On the
Freedom of the Will+ adlı eserini kaleme almıştır.
Erasmus'un eserlerinin yayılmasında matbaanın rolü inkar edilemez. Matbaa sayesinde,
bir çeşit din bilgisi kılavuzu olan "Bir Hristiyan Askerin El Kitabı," 1503-1521 yılları arasında 26
Latince baskı yapmış, Çekçe, Almanca, İngilizce, Flamanca, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca ve
Portekizceye çevrilmişti. En çok bilinen eseri, 36 Latince baskı yapan ve Çekçe, Fransızca ve Almancaya çevrilen ironik "Deliliğe Övgü"dür *The Praise of Folly+. Avrupa çapında bir üne sahip
0lan Erasmus, İspanya, Fransa, İngiltere, Bavyera (bugünkü güney Almanya), İsviçre, Macaristan
ve Polonya'dan da davetler almıştı. Basel'de ve doğduğu yer olan Rotterdam'da heykelleri dikilmiş ve Wittenberg Üniversitesi'nde ise Erasmus'un "Deliliğe Övgü" adlı kitabım konu edinen bir
ders açılmıştı.
Kuzey Hümaniznii'nin diğer önemli temsilcileri, Erasmus'un yakın arkadaşı İngiliz Sör
Thomas More ve öğrencisi Alman Ulrich von Hutten'dir. More, Erasmus gibi kendi toplumundaki
haksızlıklara değinmişti. Savaş katliamlarını ve dini eziyetleri eleştiren yazar, ideal toplumu
"Ütopya" *Utopia] adlı eserinde anlatmıştı. More, başarılı bir avukat olup İngiliz parlamentosuna
girmiş, İngiltere Kralı VIII. Henry'nin ilgisini çekmiş ve onunla felsefi konularda konuşmalar yapmıştı. Katolikliğin evrenselliğine inanan More, kralın kiliseyi devlet güdümü altına almak istemesine, dolayısıyla, İngiliz Kilisesi'nin başı olmasına karşı çıkmıştı. Kralın Katolik kilisesinden ayrılarak
karısından boşanmasını da eleştiren More, istifa etmiş ve hemen ardından da hapsedilmiş, 1535
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Boticelli’nin Venüs’ün Doğuşu isimli eseri (1484)

yılında ise başı kesilerek öldürülmüştü. More, 1935 yılında Roma Katolik kilisesi tarafından azizlik
mertebesine yükseltilecekti.
Hristiyan hümanizmi, eski gücünü 1520'lerin ortasından sonra özellikle de Protestan reform hareketinin etkisiyle kaybetmeye başladı. Fakat edebiyat ve sanat alanlarında gelişmesini,
onaltıncı yüzyılda da sürdürdü. Fransa'da Petrarch tarzı soneler yazılması veya İngiliz şairlerin
İtalyan tarzı edebiyattan esinlenmesi, Rönesans'ın edebiyat alanındaki etkilerinin devam ettiğini
gösterir. Fransız hiciv ve nesir yazarı François Rabelais ise onaltıncı yüzyılın en yaratıcı yazarlarından sayllacaktır. Skolastizm'in hurafelerini ve bağnazlıklarını alaya alan Rabelais, Erasmus gibi
dini seremoniciliği eleştirmişti. Fakat Rabelais, klasik Latince yazan Erasmus'un aksine, daha geniş
kitlelere hitap edebilmek için Fransızca yazmıştır.
Rönesans Sanatı
Rönesans'ın, Pisa'da gördüğü eski dönem heykellerinden etkilenerek resimler yapmış
olan Giotto ile başladığı kabul edilse de, Rönesans dönemi resim sanatı ancak l500'lerin başlarında olgunlaştı. Rönesans'ta düz perspektif kanunları keşfedilerek üç boyut hissi yaratıldı. Anatomi
ile insan vücudunun farklı boyutlarına dikkat çekildi. Ayrıca ışık etkisi ve gölgelendirme teknikleri
kullanıldı. Şahsi gelirlerin artmasıyla birlikte din dışı hamilik gelişti. Böylece resimlerde seküler
temalar işlenmeye başlandı. Fakat çoğunlukla, İncil'den alınan dinsel ve dinsel olmayan temaların
bir arada kullanılması yaygındı. Ayrıca, belli bir kompozisyon içinde "uyum", "denge" ve "abartılı
olmayan dingin hareketlilik", Rönesans'a damgasını vurdu.
Floransa, resim sanatının merkeziydi. Floransalı Masaccio onbeşinci yüzyılın Giotto'su
olarak adlandırılmıştır. Özellikle doğayı taklit etmesi ile ünlenen sanatçı, diğer bir ressamı, perspektif ve gölgelendirme teknikleri ile anıtsal anlatım ve hacimli figürleri ile matematik, perspektif
ve oranlara düşkünlüğüyle bilinen Pierro della Francesca'yı etkiledi. Sandro BotticeIli de,
Masaccio geleneğini takip edenler arasındaydı. Botticelli, Rönesans Paganizmi'nin doruk noktası
kabul edilen "Venüs'ün Doğuşu" *The Birth of Venus+ adlı eserinde, Roma dönemi tanrı, tanrıça,
esin perileri ve esintilerini incelikle resmetti. Dünyevi zevklerin sıklıkla yer aldığı ve Hristiyanlık’ın
izole yaşam tarzının bırakılmasını resimleyen BotticeIli, klasik mitolojinin etkisi altında olsa da
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Papa için çizmiş olduğu fresklerle
(duvar resimleri), Hristiyanlık'tan çok
da uzaklaşmamış olduğunu gösterir.
Rönesans
döneminin
en
önemli ressamı Leonardo da Vinci'dir.
Leonardo sadece ressam değildi. Aynı
zamanda mimar, müzisyen, matematikçi, mühendis ve kâşif olup Medici
ailesinden Lorenzo'nun himayesine
girmişti. Leonardo'nun zayıf yönü,
eserlerini zamanında bitirememesiydi.
Bir sanatçının zanaatkârlardan sadece
biraz farklı olduğunu düşünen
Floransa'lı hamiler, sanatçılarında, bir
eseri daha önceden belirlenmiş bir
fiyata, istenildiği şekilde yapmalarını
ve belli bir tarihe de yetiştirmelerini
istiyorlardı. Bunun üzerine 1482 yılında Floransa'dan Milano'ya giden
Leonardo, 1499 yılında Fransa'nın
Milano'yu işgaliyle, Fransa kralı I.
Francis'in himayesini girdi ve ölene
kadar da onun himayesinde kaldı.
Leonardo da Vinci doğanın birebir taklidini yapmıştı. Eserlerinde
ayrıca insan anatomisinin en ince
ayrıntılarını kullandı ve insan ruhunun
farklı durumlarını yansıttı. Örneğin
Da Vinci’nin Mona Lisa’sı
İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki
akşam yemeğini resimleyen ve Santa
Maria Della Grazie Manastırı’nın duvarlarına çizmiş olduğu "Son Akşam Yemeği" *The Last
Supper+ adlı eserinde İsa'nın takipçilerinin yüzündeki şaşırma, korku, suçluluk gibi duyguları ve bu
duyguların iç içeliğini yansıtmıştır. Yüksek Rönesans'ın başlangıcı sayılan "Son Akşam Yemeği"nin
yanı sıra Leonardo'nun diğer önemli eserleri arasında "Mona Lisa" ve "Ginevra de Benci" sayılabilir.
Venedik Okulu sanatçıları, şehirdeki lüks, zevk düşkünlüğü ve zengin tüccarların şatafatlı
yaşamlarını çizdiler. Ayrıca, pastoral kır manzaraları ve renk cümbüşünü temel aldılar ve Venedik'in gün batımının doğal güzelliğini, görkemle parıldayan mücevheratı, zenginliği yansıtan renkli
satenleri, kadifeleri ve muhteşem sarayları çizdiler. İtalyan Hümanizmi'nin Kuzey'le etkileşimi
sonucu, Alman ressam ve gravürü Albrecht Dürer İtalyan Klasizmi'ni kuzeyin sanatı ile birleştirmiş
ve eserlerinde Erasmus'un 'İdeal Hristiyanlık'ını yakalamıştı.
Rönesans öncesinde sütunlara, kapı girişlerine, kiliselere ve mezarlara eklenen heykeller,
Rönesans'tan itibaren artık tek başına yapılıyordu. Ayrı bir sanat dalı olarak gelişen Rönesans
heykelciliğinin ilk önemli temsilcisi Donatello'dur. Donatello, üslubunu Ortaçağ tarzından kurtarmış ve doğal büyüklükte, eski Yunan ve Roma'dan beri, tek başına duran ilk çıplak heykel olarak bilinen bronz "Davut" heykeliyle daha sonraki heykeltıraşlara örnek teşkil etmiştir.
İtalyan Rönesansı'nın en ünlü heykeltıraşı Michalengelo'dur. Michalengelo'nun fresklerinde ve heykellerinde genel olarak insan gücünün anıtsallığı hâkimdir. Figürlerine verdiği hare-
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ketlilikle, onaltıncı yüzyılın sanat tarzlarını etkiledi. Donatello gibi o da "Davut" heykeli yaptı.
Michelangelo'nun mermerden yaptığı "Davut" Floransa'nın yurttaşlık ideallerinin ve kahramanlığın simgesiydi. Davut, genç, kendine güvenen, güçlü bir figür olup Floransa'nın tiranlara karşı
metanetini ifade ediyordu. Michelangelo'nun "Musa" heykeli de "Davut" heykeli kadar ünlüydü
ve bu eserinde anatomik çarpıklıklarla bir çeşit duygu yoğunluğunu yakalamıştır.
Rönesans mimarisinin ilk temsilcisi Filippo Brunelleschi'dir. Gotik etkisindeki Floransa Katedrali'nin sekizgen kubbesi en başarılı eseri, "Yetimler Yurdu" ise Rönesans’ın ilk yapısı olarak
kabul edilir. Brunelleschi’den sonra özellikle "belirginlik", "düzenlilik" ve "geometriden yararlanma" Rönesans mimarisinin önemli özelliklerinden sayılmıştır. Michelangelo'nun Medici Lorenzo
Kütüphanesi ise "heykelsiliği", "gücü", "hareketi", "dışavurumculuğu" ve "öznel" Rönesans tarzını
yansıtıyordu.
Saray, kilise ve diğer birçok eser üretmiş olan Andrea Palladio ise sistematik olarak bir
evin odalarını tasarlayan ilk mimardır. İtalyan mimar, yazar, filozof ve şair olan Leon Battista
Alberti ise dönemin ilk önemli sanat kuramcısıydı ve eski Roma mimarisine dayanan ve tamamıyla klasik tarzı yansıtan binalar tasarlamıştı.
Mimarlar, artık perspektif sayesinde, daha inşası tamamlanmadan binaların nasıl olabileceğini öngörebiliyorlardı. Kısacası, bu dönemde mimarlık, bir çeşit tasarım sanatı olarak gelişti.
İtalyan mimarisi hem eski Yunan ve Roma hem de Ortaçağ'ı yansıtırken, Kuzey'deki mimaride
daha çok Ortaçağ'daki Gotik tarzına itibar edilmiştir.
2. Kısım
'İki' Rönesans
Onbeşinci yüzyılda hem Kuzey İtalya'da, hem de Güney Hollanda'da ortaya çıkan "iki"
Rönesans vardır. Örneğin, yağlıboya ve ahşap yerine tuval kullanılması, Kuzey'de bir Flaman yeniliği olarak doğmuş ve Burgundy Sarayı'nın önde gelen ressamlarından Jan van Eyck'e mal edilmişti.
Ondördüncü yüzyılın başlarından itibaren müzik alanında Fransa'da ve Flandra'daki1 "yeni okul" ve "modernler"den bahsediliyordu. Flaman bestecilerin İtalya'da itibar görmeleri, Milano
Prensi Bianca Sforza'nın hizmetindeki bir ressamı Hollanda'ya eğitim adına göndermesi veya
Fransız düşünür Laurent de Premierfait'nin, Cicero ve Boccacio'nun eserlerini çevirmesi, her iki
Rönesans'ın da eş zamanlı geliştiğini gösterir.
Ayrıca, İngiliz Kralı IV. Edward'ın kütüphanesinde Fransız ve Flaman kitap ve tezhiplerin
bulunması da 'eş zamanlı olarak gelişen Rönesanslar' tezini doğrular. Bu da İngiliz Rönesansı’nın
İtalyan kaynaklı olmadığını göstermesi açısından önemlidir. Kral VII. Henry'nin, hem Fransız hem
de Flaman sanatçılara hamilik yapması ise Franko-Flaman Rönesans hareketinin İtalya'daki gibi
geliştiğine işaret etmektedir.
Benzerliklere rağmen İtalyan ve Kuzey Avrupalı yazarlar ve sanatçılar arasında farklılıklar
bulunmaktadır. Örneğin, Hollandalı heykeltıraş Claus Sluter, Donatello gibi bireyselliği ön plana
çıkarmış ve duyguların ifade edilmesine önem vermişti. Fransız diplomat Phillipe de Commynes
ise hatıralarında, yaşadığı dönemin siyasi durumunu anlatması ile çağdaşı Machiavelli'yi anımsatır. Aralarındaki fark, Machiavelli'nin eski Roma'ya vurgu yapması, diğerinin ise yapmamasıydı.
Rönesans Üzerine Bazı Değerlendirmeler
Rönesan’ın 'büyük canlandırma hareketi' ve 'görsel sanatlardaki klasikleştirme' olarak tanımlanması 1933 yılına kadar sürdü. Bu tarihten sonra "Rönesans sorunu", modern tarih bilimi1

Bugünkü Kuzey Fransa, Belçika ve Güney Hollanda’yı içine alan Ortaçağ bölgesi
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nin en tartışmalı konularından biri
haline geldi. Rönesans hakkında,
örneğin, "Büyük 'R' ile başlayan
bir 'Rönesans' var mıdır?";
"Birden fazla Rönesans'tan bahsedilebilir mi?" ya da "Küçük ‘r' ile
başlayan
canlandırma
rinden bahsetmek mi doğrudur?"
gibi daha birçok soru sorulabilir.
Rönesans'ın "ilk nerede", "ne
zaman" ve "nasıl" ortaya çıktığına
çokça vurgu yapılmasının nedeni,
Avrupa'nın, her şeyin ilk icat edildiği yer olduğunu söyleyen ve
bunun çeşitli mekanizmalarla
yayan "Büyük Anlatı"dır. Bu sorularına cevap vermekse Rönesans'ın varlığının "eşsiz" olduğunu
ispat etmek kadar zordur.
Rönesans’ın önemli bir
sorun haline gelmesinin bir nedeni de Ortaçağ’dan kopuk resmedilmesidir. Ortaçağ'ı 'modern
öncesi', Rönesans'ı ise 'modern ile
modern olmayan arasında bir
geçiş dönemi' olarak gören görüşün amacı; Modernite'nin ilk izlerinin 'dünyanın ve insanın keşfi'
olduğunu; ayrıca "'bireysel olanın
gelişmesi"nin, Rönesans'ta ortaya
çıktığını yani Avrupa merkezli
olduğunu kanıtlamaktır. Bu kurguda Rönesans, modern döneme
daha yakın olarak anlatılmıştır.
Bunun nedeni Rönesans’ı modern
kültürle aynı düzleme yerleştirmektir.

Michelangelo’nun Davud’u

Rönesans'ın, yakın geçmişi olan Ortaçağ'dan kopuk anlatılması, Rönesans'ın 'modern' olduğunu göstermez; zaten Rönesans kavramının sınırları, onu oluşturan "olgular," "doğası" ve "özü" açısından kesin olarak tanımlanmış değildir ve tanımlanması da zordur. Unutulmaması gereken, her yerde eski ve yeni arasındaki çizgilerin farklı olduğu ve her kültürel biçim ve düşüncenin de kendi döneminde değiştiğidir. Bu dönemde dönüşüm Avrupa’nın bütününde meydana gelmemiştir ve zaten Rönesans da
Ortaçağ'ın "katışıksız" bir karşıtı değildir.
Genel kanının aksine erken dönem Rönesans'ı, geç dönem Ortaçağ ile iç içe idi. Avrupa’nın Avrupalılaşması, yani kültür açısından birleşmesi, Rönesans'tan önce başlamıştı. Örneğin,
Avrupa'nın birçok yerinde geç dönem Ortaçağı'nın belirleyici özelliklerinden Gotik tarzına, şövalyeliğe ve skolâstik felsefeye rastlamak mümkündür. Fransa merkezli olan bu üç unsur, geç dönem Ortaçağ Fransası’ndaki kültürün etkisi altında kalmış olmakla beraber, etkilerini onbeşinci,
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hatta onyedinci yüzyıla kadar sürdürmüştü. Bazı değişimlere rağmen sınıf kavramı da, Rönesans'tan çok sonra da Ortaçağ’daki şekliyle devam etmişti.
'Süreklilik', sanıldığından daha fazlaydı. Örneğin, Ortaçağ düşünürleri, Roma dönemi yazarlarının birçoğu hakkında bilgi sahibiydiler. Bunlar arasında Virgil, Ovid ve Cicero sayılabilir.
Rönesans döneminde Livy, Publius Cornelius Tacitus ve Lucretius gibi yazarların eserleri keşfedilmiş olsa da, özellikle de onikinci ve onüçüncü yüzyıllarda, eski Yunan bilimi ve felsefesi bilinmekteydi; eski döneme ait eserler, örneğin Latince çeviriler, Araplar yoluyla batıya geçmişti.
Plato gibi önemli eski Yunan filozoflarının eserleri çoğunlukla bilinmese de skolâstik düşüncenin en önemli temsilcisi Aziz Thomas Aquinas, Plato'nun öğrencisi olan Aristo'yu otorite
kabul etmişti. Ortaçağ dönemi yazarı Dante de, eski Roma şairlerinden Virgil’e hayranlık duyuyordu. Dante, her ne kadar Ortaçağ döneminin şairi olarak adlandırılıyorsa da, onbeşinci ve
onaltıncı yüzyıl Floransası'nda sıklıkla hümanist şair Petrarch ile birlikte anılmıştır.
Rönesans'ın dini boyutu da uzun zaman göz ardı edilen konulardandır. Rönesans'ın
"seküler" ya da "pagan" özelliğine vurgu yapılması, aslında bu döneme damgasını vuran bir "seçkinlik" maskesidir. Rönesans'la insanların dinsel inançları sarsılmamıştı. Bununla birlikte
Hristiyanlık da hümanist eserlerin temelini oluşturmuştur ve eski dönem Paganizmi'ni, Rönesans
Dönemi Hristiyanlığı ile çelişmiyordu. Felsefe çalışmaları esas olarak teoloji alanında yapılmıştı ve
Tanrı, özgürlük ve ölümsüzlük konuları işlenmişti. Kısacası, onikinci ve onüçüncü yüzyıldaki Avrupa'ya göre daha pagan ve seküler (dünyevi) sayılsa bile Rönesans'ı "pagan" ve Ortaçağ'ı ise
"inanç" dönemi olarak adlandırılmamak gerekir.
Rönesans, Hristiyanlık karşıtı değildi ve hatta Rönesans sanatı konu ve içerik itibarıyla yeterince Hıristiyan'dı. Rönesans'ta klasikler benimsenip çoğaltıldıysa da, bu dönemin düşünür ve
sanatçılarının eskiyi canlandırması, Hristiyanlıklarının önüne geçmişti. Genelde sanıldığının aksine, Ortaçağ Hristiyanlığı'nda dünya güzellikleri ve zevkleri, bir bütün olarak reddedilmemişti.
Skolâstik görüşü savunanlarda bile, dünyaya ilişkin iyimser bir bakış açısı yakalamak mümkündür.
Dünyevileşmeye yönelik "yeni neşenin" övgüsünü söyleyen Rönesans'tı fakat bu olguyu bütün
döneme yaymak doğru değildir.
Matbaa, eski Yunan ve Roma'nın yeniden canlandırılmasında katkıda bulunmuş olsa da,
Matbaa-Rönesans ilişkisi abartılmamalıdır. Rönesans'la birlikte klasikler basılmış, ancak, matbaanın başlangıcında halka yaydığı şey, daha çok Ortaçağ edebiyatı olmuştur. Girişimciler ve matbaacılar, örf metinleri, fermanlar, emirnameler, cesaret, dev ve mizah hikâyeleri, çoban takvimleri
ve tarifleri, takvimler ve halkın anlayabileceği masalların yanı sıra iman kitapları, vaaz derlemeleri, dua ve ayin kitaplarını basmayı tercih ediyorlardı. Eski dönem klasikleri yerine okul kitapları,
çocuklar için gramer kitapları, ya da başlangıç düzeyindeki ahlak kitaplarım çokça basmak maddi
açıdan cazipti çünkü matbaalar kapitalizm'in gelişmesiyle paralellik göstermektedir.
Abartılmaması gereken bir diğer konu ise, Rönesans dönemi bireyciliğidir. Hukukçu, doktor ve diğer birçok kişinin portrelere rağbet ediyor olması, bireyselliğin yükselişi olarak yorumlanmışsa da bu dönemde bireyselden çok kolektif veya kurumsal kimlikler hâkimdi. Bununla birlikte portrelerin dolaşımı çok yaygın olmamakla birlikte ku1lammları da bireysel değildi. Biyografiler de aynı şekilde kurumsallığı, portresi yazılan ve çizilenlerin toplumsal rollerini vurgulamak
içindi. Rönesans'ta, 'bireysel mi yoksa kolektif bir kimliğin mi hâkim olduğu' sorusunu grupların
ve bireylerin iç içe geçmiş olmasından dolayı cevaplayabilmek imkânsızdır. Ayrıca sayısız tipleri
olan bu dönemin insanını, tek bir tipe indirgemek de doğru değildir.
Rönesans'ın, sadece eski Yunan ve Roma uygarlığının yeniden canlandırılması olarak değerlendirilmesi de sorunludur. Çünkü Rönesans'ta, eski Yunan ve Roma'dan bağımsız yenilikler
de bulunmaktadır. Örneğin eski dönemde müzik tek sesli iken, Rönesans'ta müziğe ikinci bir ses
eklendi. Resimde perspektifin bulunması ile insanların birbirlerinden farklılıkları gösterildi. Bu
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farklılıkların eski dönemde çok da ön plana çıkmadığı söylenebilir. Resme perspektif, müziğe ise
çokseslilik olarak yansıyan bu durum, eski Yunan ve Roma'nın aksine Rönesans'ın kökenlerinin,
Ortaçağ'ın 'çoğulcu toplum yapısı'nda yattığını göstermektedir.
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Harita 4 - 1483 yılında Batıda Bilindiği Kadarıyla Dünya
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S a y f a | 56
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Harita 6 - 1483 yılında dünya nüfusu
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Harita 8 - 1815 yılında dünya nüfusu
Colin McEvedy, Modern Çağ Tarih Atlası, Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul: 2003, s.91

S a y f a | 60

Harita 9 - 1483 yılında Avrupa’da Kentler, Ticaret ve Gelirler
Colin McEvedy, Modern Çağ Tarih Atlası, Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul: 2003, s.25

S a y f a | 61

Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler

Harita 10 - 1600 yılında Avrupa’da Kentler, Ticaret ve Gelirler
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Coğrafi Keşiflerden Sömürgeciliğe
Zafer Doğan

Giriş
Emperyalizm, sanayi devrimi sonrasında artan sermaye yoğunlaşması ve tekelleşmesi sonucunda
gelişmiş kapitalist ülkelerin, dünyanın dört bir yanını hammadde ve pazar için askeri zor yoluyla
ilhak ederek ya da etmeye gerek bırakmadan ekonomik, siyasal ve kültürel açıdan bağımlılık ilişkileri içerisine sokan modern kapitalizmin uluslararası egemenlik sistemi olarak doğdu. Bu nedenle de emperyalizmi, kapitalizmin tarihsel gelişiminin bir sonucu ve onun uluslararası yayılmacılığının bir evresi olarak tanımlamak mümkün.
Ancak emperyalizmi sadece yayılmacı ve ilhak edici bir sistem olarak görmemek gerekiyor;
böylesi bir bakış açısı yetersizdir. Tarihte örneklerine rastladığımız yayılmacı karaktere sahip olan
Roma, Çin, Osmanlı, Moğol imparatorluklarını; Antikçağ’daki Yunan siteleri ile Ortaçağ’daki Venedik, Cenova gibi şehir devletlerinin kurdukları ticari koloni sistemlerini bu kavram ile değerlendirmek mümkün değil. Çünkü sömürgecilik, yayılmacılık, fetihçilik ile emperyalizm kavramları
arasında ayrıma gidilmediği takdirde tarihte modern kapitalist sistemden önce kurulmuş bütün
imparatorlukları emperyalist olarak kabul etmek gerekecektir. Modern siyasal bir kavram olan ve
kapitalizmin doğuşuyla ortaya çıkış şartları oluşan emperyalizmle; yukarıda sayılan örneklerin
ekonomik ve siyasal bir düzlemde paralelliklerinin olmadığı çok açık. Daha da önemlisi yeni topraklar fethetmenin dayandığı saikler birbirinden oldukça farklıdır. Kabaca söyleyecek olursak
birinde vergiye ve haraca bağlamaya dayalı bir güdüyle hareket eden arkaik bir siyasi model;
diğer tarafta ise kapitalizmin sanayi devrimi sonrasında kar payını ve yapısal gerekliliklerini sürekli korumaya yönelik oluşturulmuş bir siyasi model söz konusudur. Emperyalizmin ortaya çıkabilmesi için modern kapitalizmi ve modern devleti ortaya çıkaran 15–16. yüzyıldan itibaren yaşanan
tarihsel dönüşümlerin sonuçlarını beklemek gerekecektir. Emperyalizm, sömürgecilikle ilişkili
ama sadece bu özelliğine de indirgenemeyecek bir olgudur. Bunu daha iyi anlayabilmek için önce
coğrafi keşiflerle birlikte dünyanın nasıl Avrupalı güçler tarafından fethedildiğini, sömürgeleştirildiğini; Avrupa’daki tarihsel dinamiklerin dünyanın geri kalanını nasıl belirlemeye başladığını bilmek gerekiyor.
Sömürgeciliğin Doğuşunu Hazırlayan Etkenler
Keşifler çağı ile başlayan sömürgecilik aslında Avrupa’daki feodalizmin yavaş yavaş çözülme belirtilerini hissettirdiği 13, 14 yüzyıllarda olgunlaşamaya başlayan ekonomik, teknolojik ve kültürel
dönüşümlerin birer sonucudur. Sömürgeciliği ortaya çıkaran etkenleri şu şekilde açıklayabiliriz.
1) Coğrafi Etkenler:
15. yüzyılda, bugün bildiğimiz dünyanın pek çok yeri Avrupalılar tarafından henüz keşfedilmemişti. Avrupalı denizciler bu döneme kadar iyi bildikleri Akdeniz havzasının sınırlarını henüz
aşamamışlardı. Atlantik’in ötesinde nelerin olabileceğine dair bilgileri ve tahminleri kimi efsanelerin, söylentilerin ötesine geçebilmiş değildi. O dönemin denizcilerinin hayal gücünün büyük
kısmı dünyanın kenarından aşağıya düşen, ya da kaynayan denizlerde mahvolan gemilere dair
sayısız fantastik hikâye ile doluydu. Aslında o zamanın gemi teknolojisinin Akdeniz’in sakin sularına uygun; ama Atlantik’in fırtınalarına ve akıntılarına karşı dayanaksız olduğu düşünüldüğünde
İspanyol ve Portekizli gemicilerin Azor ve Kanarya adalarının daha ilerisine neden açılmadığına
şaşmamak gerekiyor. Bunu yapmaya çalışanlar ise hüsrana uğradılar. 1291 yılında Atlantik Okyanusu’na Hindistan’a giden bir deniz yolu bulmak için açılan Ceneviz kadırgasından bir daha haber
alınamamıştı.
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Kristof Kolomb, yeni dünya topraklarında

Kuzey Afrika’yı kıtanın diğer bölümünden ayıran Büyük Sahra Çölü, Afrika’nın güney bölgelerine geçişi engelleyen doğal bir set vazifesi görmekteydi. Kuzey Afrika ile Batı Afrika arasında
kervanlarla yürütülen sınırlı bir ticaret söz konusuydu; ama yine de zengin altın yatakları ve verimli topraklara sahip olduğundan yoğun bir nüfusu besleyebilen Senegal Irmağı çevresine ulaşabilmek için 15. yüzyıla kadar Portekizli Prens Henry’nin ticari ihtiraslarla yaptırdığı seferleri beklemek gerekecekti. Ayrıca o dönemde oldukça değerli olan baharat ticareti için Hindistan’a Afrika’nın çevresini dolaşarak ulaşabileceklerini düşünen yine Portekizlilerdi. Böylece bilinmezliklerle
dolu Afrika’nın kapıları açılmaya başlandı. İlk keşiflerde Akdeniz’e hâkim olan İtalyan şehir devletlerinin yerine Avrupa’nın en batı ucunda Atlantik kıyısına limanları olan Portekiz ve İspanya’nın
öncülük etmesinde kuşkusuz bu devletlerin coğrafi konumlarının rolleri büyüktür.
Bugünkü Amerika kıtasında kurulu bulunan İnka ve Aztek gibi uygarlıklar 15 yüzyılda dünyanın diğer parçalarından kopuk bir şekilde varlıklarını sürdürüyorlardı. O tarihlerde sadece Afrika’nın büyük kısmı ile Amerika kıtası değil, dünyanın büyük kısmı Avrupalılar için keşfedilmeyi
bekleyen diyarlar konumundaydı. Rusların 16. yüzyıldaki ilerleyişlerin başlamasına kadar Sibirya
ve Kuzey Asya toprakları, hatta 18. yüzyılın başlarına kadar Avustralya ve Yeni Zelanda gibi yerler
de küçük yerli toplulukların yaşadıkları ıssız ve bilinmeyen topraklar konumundaydı.
2) Ticaret ve Ticaret Yolları Faktörü:
Asya’daki iki kadim medeniyet beşiği olan Hindistan ve Çin ise 14. yüzyılda Marco Polo gibi
seyyahların anlattıkları ile merak uyandıran fantastik ve zengin ülkeler olarak Avrupa’nın imgesinde yerini çoktan almıştı. Üstelik o yüzyıllarda Asya, Avrupa’ya göre birçok açıdan daha zengin
bir coğrafyaydı. Sadece seyyahların anlattıkları değil, önce İpek Yolu sonra Yakın Doğu’ya uzanan
deniz yoluyla Asya’dan Avrupa’ya ticaretle taşınan baharat, porselen, ipek, halı, altın gibi değerli
mallar da bu zenginliği doğruluyor ve göz kamaştırıyordu. Ancak Doğu Akdeniz bölgesindeki önce
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Memluk sonra da Osmanlı Devleti’nin egemenliği, Avrupalı güçlerin zengin ticaret yolarına doğrudan uzanmak için yeni yollar bulma arzusunu kamçılıyordu. Nihayet Portekizlilerin Hindistan’a
giden yeni bir deniz yolunu bulmak istemelerinin altında yatan önemli sebeplerden biri buydu.
Doğu Akdeniz ticareti, Osmanlı egemenliği sırasında kısmen gerilese de; bir süre sonra yapılan
ticaret anlaşmaları ile Venedik ve Ceneviz kahve ve baharat gibi değerli malların Avrupa’ya ulaştırılmasındaki aracı konumlarını sürdürdüler. Bu iki devlet riskli olan Atlantik gibi maceralara atılmak yerine durumlarını, karlı buldukları için, muhafaza etmeye devam ettiler. Maddi açıdan daha
zayıf konumda olan ve yerleşmiş bir ticaret ağına sahip olmayan Portekiz’in; İtalyan şehir devletlerinden farklı olarak Atlantik hattında yeni ticaret yolları ve sömürgeler bularak daha atak bir yol
izlemesinin nedenini burada aramak gerek.
3) Akdeniz Karşısında Kuzey Atlantik’in Yükselişi:
14. ve 15. yüzyıldaki Avrupa’nın kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan bazı nedenler ekonominin merkezini Akdeniz’den Atlantik kıyılırındaki limanlara doğru kaydırmıştı. Özellikle “Yüzyıl
Savaşları” sırasında Ortaçağ Avrupa’sının en önemli ticaret yolu olan İtalya ile Flandre (Bugünkü
Hollanda Belçika) arasındaki karayolu eski işlekliğini kaybetmişti. Doğu Akdeniz’den getirilen değerli ticaret malları İtalya’daki liman şehirlerine aktarılır, sonra da bu karayolu aracılığıyla Batı ve
Orta Avrupa’ya dağıtılırdı. Uzun süren savaşlar ve kargaşalar neticesinde yolların güvenliği sağlanamayınca Cenova, Barselona, Lizbon, Bruges, Anvers, Amsterdam, Londra arasındaki denizyolları kullanılmaya başlandı. Kuzey Atlantik kıyılarındaki liman şehirleri giderek güçlendikçe Avrupa
ekonomisinin kalbi buralarda atmaya başladı. Çin ve Hindistan’a giden yeni ticaret yollarının arayışı Kuzey Avrupa’nın bu konumunu daha da güçlendirdi. Portekizler, İspanyollar ve Hollandalılar
gemi yapımcılığında hayli yol kat etmişlerdi. Daha önceleri içe kapalı pazar durumundaki İskandinavya ve Baltık bölgeleri de giderek gelişen dinamik Kuzey Avrupa ekonomisi ile bütünleşti. Deniz
ticareti ile zenginleşen yeni sınıflar gözlerini daha uzak kıyılara dikmeye başladılar. Keşiflerle yeni
olanakların açılmasıyla birlikte Kuzey Atlantik bölgesi; Amerika, Afrika ve Asya kıtasıyla yürütülen
ticaretin merkezi haline geldi.
4) Ticaret Burjuvazisinin Güçlenmeye Başlaması
Sömürgeci yayılmacılığın kuşkusuz başka nedenleri de mevcuttur. Feodalizmin çözülme sürecine girmesinin en önemli sonuçlarından biri soylu sınıfların konumunun sarsılmaya başlaması
ve yeni ticaret burjuvazisinin yükselişiydi. Kuşkusuz bu gelişme değişik ülkelerde farklı biçimler
aldı. Örneğin bu yüzyıllarda güçlenmeye başlayan Kastilya (İspanya) ve Portekiz’de kadetler adı
verilen soylu ailelerin unvanlarından alt derecede yararlanan; ama toprak sahipliğinden yoksun
bulunan kesimler ticaret yoluyla zenginleşme yolunu tercih ettiler. Bunun en garantili yollarından
biri tacirlerle kurulan ortaklıktan geçiyordu. Bu ortaklıklarda hem tacirler siyasal korumaya/güvenceye kavuşuyor hem de kadetler yeni zenginlik yollarına ulaşma imkânına sahip oluyordu. Böylece geçmiş yüzyıllarda gücünü kaybeden, geriye sadece unvanları kalmış soylu sınıfın
kendini toprak dışında başka bir araçla üretmek/zenginleştirmek istemesinden yeni bir sınıf ortaya çıkıyordu. Soylu sınıf, tüccar sınıfıyla ortaklıklar kurarak kendi kurallarını kendi yıkmaya başlamıştı. Daha sonraki aşamalarda Hollanda ve İngiltere’deki tüccar burjuva sınıfı da tıpkı Portekiz ve
Kastilya’dakiler gibi deniz aşırı ticaretin gelişmesi için yapılacak seferlere maddi kaynak aktararak
öncülük edecekti. Özellikle de Hollanda’da olduğu gibi tekel oluşturan büyük şirketler bizzat yeni
ticaret alanları elde etmek için kuruldular.
5) Bilimsel, Teknolojik Faktörler:
Denizcilik ve teknolojideki gelişmeler de uzak denizlere yapılacak fetih girişimlerinin yolunu açtı. Burada özel olarak Rönesans döneminde sağlanan bilimsel teknik gelişmelerin altını çizmek gerekiyor. Rönesans’ın merkezi konumunda olan Kuzey İtalya’daki Venedik, Floransa ve
Cenova gibi şehir devletleri ticaret sayesinde refaha kavuşmuş ve kendi bünyesinde zengin ticaret burjuvazisi (Mediciler, Sforzalar) yaratmıştı. Yükselmeye başlayan bu yeni sınıf, sanatsal ve
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bilimsel alandaki yeniliklerin himayecileri
olarak ortaya çıktılar. Aynı zamanda Rönesans’ın sonuçlarının yoğun hissedildiği
Fransa ve Hollanda’da benzer bir gelişme
söz konusuydu. Yeni zenginleşen bu sınıflar feodalizmin yerleşik kalıplarının kırılmasında ve sanatsal, bilimsel gelişmelerde öncü rolü oynadılar. Barutun toplarda
kullanılmaya başlanması, pusulanın denizcilerin hizmetine girmesi, karavelalar gibi
yeni gemilerin yapımı ve matbaanın kullanılması bu dönemin önemli yenilikleriydi. Tabii ki bunların hepsi coğrafi keşifler
aracılığıyla sömürgeciliğin gelişmesinde
pay sahibidir. Bunun yanında yine bu dönemde yeni şeyler bulmak çabası metalürji, camcılık, kimya alanları üzerinde
yoğunlaştı. Madenlerin araştırılması ve
sistemli işletilmesi 15. yüzyılda başlar.
Metalürji, bronzdan heykel yapanlara
olduğu kadar top dökümcülerine de geAvrupalı işgalciler Amerikalı yerli halklara göre çok
rekliydi. Her yerde bakır aranıyor ve topdaha güçlü silahlara ve daha iyi koruyucu zırhlara
çulukta kullanılmak üzere derhal çıkartılısahiptiler.
yordu. Bunun gibi nice gelişme ile harita
yapımında ve denizcilik teknikleri konusunda kazanılan deneyimler coğrafi keşiflere uzanan maddi zemini hazırlamıştır. [Paul Faure, Rönesans] Kuşkusuz bu yeni bilimsel teknik atılımlar; Rönesans’ın aşıladığı tutkuya varan merak duygusu, akılcı dünya görüşünün kapılarının açılması ve
yeni denemeler, arayışlar olmaksızın ortaya çıkamazdı. Avrupalı gemiciler, Rönesans’ın birikiminin yanı sıra, Arap gemicilerden öğrendikleri denizcilik gelenek ve aygıtlarını da kendilerine uyarlayıp daha mükemmel hale getirdiler. Yeni ve daha dayanıklı olan Karavel tipi gemiler Atlantik
yolculukları için artık hazırdı.
6) Dinsel, Kültürel Motivasyon:
Sömürgeci yayılmacılığın altında kuşkusuz yeni ticaret yollarını keşfederek zengin olma
dürtüsü yatıyordu. Ancak bunun yanında o dönemde hakim olan yayılmacılığın bir ayağını da
dinsel nitelikli motivasyon oluşturuyordu. Dinsel motivasyon, Hıristiyanlığı yayma ülküsü, diğer
etkenlerden soyutlanmış değildi ve onları güçlendiriyordu. Ayrıca bu durum ekonomik ve politik
amaçların desteklenmesinde önemli bir uyarıcı vazifesi gördü. Bu motivasyonun özellikle İspanya
ve Portekiz örneğinde daha güçlü olduğunu; Hollanda ve İngiltere örneklerinde ise daha arka
planda kaldığını söyleyebiliriz. Portekiz’in halk inanışında var olan Afrika’da “kayıp Hıristiyan ülkesini ve prensini” bulma girişimleri, Endonezya ve Hindistan’da Müslümanlara yönelik dinsel
seferler, İspanya’nın Amerika yerlileri arasında “İsa’nın krallığını genişletme” çabası, Papa’lığın
sömürgeci rekabet dolayısıyla çıkan anlaşmazlıklarda hakem rolünü üstlenmesi bu motivasyonun
çok da önemsiz olmadığını gösterir. Amerika yerlileri ile karşılaştıklarında sahip oldukları askeriteknolojik üstünlük ve dini yayma misyonu hem fetihçilerin kendilerine olan özgüvenlerinin artmasında, hem de sömürgecilik eyleminin “üstün inanç ya da kültür” söylemiyle pekiştirilip meşrulaştırılmasında önemli rol oynadı. İlkel insanlara “inanç” ya da “medeniyet götürme” söylemi
daha sonraki yüzyıllarda sömürgeci hegemonyanın oluşturulmasında önemli bir yere sahip oldu.
Daha seküler bir Avrupa’nın doğması için biraz daha beklemek gerekiyordu ve coğrafi keşiflerin
başladığı 15. yüzyılda din, ticaret ve politika birbirinden ayrılmaz öğelerdi henüz. Zamanla bu
dinsel misyonun yerine Aydınlanma çağına gelindiğinde sömürgelere “uygarlık götüreme” söyS a y f a | 67

Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler

lemi hâkim olacaktı. Ancak sömürgeciliğin ve sonrasında emperyalizmin kültürel söylemlerinin
temel niteliği, var olan sömürgeci eylemin meşrulaştırılması çerçevesinde gelişmeye devam etti.
Sömürgeciliğe Doğru İlk Adımlar Atılıyor
1492 tarihini milat olarak kabul edersek, coğrafi keşifler ile başlayan sömürgecilik dünyanın çehresini kısa bir zamanda hızla değiştirdi. Bu dönemde Kuzey ve Güney Amerika sömürgeleştirilerek, buradaki zenginlikler kapitalist sistemin doğup gelişeceği merkez olan Avrupa’ya aktarılmaya
başlandı. Bu konuda en kapsamlı girişimlerden birini İspanyollar yaptı. Kristof Kolomb, Kastilya
Kraliçesi Isabella’nın himayesinde Hindistan yolunu bulma amacıyla çıktığı seferde farkında olmadan Amerika Kıtası’na ayakbastı. Amerika Kıtası keşfedilirken diğer keşif hareketleri de birbiri
ardı sıra geldi. Vasco Da Gama 1497 tarihinde Güney Afrika’daki Ümit Burnu’nu geçerek Hindistan yolunu açtı. Her iki keşifte Portekizliler ve İspanyollar öncü konumundaydılar ve bu avantajlarından yararlanarak birer sömürge imparatorluğu kurmayı başardılar.
Bu fetihlerle birlikte baharat gibi maddelerin yanında karlı bir ticaret alanı daha doğuyordu: Köle ticareti. Üstelik köle ticareti, yeni elde edilen topraklarda kurulan tarımsal plantasyonlar
ve işletilen madenlere gerekli işgücü için hayati bir öneme sahipti. İlk kapsamlı köle ticaretini Batı
Afrika’dan Lizbon’a doğru kurulan bir deniz köprüsü ile Portekizliler yapmıştı. 15. yüzyılın sonlarına doğru köle ticareti Portekiz’in Afrikalı yerel tüccarlar ile yaptığı en karlı ticaret haline geldi.
1450 ile 1500 yılları arasında Batı Afrika’dan Lizbon’a oradan da Avrupa’ya taşınan köle sayısı
takriben 150000 dolayındaydı. 1500’li yılarda Amerika yolunun açılması ile birlikte bu kıtada şeker, kahve gibi büyük plantasyonlar kurulacak ve yerli nüfusun önemli bir bölümü yok edildiği için
iş gücü ihtiyacı Afrikalı kölelerle karşılanmaya başlayacaktı. Böylece köle ticareti hem yön değiştirmiş hem de muazzam miktarlarda artmıştı. 15–19 yüzyıl arasında yapılan köle ticareti en karlı
ticaret olma özelliğini sürdürdü. Atlantik’te işleyen köle ticareti trafiği 1600 ile 1900 yılları arasında yaklaşık 11.5 milyon insanı kapsamaktaydı. Bunların 1.8 milyonu 17. yüzyılda, 6.1 milyonu 18.
yüzyılda ve 3.3 milyonu da 19. yüzyıllar arasında gerçekleşti. *Marc Ferro, Sömürgecilik Tarihi]
Avrupa’nın yayılmacılığının bedeli şüphesiz bunlar ile sınırlı kalmadı. Asya ve Afrika’da olduğundan daha büyük bir olumsuz dönüşüm Amerika Kıtası’nda yaşandı. Avrupalıların Amerika’ya yayılmaları Asya ve Afrika’dan birçok yönüyle farklı oldu. Avrupalıların gelişinin en kalıcı ve
etkili olduğu kıta burasıydı. Avrupalılar kıtaya ayak bastıklarında yerli halk ile ticareti geliştirmek
yerine büyük toprakları doğrudan imparatorluklarına bağladılar ve buralarda kendi ülkelerinden
getirdikleri insanları yerleştirdiler. İşgal edilen topraklarda yaşayan yerlilere karşı geni çaplı katliamlar uygulandı ve bu yüzden demografik yapı altüst oldu. Kıtaya ayak basan Hernando Cortes,
Francisco Pizzarro gibi komutanların idaresindeki öncüler (conquistadors) adı verilen birlikler;
altın bulma amacıyla bugünkü Peru, Meksika gibi birçok bölgeyi talan ettiler. Kimi yerde savaşarak; kimi yerde yerli kabileler arasındaki çelişkilerden yararlanarak; yerlilerde olmayan zırhlı,
ateşli silahlar, atlar (o dönemde Orta Amerika’da atlar daha bilinmiyordu.) gibi üstünlükleri kullanarak, karşı tarafı hazırlıksız yakalamanın ve sürpriz düşman olmanın avantajlarından istifade
ederek az bir güçle büyük bir kıtayı fethetmeyi başardılar. Bütün bu mücadeleler sırasında yerliler, yaşadıkları şokun etkisiyle istilacılara karşı kararlı ve etkili bir direniş sergileyemediler. Üstelik
daha önce kıtada olmayan, Avrupalı istilacılar vasıtasıyla taşınan, bu yüzden kıtadaki yerlilerin
bağışıklıklarının gelişmediği için hayatlarını kaybettiği çiçek gibi salgın hastalıklar işgalcilerin işlerini daha da kolaylaştırdı. Orta Amerika bölgesinde (Bugünkü Meksika’dan Kolombiya’ya uzanan
topraklar) fetihlerin başladığı 1492 tarihinde yaklaşık olarak 25 milyon insanın yaşadığı tahmin
edilirken, 1600 yılında aradan geçen bir asırlık süreçte bu sayı katliamlar ve salgın hastalıklardan
dolayı 1 milyona düştü. *David Arnold, Coğrafi Keşifler Tarihi+ Kuzey Amerika’daki yerlilerin karşılaştıkları akıbet de bundan farklı değildi.
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Avrupalı Devletler Arasındaki Rekabet
Coğrafi konumlarının avantajıyla Portekiz ve İspanya sömürgecilik yarışında öncülük yapmış; ancak 1600’lü yıllardan itibaren sömürgeci yayılmacılığı devam ettiren ve genişletenler Hollanda,
İngiltere ve Fransa olmuştu. Bu ülkelerin hepsi sömürgecilikten dolayı önemli ekonomik kazanımlar sağladılar. İlk başta çok önemli olan baharat ticaretinin yanına köle, kahve, şeker, altın, pamuklu dokuma, çay gibi yeni ticaret kalemleri eklendi. Bu ticaret alanları üstünde sağlanan etkinlik sayesinde elde edilen servetler kapitalist sermaye birikiminin de temelini oluşturdu. Ancak
sömürgelerden elde edilen bu birikimler ancak bu kaynakların aktarıldığı ülkenin içyapısı müsaitse kapitalist bir atılım için avantaj oluşturabilirdi. Nitekim İberya Yarımadası (İspanya ve Portekiz)
elde ettiği bu serveti merkantilist kapitalist bir zihniyetle iyi kullanamamış; ama Avrupa’nın kuzey
batısı, kapitalizmin giderek geliştiği bir merkez haline gelmişti.
Sömürgecilik yarışında Portekiz’in ve İspanya’nın yarışına ortak olan ilk ülke Hollanda’ydı
ve 1590’lı yıllardan itibaren etkili bir sömürgecilik politikası izledi. 16. yüzyılın sonlarından itibaren Akdeniz’in eski ticari ağırlığını yitirmesi ve ticaret ağlarının Atlantik ve Hint Okyanusu’na
kayması ile birlikte bu yeni durumdan Kuzey Avrupa ülkeleri, özellikle de Hollanda kazançlı çıktı.
17 yüzyılda Hollanda denizcilik alanındaki birikimi ve pazara dönük üretim yapan tarımı sayesinde
büyük bir ticaret filosu kurarak dünya ticaret ağlarını kontrol eder duruma gelmişti. Hollanda
deniz filosu; Hindistan, Amerika ve Afrika’da ticareti denetleyen firmaları aracılığıyla Asya’dan
ithal ettiği malları Avrupa’ya taşıyor, Afrika’daki kölelerin Amerika’ya taşınmasını ve yükünü boşaltan gemilerin de Amerika’daki plantasyonlarda yetişen kakao, türün, kahve gibi malların Avrupa’ya nakledilmesini sağlıyordu. 1602 yılında Hollanda Doğu Hindistan Kumpanyası bu büyük
firmaların en ünlüsüydü. Ticaretteki bu parlak durumunun yanı sıra Hollanda’nın başkenti Amsterdam aynı zamanda o dönemin en büyük finans merkezi konumundaydı. Böylece ticaret, pazara dönük tarım ve finans alanındaki üstünlükleri bu küçük ülkeyi kendi cüssesinden çok daha
büyük bir güce kavuşturuyordu.
Hollanda’nın o dönemde en büyük rakipleri İngiltere ve Fransa’ydı. Bu iki ülke, özellikle İngiltere, Hollanda’yla baş edebilmek için merkantilist ekonomik politikalar uygulamaya başladılar.
Merkantilizmin belirleyici özellikleri şu şekilde özetlenebilir: İngiltere ve Fransa’da 17. yüzyıldan
itibaren geçmişin içe kapalı yerel ekonomisi çözülmeye başladı ve ulusal pazara geçişin ilk işaretleri oluştu. Tarımsal meta üretiminin ve mamul malların üretiminin yaygınlaşması dolayısıyla
pazarlar büyümüş ve para dolaşımı da buna bağlı olarak büyük ölçüde artmıştı. Feodalizm sonrası
güçlenen merkezi devletlerle birlikte ulusal ekonomiyi oluşturucu ve koruyucu önlemlerin alınması da bu döneme denk gelir. Merkantilizm adı verilen bu ekonomik politikalarla merkezi devletler ülke içindeki tarımsal malları özellikle mamul malların üretimini dış devletlerin veya firmaların rekabetinden korurken; diğer yandan ihracatı artırarak ekonomik durgunluğu önlemeyi ve
yeni iş alanları yaratmayı amaçlıyorlardı. İşte İngiltere ve Fransa bu merkantilist politikaları izleyerek Hollanda’nın deniz aşırı ticaretteki üstünlüğünü kırmayı başardılar. Hollanda’nın daha az
maliyetle yolcu ve yük taşıyan filosu karşısında İngiltere dış ticaretin yalnız İngiliz deniz filoları
tarafından taşınmasını zorunlu kılıyordu. Üstelik İngiltere güçlü savaş donanmasını devreye sokarak gerektiğinde zor yoluyla Hollanda üzerinde egemenlik sağlamayı başarmıştı. Hollanda’nın ise
merkezi bir devlet politikası karşısında yapacak fazla bir şeyi kalmamıştı. Çünkü çok etkin ve başarılı olmasına rağmen Hollanda ticaret filoları ve şirketlerinin arkasında İngiltere ve Fransa’da
olduğu gibi güçlü merkezi bir devlet desteği yoktu. Ticaret filolarını ve şirketleri oluşturanlar ortak bir plan ve çıkarlar üzerinden bir araya gelmiş kentler ve o kentlerdeki tüccarların gevşek bir
federasyonla birbirlerine bağlanmasından ibaretti. 17 yüzyılın sonlarından itibaren Hollanda,
İngiltere ve Fransa’nın rekabetine daha fazla dayanamadı. Hollanda’nın gerileyişinden sonra 17.
ve 18. yüzyıl özellikle İngiltere ve Fransa’nın çekişmesine sahne olmaya başladı. Yeni pazarlar
elde etmede ordusunu ve güçlü donanmasını kullanan İngiltere bu yarışta en çok öne çıkan ve
kazanan ülke oldu.
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Sonuç olarak Avrupa devletlerinin dünyanın dört bir yanında elde ettikleri topraklarda yürüttükleri yoğun ticaret bu ülkelere önemli avantajlar sağladı. Bu devletlerin fethettikleri topraklara insan yerleştirmeleri ve ticari şirketlerin bağlı bulundukları devletlerin merkantilist politikalarına tabi olmasıyla birlikte bu topraklar sömürge statüsüne girmeye başlamıştı. Sömürgeci ülkeler
bir yandan mamul malların üretimini yaparken; sömürgeleri de üretim için gerekli hammaddeyi
üreten ve mamul mallara pazar olanağı sağlayan alanlar olarak konumlandırdılar. Böylece sömürgeler belli alanlarda uzmanlaşmış üretimin yapıldığı tarımsal plantasyonlara dönüştü. Brezilya kahve, Malaya kauçuk, Uruguay-Arjantin et, Karayipler bölgesi şeker kamışı ile muz, Kuzey
Amerika ve Hindistan pamuk üretiminde önemli merkezler haline getirildi. Sömürgelerin temel
görevi, bağımlı oldukları ekonomileri tamamlamaktı, rekabet etmek değil. Bu özetten de anlaşılacağı üzere merkantilist dönemdeki sömürgecilik faaliyetleri bir yandan kapitalizmin gelişmesini
hızlandırmış diğer taraftan da emperyalizmin maddi temelini hazırlamıştır.
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Modern Devletin Oluşumu 1
Gencay Şaylan

1

Gencay Şaylan, Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, ss.31-46.

S a y f a | 71

Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler

S a y f a | 72

Modern Devletin Oluşumu

S a y f a | 73

Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler

S a y f a | 74

Modern Devletin Oluşumu

S a y f a | 75

Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler

S a y f a | 76

Modern Devletin Oluşumu

S a y f a | 77

Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler

---

S a y f a | 78

Modern Devletin Oluşumu

S a y f a | 79

“Aydınlanma nedir?” sorusuna yanıt
Immanuel Kant
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Francis Bacon’ın Instauratio Magna (Novum
Organum) adlı kitabının kapağında, eski bilgi ve
denizciliğin sınırlarını belirleyen Herakles Sütunları’nın önünden geçen bir gemi resmi vardır. Bu resimde geleneksel imgeler ve değerler bilerek kullanılmıştır. Bacon’a göre, nasıl ki denizciler Herakles Sütunları’nın ötesine geçerek Yeni Dünya’yı
keşfettilerse, yeni bilgi de kütüphane raflarını çökerten kitapların kapakları arasında değil, doğada
deneyler aracılığıyla keşfedilmeyi beklemektedir.

“Doğa ve doğanın yasaları, karanlıkta saklıydı
Tanrı, ‘Newton doğsun’ dedi ve her taraf ışıdı”
Godfrey Kneller fırçasından 1689 tarihli Newton
portresi.
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Ünlü İngiliz felsefeci Bertrand Russel, rasyonalizm (usçuluk) doktrininin kurucusu René
Descartes (1596-1650) için şöyle der: “Descartes’in felsefesinde, bir yandan La Flèche’de*
öğrendiği skolastisizmin, diğer yandan çağdaş bilimden öğrendiklerinin izlerini taşıyan çözümlenememiş bir ikicilik mevcuttur. Bu, onu bir takım tutarsızlıklara ittiği gibi, aynı zamanda
onun düşüncelerini tamamen mantıklı bir filozofunkinden daha zengin kılmıştır. Tutarlılık onu
sadece yeni bir skolastisizmin kurucusu yapabilirdi; ancak tutarsızlık onu iki önemli fakat birbirine karşıt felsefe okulunun kaynağı yaptı.” Russel’ın da belirttiği gibi Descartes, geçmişin
felsefi doktrinlerinden tamamen kopmamakla birlikte, Aydınlanma düşüncesine ve modern
felsefeye giden yolu açan ilk kişi olmuştur.
(*La Flèche, Descartes’ın 1604-1612 yılları arasında eğitim gördüğü ünlü Cizvit okuludur.)

“Ulusların Zenginliği”kitabının yazarı
Adam Smith
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Bernard de Chartres’ın şu sözleri klasik metinlere verilen önemin açık bir ifadesidir: “Biz
devlerin omuzlarına tünemiş cüceleriz. Böylece onlardan daha çok şeyi ve daha uzakları
görüyoruz; bunun nedeni gözümüzün daha keskin olması veya daha uzun boylu olmamız değil, onların bizi havada taşımaları ve devasa boyları kadar yükseklere kaldırmalarıdır.” Chartres Cathedral’inin güney cephesinde yer alan vitray çalışması, bu metaforun izlerini taşımaktadır (13. yy).

Jean Jacques Rousseau
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Madam Marie-Therese Geoffrin’in salonu, 18.yüzyılın ortalarında Aydınlanma yazarlarının bir araya
geldiği en önemli toplantı mekânlarından biriydi. Fransız toplumunun önde gelen isimleriyle sıkı
bağlantıları olan Madam Geoffrin, philosophe’lara fikirlerini bu kişilere duyurmaları konusunda
yardımcı olurdu (Bridgemann-Giraudon/Art Resource, NY).
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Didem Gürses

Giriş:
1789 Fransız Devrimi, yalnız Fransa’nın değil, tüm Avrupa ülkelerinin toplumsal, siyasal yapısını ve düşün ortamını derinden etkilemiş, köklü dönüşümlere neden olmuştur. Bu devrim ile
Eski Düzen (Ancién regime) ve ona özgü olduğu düşünülen önyargı, skolâstik düşünce, batıl
inanç, acımasız ve despotik yönetimin son bulduğu, akıl ve adalete dayalı eşitlik, özgürlük ve
kardeşlik düzeninin kurulduğu ileri sürülür. Gerçekten de modern toplum yapısı ve modern
devletin 1789 Devrimi sonrasında şekillendiği söylenebilir.
Fransız Devrimi ile dile getirilen düşünceler yalnız Aydınlanma Felsefesinin yansımaları olmayıp, aynı zamanda 1688 İngiliz ve 1776 Amerikan Devrimlerinde ifadesini bulan düşüncelerin devamı niteliğindedir, bundan ötürüdür ki Fransız devrimi 17 ve 18. yüzyılın siyasal ve felsefi düşün birikiminin yaşama geçirildiği toplumsal olay olarak nitelenebilir. Devrimle birlikte Avrupa’da 15. yüzyıldan bu yana yaşanan, uzun mesafeli ticaret, yeni kıtaların keşfi, bilimsel devrim, kentlerin gelişimi, tarımsal ürünlerin çeşitlenmesi ve artışı gibi kökten
değişimlerle güçlenen orta sınıflar, ayrıcalıklara dayalı mutlakiyetçi rejimlere karşı çıkmışlardır. Fransız Devrimi ile etkili olan düşün akımları Avrupa’nın tüm mutlak monarşilerini etkilemiş, kralların iktidarının meşruiyeti sorgulanmaya başlanmıştır. Devlet bölgeler federasyonu olmaktan çıkmış, giderek ulusal, laik, akılcı, liberal nitelik kazanmış, hak ve sorumlulukları
ile birlikte vatandaş/yurttaş kavramı oluşmuştur. 26 Ağustos 1789'da kabul edilen Birey ve
Yurttaş Hakları Bildirisi ile yalnız Fransız yurttaşını değil tüm insanlığı kapsayan bir özgürlük
anlayışı getirilmiş, insanların doğuştan sahip olduğu, vazgeçilemez, devredilemez doğal haklarına vurgu yapılmıştır. Devrim sonrasında Avrupa entellektüel ortamında 19. yüzyıl boyunca, sınıf çatışması esasına dayalı sol görüşlerin yanı sıra, eski siyasal, toplumsal yapının ve
değerlerin korunmasını savunan romantizm ve muhafazakârlık gibi, Devrimin radikal boyutlarına tepki niteliğindeki düşün akımları da etkili olmuştur. Kuşkusuz Fransız Devrimi'nin en
çok ve uzun süre etkili olmuş sonuçlarından biri milliyetçilik akımıdır. Devrim sonrası Avrupa'da ve özellikle çok uluslu imparatorluklarda etkisi hissedilen milliyetçilik, aralarında Osmanlı İmparatorluğunun da bulunduğu pek çok imparatorluğun dağılmasına, yeni ulusdevletlerin kurulmasına neden olmuştur.
18. yüzyıl kıta Avrupa'sı ülkeleri yönetim yapısı ve siyasal açıdan bazı ortak özelliklere
sahiptiler: Mutlakıyetçilik, bürokratik merkeziyetçilik, kaba güce dayalı yönetim biçimi ve dini
hoşgörüsüzlük. İngiltere, 17. yüzyıl sonunda gerçekleştirdiği devrimler ile değişik toplumsal
kesimler arasında uyum ve uzlaşmaya dayalı, ılımlı ve daha demokratik olarak nitelenebilecek bir yönetim sistemi oturtmayı başarmıştı. 1789 Fransız Devrimi, İngiltere'nin 'demokratik’ortamında yaşamış ve bu ortamdan fazlasıyla etkilenmiş Aydınlanma düşünürlerinin izinde, Fransa’da da benzer yapıyı kurmak amacını taşıyordu. Toplumsal değişim, reform, eşitlik,
özgürlük, ayrıcalıklara son gibi masum ve kabul edilebilir taleplerle başlayan Devrim, zaman
içinde farklı mecralara sürüklendi, terör, karmaşa dolu, çok ağır bedellerin ödendiği süreçleri
de beraberinde getirdi. Bu bölümde önce nedenleri üzerinde durup daha sonra önemli olayları ile Fransız Devriminin farklı aşamalarını, yalnız Avrupa’nın değil tüm dünyanın siyasal,
toplumsal çehresini etkileyen, 19. yüzyıl düşün ortamına damgasını vuran sonuçlarını ve günümüze uzanan etkilerini inceleyeceğiz.
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Eugene Delacroix’nın “İnsanlara Yol Gösteren Özgürlük” başlıklı tablosu (1830). Eser Fransız Devrimi’nin en tanınmış simgelerinden biri haline gelmiştir.

Devrimin Nedenleri:
Devrimin nedenleri karmaşık ve çok boyutludur. Fransa'nın uzun yılların izlerini taşıyan katı
toplumsal yapısı, finansal krizler nedeniyle geniş kitlelerde oluşan hoşnutsuzluk, izlenen dış
politika, 1770’lerde Amerikan kolonilerinin İngiltere’ye karşı verdiği mücadeleden zaferle
çıkmasının yarattığı ortam ve Fransa’nın bu mücadeleye verdiği desteğin yol açtığı finansal
çöküntü, geniş kitlelerin üzerine çöken ağır vergi yükü, ülkenin entellektüel ortamı, özellikle
Aydınlanma düşünürlerinin etkileri, 1780'lerin kötü tarımsal ürün yılları olması gibi çok farklı
yapısal ve konjonktürel unsurlar Devrimin oluşumunda etkili olmuştur. Şimdi bu unsurları
ayrı ayrı ele alarak açıklayalım.
1. Toplumsal Yapı:
A. Sınıflar:
18. yüzyıl sonlarında 25 milyonu bulan nüfusuyla Fransa, Avrupa’nın en kalabalık ülkesiydi, Avrupa’da her beş kişiden biri Fransa’da yaşamaktaydı (aynı dönemde İngiltere 9,
İspanya 10. 5 milyon nüfusa sahipti) . Toplum 3 farklı zümreye bölünmüştü: Ruhban kesim
(clergy), asiller (nobles) ve halk (3. kesim, third estate) . Sayısal dağılımı tam bilinmemekle
birlikte ruhban kesimi oluşturan grup (rahip, keşiş vb. ) 100. 000, asiller ise 400. 000’lik bir
nüfusa sahipti ve toplumun kalanını 3. zümre denilen halk oluşturmaktaydı. Din adamları ve
asiller, sayıca az olmalarına rağmen yasalarla korunan çeşitli ayrıcalıklara sahipken üçüncü
kesim (tiers etat) /halk ağır vergi yükü altında ezilmekteydi. Eşitsizliğe dayalı bu katı feodal
yapı, geleneklerin yanı sıra yasa gücü ile korunmaktaydı. İşte devrimin başlamasına neden
olan toplumsal gerilimler büyük ölçüde bu eşitsiz ve ayrıcalıklara dayalı toplumsal yapıdan
kaynaklanmaktadır.
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a. Ruhban Kesim:
Fransız Katolik kilisesi pek çok ayrıcalık
ve güce sahip, devlet içinde ayrı bir devlet gibiydi ve bu konumunu 800 yıldır korumaktaydı.
Şehirlerdeki pek çok değerli gayrimenkulün
yanısıra tüm toprakların yüzde 10-15'i kiliseye
aitti ve tarım ürünleri üzerinden (yüzde 10’a
yakın) vergi alma hakkı vardı. Doğum, ölüm,
evliliklerin kayıtlarını tutuyor, genel ahlaka ve
dini görüşlere aykırı bulduğu kitapları sansür
edebiliyor, eğitim ve sağlık işlerini düzenliyor
ve fakirlere yardım yapabiliyordu. Katolik kilisesi, dinsel dünyanın ötesinde kamu yaşamını
da düzenleme yetkisine sahipti. 18. yüzyıl sonlarında Fransa’da Katolik kilisesi, Hıristiyanlığın
mesajlarını aktaran ve dini konularla uğraşan
bir kurum olmaktan çok, batıl inançları körükleyen, güç ve para işlerinin fazlasıyla içinde bir
kurum görünümü sergilemekteydi. Bütün bu
Fransız Devrimin’den bir poster:
görevlerine ve geniş yetkilerine karşılık vergi
“Cumhuriyet’in bölünmez bütünlüğü, Özgürverme zorunluluğu yoktu, istediği taktirde
lük, Eşitlik, Kardeşlik”
istediği miktarda bağış yapıyordu. Toplumdaki
katı tabakalaşma, kilise içinde de sürmekte,
ruhban kesim de kendi içinde ikiye bölünmüş bir yapı sergilemekteydi: Zengin rahipler, ki
kilise gelirinin büyük bölümü sayıları 5-6 bini geçmeyen bu kesimin eline geçiyordu, asli görevlerini yerine getirmek yerine Kralın yakınlarında Versailles veya Paris’te yaşamaktaydılar.
Yoksul rahipler ise düşük ücretlerle ağır koşullarda çalışmakta ve ruhban kesimin asli görevlerini yerine getirmekteydi. Ruhban kesim içinde ezilen grup olması nedeniyle bu grup Devrimi
ümit ve sempati ile karşıladı.
b. Asiller:
Ruhban kesim gibi ayrıcalıklara sahip asiller, kilise, devlet ve orduda üst düzey görevleri sürdürmekteydiler. Vergi ödemedikleri gibi, feodal hukukun bir devamı olarak topraklarında yaşayan köylülerden kira almakta ve köylülerin çeşitli yollarla ödedikleri artı-ürüne el
koymaktaydılar. Toprağın yaklaşık yüzde 20’si asillere aitti, topraklarından ürün ve nakit elde
ettikleri gelirin yanısıra bankacılık, finans, imalat, sigorta, gemicilik gibi değişik alanlarda da
çalışmakta bu alanlardan da kazanç elde etmekteydiler. Asiller de kendi içinde iki bölüme
ayrılıyordu: Kılıç asilleri en prestijli grup olup, aile tarihi yüzyıllar önceye uzanan eski feodal
senyörlerin torunlarıdır. Büyük bir kısmı kralın ordusunda görev yaptığı için kılıç asilleri olarak
adlandırılmakta, sarayda (Versailles) kralın hizmetinde bulunmaktadırlar. Cüppe asilleri ise
Kralın veya diğer asillerin para elde etmek veya ödüllendirme gibi nedenlerle ünvanları satmasıyla oluşmuş gruptur. Asiller sınıfının kılıç taşımak, kilisede özel yer sahibi olmak, vergiden muaf olmak, avlanmak gibi çeşitli ayrıcalıkları vardı. İlginçtir ki Aydınlanma düşünürlerini
destekleyen, himaye eden pek çok asil olmuştur. Liberal asil olarak nitelenebilecek bu grup,
Fransa’daki mutlakiyetçiliğe bir son verilmesi gereğini görmekte, İngiltere'nin sınırlı monarşisini örnek almaktaydı. Özellikle 1788’de finansal zorluklarla başgösteren sorunların, Fransa’nın toplumsal sistemini düzeltmek için bir fırsat olabileceğini düşünüyor ve reformları
destekliyorlardı. Ancak tüm asiller bu görüşte değildi, büyük bir kesim, ekonomik koşullar
nedeniyle köylülerden elde ettikleri gelirler azalınca, artık kullanılmayan baskı ve yetkileri
yeniden kullanarak bu kesim içinde hoşnutsuzluğun artmasına neden olmuştur.
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c. Üçüncü Kesim ( Burjuvazi, Köylü, İşçi ve Esnaflar) :
18. yüzyıl Fransa'sında ilk iki zümreye dâhil olmayan herkes 3. Kesime dâhildi. Sayıca
en kalabalık olan bu grup, burjuvaziyi, köylüyü ve şehirli esnaf ve işçiyi kapsamaktaydı.
Burjuvazi: 15. yüzyıldan bu yana süren köklü değişimle güçlenen burjuvazi, ki tüccar,
banker, maden sahipleri ve doktor, hukukçu gibi serbest meslek sahiplerinden oluşuyordu,
büyük bir zenginliğe sahipti. Ancak statü ve ayrıcalıklara dayalı geleneksel Fransız toplum
yapısında tek başına zenginlik bir anlam ifade etmiyor, giderek güçlenen burjuvaziye toplumda istediği iktidarı ve saygınlığı sağlamıyordu. Satın alarak, toprağın yüzde 20'sini kontrol
eder duruma gelen burjuvazi, aristokrasinin sahip olduğu imtiyaz ve prestiji edinmek istiyor,
bu talep ise amacı, toplumdaki konumunu korumak olan aristokrasi tarafından engelleniyordu. Ulaşmak istediği toplumsal pozisyonların aristokrasi tarafından engellendiğini gören burjuvazi, yetenek ve beceriden çok doğuştan edinilmiş ünvanlar üzerine kurulu bu sosyal sistemi reddediyordu. Devrim öncesinde burjuvazi sahip olduğu zenginliği siyasal ve toplumsal
güce dönüştürmek için bir dizi talebi ifade etmekteydi: Kilise, ordu ve devlet kademelerindeki
tüm üst düzey pozisyonların liyakat ve yeterli beceriye sahip herkese açılmasını, ülkede geçerli olacak tüm yasaları yapacak bir parlamentonun oluşmasını, kralın yetkilerini sınırlayacak
bir anayasanın hazırlanıp geçerli kılınmasını, yargılanma hakkının kabulünü, dinsel hoşgörü
ortamı ve idari reformların gerçekleştirilmesini istiyorlardı. Kısaca burjuvazi, devrim sonrası
adım adım kabul edilecek liberal açılımları dile getirmekteydi.
Köylüler: Üçüncü. zümre içinde en kalabalık grubu oluşturan köylülerin yaşam standartları, Prusya ve Rusya gibi serfliğin halen hüküm sürdüğü diğer ülkelerle kıyaslandığında
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daha iyi olmakla birlikte, çoğunluk sefalet ve yoksulluk içinde yaşamaktaydı. Gerçekte Fransa’da serflik artık fiilen sona ermişti, pek çok köylünün küçük de olsa kendi toprağı vardı.
Köylü kendi toprağında, asillerden ya da daha zengin köylülerden kiraladığı toprakta üretim
yapıyor, ürünün büyük bölümü ile mal ya da para olarak krala, kiliseye ve toprak sahibine
karşı vergi yükümlülüğünü yerine getiriyordu. Her ne kadar köylü toprağın yüzde 30-40’ına
sahipse de artan nüfus mirasçılar arasında toprağın sürekli bölünmesine yol açmış, bu da
yaşamı sürdürecek ve vergi yükümlülüklerini karşılayacak miktarda ürün elde edilmesini güçleştirmişti. Gelirlerini artırabilmek için köylüler tarımın yanında taşımacılık, kömür ocakları
işçiliği, dokumacılık gibi çeşitli işleri de sürdürmekteydiler.
Ülkede adil olmayan ve kokuşmuş bir vergi sistemi yürürlükteydi. Özellikle 14. Louis,
savaşlarını finanse edebilmek için köylüler üzerine yeni ve ağır vergiler getirmişti. Doğrudan
vergilerin yanı sıra köylü, kiliseye ve lordlara da ayni ve nakdi çeşitli vergiler ödemekte ayrıca
feodal lordlara, ekmeğini fırında pişirmek, tahılını değirmende öğütmek, üzümlerini ezerek
şarap yapmak için vergi vermekteydi. . Yaşam koşullarının zor olmasında kuşkusuz tarımda
ileri tekniklerin uygulanmamasının da payı vardı. 18. yüzyılda Fransa, İngiltere’den farklı olarak tarımın modernleştirilmesi için gerekli yatırımı gerçekleştirememiş, verim artırıcı teknikleri uygulayamamıştı. Bu da birim başına düşük ürün alınması demekti ki sefalet ve açlığın
sürmesine yol açıyordu. Doğrudan vergilerin yanı sıra ekmek, şarap ve tuzdan alınan dolaylı
vergiler köylüler için ağır bir yük oluşturuyordu. Özellikle tuz vergisi ile her köylü, bir devlet
tekeli durumundaki tuzdan her yıl belirli bir miktar satın alarak vergi ödemek zorunda bırakılıyordu. Kamu yollarının yapılmasına da köylü bizzat katılmak durumundaydı. 1788/1789
yılında kötü hava koşulları nedeniyle ürünün çok az olması köylüler için koşulların daha da
zorlaşmasına yol açtı. Köylülerin büyük bölümü iş bulma ümidiyle şehirlere göç etti ve işsizliğin şehirde çok daha yaygın olduğunu gördü. Gerek köy gerek kentte yaşam koşullarının zorlaşması, köylünün varılan toplumsal düzene tepkisinin artmasına ve başlayan Devrimi desteklemesine yol açtı.
İşçi ve esnaflar: Üçüncü. zümrenin içinde yer alan kentli işçi ve esnaf için de koşullar
çok parlak değildi, yaşam giderek pahalılaşırken, ücret artışları aynı hıza ulaşmıyordu. 17301789 arasında tahıl fiyatları yüzde 60 artmış, buna karşılık ücretler yalnızca yüzde 22 oranında yükselmişti. İmalat sektöründe çalışan işçilerin çalışma saatleri çok uzun, çalışma koşulları
ise çok ağırdı.
Fransa’nın sosyal yapısındaki bu katı ve adil olmayan düzenin yanında başka faktörler
de devrimin oluşma koşullarını hazırlamaktaydı. Bu koşulları da ele alarak inceleyelim.
2. Finansal Sorunlar:
1730’larda genişleme sürecine girmiş olan Fransız ekonomisi, eğer kaynaklar doğru
kullanılabilseydi, yönetime yeterli geliri sunabilecek durumdaydı. Buna rağmen ülkenin mali
sistemi hızla çöküşe sürüklendi. Bunda Kraliyet ailesinin lüks yaşantısı ve hesapsız harcamaları, büyük giderlere yol açan savaşların yanında vergi siteminin adaletsiz yapısı da büyük rol
oynuyordu. Büyük zenginliklere sahip olduğu halde sistem gereği, Kilise ve asiller vergi ödemiyor, tüm vergi yükümlülüğü 3. sınıfa bırakılmış bulunuyordu. 15. Louis’nin finansal sorunları çözmek amacıyla uyguladığı devlet pozisyonlarını satma işlemi sorunu çözmemiş, aksine
ayrıcalıklı toplumsal yapıyı pekiştirmişti. 1774’te 19 yaşında tahta çıkan 16. Louis, işkenceyi
kaldırmak, halkın durumunu düzeltmek, vergi yükümlülüğünü halkın sırtından alıp diğer toplumsal kesimlere de paylaştırmak gibi iyi niyetli amaçlara sahipti. Bu çerçevede finansal sorunları çözmek üzere maliye bakanı olarak önce Turgot daha sonra Necker’i görevlendirdi.
Ancak gerek Turgot’nun gerek daha sonra göreve getirilen Necker ve Calonne’nun çözüm
önerileri hep vergi yükünün her üç kesim arasında paylaşılması üzerinde yoğunlaşıyor, asiller
ve kilise ise bu öneriyi kabul etmiyorlardı. . Kralın iyi niyetine karşılık çözümün gerektirdiği
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kararlılık ve otoriteyi sergileyememesi finansal sorunların Kralın önderliğinde ve girişimiyle
çözümlenme ihtimalini ortadan kaldırdı.
1780’lerin sonuna gelindiğinde Fransa'nın mali yapısı iflas etmiş durumdaydı. Geç 17.
yüzyıl ve erken 18. yüzyılda sürdürülen savaşlar, ülkeyi borç batağının içine sokmuştu. İngiltere’ye karşı bağımsızlık mücadelesinde Amerikan kolonilerine verdiği finansal destek, zaten
kötü olan Fransız mali sistemini iyice çökertmişti. Savaşların getirdiği ve 1780'lerde 4 milyar
Fransız lirasını bulan borç yükü bütçenin nerdeyse yüzde 50'sini götürmekteydi. Hükümet,
yıllık harcamaların ¼’ünü borç olarak alıyor, harcamaların yarısını da borçların faizlerinin
ödenmesine ayırıyordu. Eşitsiz vergi sistemi, asiller ve aristokrasiyi, kilise ve ruhban sınıfını,
Paris kentini vergiden muaf tutuyor, buna karşılık zor ekonomik koşullar altında ezilen köylüye ağır vergi yükü getiriyordu. Ayrıca bölgeler arası vergi oranları büyük farklılık gösteriyordu.
Bu genel ve yapısal olumsuzlukların yanı sıra üst üste gelen kötü hasat yılları durumun daha
da kötüleşmesine yol açtı. 1788’e gelindiğinde finansal sorunlara yönelik reformlar konusundaki anlaşmazlıklar Devrimi başlatan kıvılcımları da atmış oldu.
3. Yönetim ve idari yapı:
18. yüzyılda Fransa mutlak monarşi ile yönetilmekteydi. 14. Louis döneminde güçlendirilen bürokrasi ile merkeziyetçi, ağır işleyen, etkin olmayan, karmaşık bir idari yapı oluşturulmuştu. Devrim öncesinde bugünkü anlamda temsili bir meclisi olmayan Fransa’da, her 3
zümrenin temsilcilerinden oluşan ve yarı-temsili nitelik taşıyan Genel Meclis (Estates General) ise 1614'ten beri toplanmamaktaydı. Memuriyet pozisyonları parayla alınıp satılmakta,
hantal ve geniş bürokratik yapı yönetim sistemine damgasını vurmaktaydı. Ayrıca tüm ülkede
geçerli tek bir yasal sistem bulunmamakta, her bölgede yerel parlamentonun kabul ettiği
farklı yasalar uygulanmaktaydı. İç ticarette uygulanan vergiler, bölgeler arasında farklılık gösteren uzunluk ve ağırlık birimleri ticaret üzerinde büyük bir engel oluşturuyor, bu da temel
uğraş alanı ticaret olan burjuvazi için önemli bir sorun yaratıyordu. Tüm ülkede geçerli olan
bir yasal sistem bulunmamakta bazı bölgeler eski Roma hukukunu uygularken bazı yerlerde
geleneksel feodal yasalar geçerli kabul edilmekteydi. Ülkenin adalet sistemi yavaş, eşitsiz ve
keyfi bir yapı sergilemekteydi.
Ülke, 13 idari bölüme ayrılmış durumdaydı ve her idari bölüm kendi yerel meclisinin,
parlement inin çıkardığı yasaya tabii idi. 50-130 kişiden oluşan parlementler hırsızlık, cinayet,
soygun davalarının yanı sıra ekmek fiyatının belirlenmesi gibi konularla da ilgileniyor ve aldığı
kararlarla hemen her kesimin tepkisini çekiyordu.
4. Aydınlanma Felsefesinin Etkisi ve Düşün Ortamı:
18. yüzyılın ilk yarısında Fransa’da hakim olan ve temsilcileri Voltaire, Montesquieu,
Rousseau tarafından dile getirilen Aydınlanma düşüncesi, feodal değerlere karşı çıkarak insanın özü gereği bir değer olduğunu savunmakta ve insan aklını yüceltmekteydi. Dinin temsil
ettiği doğaüstü, metafizik, mistik ve akıldışı tüm kavramları reddederek, aydınlanmacılar aklı,
doğayı, bilimsel düşünceyi vurgulamakta her bireyin doğuştan getirdiği, vazgeçilemez, devredilemez evrensel hakları olduğunu savunarak, asiller ve ruhban kesiminin ayrıcalıklarına
karşı çıkmaktaydılar.
1770'lerde Paris’i merkez alan Aydınlanmacı düşünürler, aklın üstünlüğü ve insana
duydukları güveni esas alan görüşlerini geniş kitlelere yaymak için basit, anlaşılabilir bir dil
kullanıyorlar, yazılarında hoşgörüsüzlük, bağnazlık, ırkçılık, hapishane koşullarının kötülüğü,
işkence, doğal hakların ihlali, kölelik gibi güncel konuları işliyorlardı. Skolastik düşünce, kilise
ve asil sınıfların ayrıcalıkları, rahipler eleştiriliyor, Hıristiyanlık açık ve sistematik bir biçimde
yerilirken bilimsel gerçekler ve akılcı düşünce yüceltiliyordu.
Bütün bu görüşleri düzenli biçimde en geniş kesimlere duyurma isteği Ansiklopedi
yayımının gerçekleşmesine neden oldu. Diderot öncülüğünde ilki 1751'de yayınlanan AnsikS a y f a | 102
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lopedi, yeni bir çığır açtı. O güne dek İngiltere ve Hollanda’da tartışılan materyalist ve panteist görüşler Ansiklopedi ile kamuoyunun gündemine taşındı. 1750-1780 arası Paris Aydınlanmacıların üssü oldu, eğitimli ve bilgili olmak için Ansiklopedi okuru olmak bir zorunluğa dönüştü. Ansiklopedi, toplumsal ve siyasal konuların yanı sıra Newton'un buluşlarından, geometri ve mekanikteki gelişmelerden örnekler veriyor, katı, dogmatik din öğretisinin karşısında bilimsel düşüncenin gücünü ve değerini vurguluyordu. Bilimin insan kapasitesini geliştirici
boyutu üzerinde durularak, kilise ve aristokrasinin, katı toplumsal tabaka sisteminin, gelişimin önündeki engelleyici rolü vurgulanmaktaydı. Aydınlanmacı düşünürler Voltaire,
Montesquieu, Rousseau, Diderot Devrim öncesi Fransız entellektüel ortamının şekillenmesi
ve muhafazakâr çevrelere karşı tepki gelişmesinde öncü rol oynadılar.
Görüşleri ile Fransız Devrimine giden yolu hazırlamış düşünürlerden Voltaire (16991778), bir süre bulunduğu İngiltere’nin felsefi ortamından, özellikle Locke'un görüşlerinden
etkilenmiş, Fransa'ya döndükten sonra kilise ve din baskısına karşı çıkan yazıları ile Aydınlanma düşüncesini yaymaya çalışmıştır. Aynı
zamanda iyi bir filozof, bilim adamı, tarihçi,
şair olan Voltaire ilginç ve ilerici görüşlerini
yazılarında dile getirmiştir. Yaşamı boyunca,
katı ve dogmatik düşünce yapısı, batıl inançlar, dinsel bağnazlıkla mücadele etmiş, siyasal alanda ise sivil haklar ve özgürlükleri savunmuştur. İngiliz toplumunun belirgin özellikleri olarak tanımladığı Anayasal monarşi,
yeni bilim ve dinsel hoşgörünün Fransız toplumunda da egemen olmasını önermiştir.
Kendisi de bir aristokrat olan
Montesquieu (1689-1755), 10 yıl yaşadığı
İngiltere'yi 'dünyanın en özgür ülkesi’olarak
niteleyerek yazılarında İngiliz sistemine olan
sempatisini açıkça dile getirir. Fransa için,
Kralın sınırsız otoritesinin kontrol altına alındığı
anayasal
monarşiyi
öneren
John Locke
Montesquieu, parlamentoda aristokrasinin
yanında burjuvazinin de temsil edilmesini
böylece oluşacak çoğulcu yapının tiranlığı önleyeceğini savunur. Toprak sahipleri ve eğitimlilerin yönetici olmasını önererek o dönem Fransa için ılımlı bir çözüm yolu geliştirmeye çalışmıştır. Montesquieu özellikle ‘Kanunların Ruhu’adlı eserinde siyasal iktidarın unsurları yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin birbirinden ayrılmasını böylece mutlak gücün sınırlanabileceğini savunmuştur. Fransa’daki mutlak monarşiyi sınırlayacak yolları önermesi açısından
bu yaklaşım önemlidir.
Rousseau (1712-1778) ise devletin oluşumuna ilişkin görüşleri ile egemenlik anlayışını değiştirmektedir. Siyaset felsefesine ilişkin görüşlerinin yer aldığı ''Toplum Sözleşmesi’nde,
Rousseau, insanların, devleti, aralarında yaptıkları sözleşme ile kendi iradeleriyle kurduklarını
söylemekte, böylece Tanrıdan kaynaklanan egemenlik anlayışını yıkarak ‘halk egemenliği’ve
‘genel irade’kavramını getirmektedir. Rousseau’nun siyaset felsefesi ile Eski Düzen'in üzerinde durduğu geleneksel otorite sarsıntıya uğrayarak, genel iradeye dayalı egemenlik anlayışı
ve insanların doğuştan getirdiği haklar kavramları yaygınlık kazanmıştır.
Aydınlanma Düşünürlerinin yanı sıra, Fizyokratlar da savundukları görüşlerle Fransız
ekonomisindeki bozulmaya dikkat çekmiş ve değişime ihtiyaç olduğunu dile getirmişlerdir.
Ekonomik kuralların da fizik yasalara tabii olduğunu ileri süren Fizyokratlar, zenginliğin kay-
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nağının tarım ve ziraat olduğunu savunarak tarım ve ticaret üzerindeki merkantilist kuralların
kalkması ve vergi sisteminde düzenleme yapılması gereğini ileri sürmüşlerdir. Hükümetin
ekmek fiyatlarını kontrol altına alabilmek amacıyla tahıl fiyatları üzerine koyduğu sınırlamaları, piyasanın doğal işleyiş mekanizmasını bozduğu gerekçesiyle eleştiren Fizyokratlar, Fransız
ekonomisinde bozulma olduğu ve köklü reformlara ihtiyaç bulunduğu konularında kamuoyu
oluşturabilmişlerdir.
Aydınlanma düşünürleri, asillerin ve kilisenin sahip olduğu ayrıcalıklara, yerleşik
inançlara, dinin dogmatik bakış açışına karşı çıkışları, bireyin doğal haklarını, özel mülkiyeti,
kralın yetkisinin yasalarla sınırlanmasını savunan yaklaşımları ile Fransız düşün ortamında
varılan toplumsal ve siyasal yapıya yönelik muhalif görüşlerin açıkça dile getirilmesine, bu
konuda kamuoyu oluşmasına katkıda bulunmuşlardır. Ayrıca özellikle Paris'in 1750'lerden
sonra Avrupa'nın önemli bir entellektüel merkezine dönüşmesi, günlük gazetelerin düzenli
yayınlanması, kitap yayınlarının artması, elit kesimlerde tartışma ortamının desteklenmesi,
toplumsal sorunların açıkça tartışılır olmasını sağlamış ve Devrimi hazırlayan düşün ortamının
gelişimine katkıda bulunmuştur.
5. Amerikan Devrimi:
Amerikan kolonilerinin güçlü İngiltere ile 1770'lerde girdikleri mücadeleden
1780'lerde zaferle çıkmaları tüm Avrupa ve Fransa için gıpta ile izlenen bir örnek olmuştur.
İngiltere’nin ekonomik rakibi durumundaki Fransa Amerikan Bağımsızlık Mücadelesini baştan
itibaren desteklemiş, bu destek Fransız Devriminin nedenleri arasında sayılabilecek etkilere
yol açmıştır. Öncelikle Amerikan kolonilerine verdiği finansal destek, zaten kötü durumda
olan Fransız mali sisteminin daha bozulmasına yol açmış, parasal kriz daha da derinleşmiştir.
Bir diğer sonuç ise bu savaşta İngiltere karşısında savaşan askeri ekibin Amerika’da dile getirilen liberal görüşlerle tanışmaları ve onlar aracılığıyla bu düşüncelerin Paris’in entelektüel
ortamlarına taşınmasıdır.
Yedi Yıl Savaşları (1756-1763) ’nın getirdiği mali yükü karşılamak üzere Britanya’nın
Amerikan kolonilerine getirdiği vergi, bağımsızlık hareketini başlatan olayları tetikledi. İngiltere’nin Pul Yasası ile pek çok ticari ve yasal belgeye (diploma, gazete, broşür, oyun kağıtları
gibi) getirdiği vergi 13 kolonide tepkiyle karşılandı. Sorun vergi konusunun ötesinde siyasal
bir içerik taşıyor, Amerikan kolonileri ile ilgili siyasal, ekonomik, toplumsal kararları kimin
alacağı noktasına uzanıyordu. Kısaca kolonileri kim temsil etmekteydi ve kolonilerin yasalarını kim yapacaktı? Vergi sorunu etrafında başlayan tartışmalar ünlü ‘temsil edilmeden vergilendirilme olamaz’ (no taxation without representation) deyişi ile ifadesini buldu. Kolonilerin
temsil konusunu sorgulayan yaklaşımlarına İngiliz yönetiminin yanıtı, kolonilerin İngiliz parlamentosunda pek çok İngiliz yurttaşı gibi, dolaylı temsil edildiği şeklindeydi. Bu yanıt kolonileri tatmin etmekten uzaktı. Yıllardır kilise baskısından uzak, göreli serbest ve kendi kararları
için oy kullanma, tartışma gibi demokratik hakların kullanıldığı, toplumsal ve siyasal eşitlik
ortamında yaşamakta olan koloniler, artık Britanya’nın ekonomik, siyasal baskı ve yönlendirmesine karşı çıkacak güce erişmiş bulunmaktaydılar. Amerika’da feodal dönemin yaşanmamış olması, Avrupa’daki gibi katı toplumsal tabakalaşmanın oluşumunu önlemişti. Vergi
konusu ile ortaya çıkan anlaşmazlık, kolonilerin artık Britanya’dan bağımsız, ayrı bir birim
olma isteklerini açığa çıkardı. İngiltere’nin Doğu Hindistan Şirketinin kolonileri devreden çıkarıp işin kârından onları mahrum ederek gerçekleştirdiği çay satışı olayların büyümesine yol
açtı. Boston’da şirketin çayları denize döküldü, buna karşılık İngiltere Boston limanını kapama kararı aldı. İngiltere’nin baskıcı uygulamaları karşısında izlenecek politikayı saptamak
üzere 1774 Eylül’ünde Philadelphia’da biraraya gelen koloni temsilcileri, İngiltere’ye boyun
eğilmemesi kararı aldılar. Böylece 13 Amerikan kolonisi ve Britanya arasında 1775’te savaş
başladı. Mücadele süresinde Thomas Paine bağımsızlık, özgürlük temalarını yayıyor, cumhuriyetin gerekliliğini vurguluyor, hareketin düşünsel temellerini çiziyordu. 4 Temmuz 1776’da
koloni temsilcilerinin katılımı ile toplanan Kongre, Bağımsızlık Bildirgesini ilan etti. Thomas
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Jefferson tarafından hazırlanmış Bildirge, kişilerin doğal hakları ve Amerikan devletinin bağımsızlığına vurgu yapıyordu. Dünyanın önemli özgürlük belgeleri arasında kabul edilen bu
metin gerçekte İngiliz bireyinin geleneksel haklarını evrensel hale getiriyor, yaşam, özgürlük
gibi temel hakları vurguluyordu.
Yedi Yıl Savaşları sonunda elindeki pek çok kolonyal yerleşim merkezini ve ticari üsü
İngiltere’ye kaptıran Fransa, Amerikan kolonilerinin bağımsızlık hareketini kayıplarını geri
kazanmak için bir fırsat olarak gördü. İngiltere ile koloniler arasında ilk anlaşmazlık ve sürtüşmelerin başladığı 1775’den itibaren kolonileri açıkça destekleyen atak bir politika izledi.
İsyancı kolonilere sağlanan mali yardımın yanı sıra çok sayıda askerin yer aldığı bir Fransız
ordusu fiilen İngiltere karşısında savaştı. 1777’de aralarında Marki de La Fayette’in yer aldığı
askerlerden oluşan bir Fransız ordusu Amerikan askeri güçlerinin komutanı George
Washington’a destek vermeye geliyordu. İngiltere’nin Saratoga’da aldığı ilk yenilginin ardından Fransa Amerikan kolonilerini bağımsız Amerikan Devleti olarak tanıdı ve bir anlaşma
imzaladı. İspanya, Hollanda ve Rusya’nın da kolonilerin yanında yer aldıklarını açıklamaları ve
savaş açmalarıyla İngiltere kolonilerin yanı sıra tüm Avrupa’yı karşısında buldu. Sonuçta
1783’te İngiltere, Paris Anlaşması ile 13 Amerikan kolonisinin bağımsızlığını tanıyor ve Amerika üzerindeki kolonyal hakimiyetinin sona erdiğini kabul ediyordu.
İngiltere ile anlaşma sonrasında koloniler biraraya gelerek yeni devletin yasal yapısını
tartıştılar ve Amerikan Anayasası’nı hazırladılar. Ekonomik çöküntü ve toplumsal belirsizliklere son vermesi için federal hükümetlere iç ve dış ticareti düzenleme, vergi koyma ve yasa
oluşturma gibi güçlü yetkiler verilmesi kararlaştırıldı. Montesquieu’nun güçler ayrılığı ilkesinden hareketle yürütme, yasama ve yargı birbirinden ayrı tutulmuş ve birbirlerinin gücünü
dengelemeleri amaçlanmıştı. Merkezi otoritenin gücü ise, diğer Amerikan devletleri tarafından dengelenecekti. Delegelerden gelen, merkezi devletin çok güçlü olduğu yönündeki eleştirileri karşılamak ve bireysel hakları vurgulamak üzere Anayasa’nın başına bireyin hakları
(yargılanma hakkı, yasaların egemenliği, toplanma hakkı, ifade hakkı gibi) ile ilgili bir bölüm
yerleştirildi. Böylece Amerikan Anayasası, 1689 İngiliz Haklar Bildirgesi, doğal haklar kuramı
ve Amerikan deneyiminin özgün bir sentezi olarak şekillenmiş oluyordu.
Kısa bir özetini verdiğimiz Amerikan kolonilerinin bağımsızlık mücadelesinde izlediği
politika Fransa’da Devrime giden yolu hızlandıran etkiler yarattı. Yapılan maddi yardımların
tutarı Fransa’nın toplam borçlarının yüzde 25’i gibi yüksek bir tutarı buluyordu. Öte yandan
bizzat savaşa katılan askerler için Amerikan bağımsızlık hareketi o güne dek yalnızca duydukları eşitlik, özgürlük, doğal haklar, adil olmayana başkaldırı hakkı gibi soyut kavramların yaşama geçirilişine şahit olmaları anlamına geliyordu. 1775 sonrasında Benjamin Franklin önderliğinde bir Amerikan heyetinin Farnsız yönetim çevreleri ile yaptığı görüşmeler, özgürlük
ve eşitlikçi düşüncelerin Fransız aristokrasisi ve saray çevresinde de tartışılmasına ve yankı
bulmasına neden oldu. 1780’lerin ortalarına gelindiğinde artık Fransa’da köklü bir reformun
gerektiği konusunda kamuoyu oluşmuş, Fransız yönetim sisteminin işleyişindeki büyük aksaklıklar konusunda görüş birliğine varılmıştı. Artık entelektüel çevrelerde ve Paris salonlarında
reformun öncelikle hangi alanlarda ve ne şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği tartışılmakta idi.
Amerikan bağımsızlık hareketi, bu doğrudan etkilerinin yanında İngiliz liberal düşüncesi ve Aydınlanma düşüncelerinin sınandığı ve yaşama geçirildiği bir toplumsal laboratuar
işlevi de görmüştür. İngiltere’de 17. yüzyıla dek uzanan siyaset ve toplum felsefesi, özellikle
Locke'un 'adil yönetmeyen yönetime kitlelerin isyan hakkı doğar', şeklindeki öğretisi ilk kez
Amerikan kolonilerinin kazandığı zaferle doğrulanmış, 'zalim tiranın’bir gün yenilebileceğini
insanlar görmüşlerdir. Amerika’daki 13 koloninin gerçekleştirdiği mücadele, Fransa ve tüm
Avrupa için, insanların akılcı davrandıklarında yaşamlarını kontrol edebildiklerini, kendi hazırlayacakları anayasa ile kendileri için en uygun hükümeti oluşturabileceklerinin canlı bir örneği oluşturmuştur. Böylece o güne dek kitaplardan okunan, özgürlük, eşitlik, temsili hükümet
gibi soyut kavramların yaşama geçirildiğini görme olanağı doğmuştur.
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Sıralanan bu nedenlerin her birinin Fransız Devriminin oluşumunda payı vardır. Bütün bu nedenlerin yanı sıra Fransa Kralı 16. Louis'nin zayıf ve yetersiz kişiliği, kararlı bir politika izleyememesi de olayların kontrolden çıkmasını, Devrimin başlamasını kaçınılmaz kılmıştır.
Yüzyıllardır güçlenen burjuvazinin edindiği zenginliği siyasal güce dönüştürme isteği, zayıf ve
yönetim becerilerinden yoksun bir kral, ağır finansal kriz, toplumsal hareketliliği engelleyen
katı toplumsal yapı, artan toplumsal gerginlik ile birleşince 14 Temmuz 1789’da Bastille’in
işgali ile Devrimi başlatan olaylar zinciri başlamıştır.
Devrimin Safhaları :
Fransız Devrimi, kendi içinde birbirinden farklı aşamalar izler:
1. Ilımlı Dönem: Haziran 1789’dan Ağustos 1792’ye dek süren bu dönem büyük ölçüde Anayasa tartışmalarının hüküm sürdüğü barışçıl bir safhadır.
2. Radikal Dönem:1792-1794 arası Devrimin başlangıçtaki ideallerinden uzaklaştığı
tam bir toplumsal karmaşa, terör ve krizin sürdüğü dönem,
3. Direktuvar Dönemi:1794-1799 arası beş kişilik bir ekibin yönetim dönemi.
Şimdi Fransız Devrimini, bu dönemler çerçevesinde, seyrini etkileyen önemli olayları
vurgulayarak aktaralım.
1. Ilımlı Dönem (1789-1792) :
İflas etmiş durumdaki Fransa'nın mali sorunlarına çözüm getirmek üzere Kral 16.
Louis'nin 1614'den beri toplanmayan Genel Meclis’i (Estate General) 5 Mayıs 1789’da toplantıya çağırması bir anlamda Devrimi başlatan olaylar zincirini tetikledi. Genel Meclis’in toplanmasıyla birlikte toplumda varılan çatışma ve ilk iki toplumsal kesim ile 3. kesim (halk) arasındaki çatışma açığa çıktı. Asiller ve ruhban kesim aralarındaki dayanışma ve görüş birliğine
güvenerek grupların ayrı ayrı toplanarak oylama sonunda grup kararı oluşturmalarını istiyor,
böylece 3. zümrenin azınlıkta kalacağını ve kendi kararlarının kabul göreceğini hesaplıyordu.
Ayrıca Kral ve bakanlarının Meclise bir reform programı sunmaması, Kralın yaklaşımının içtenliği konusunda şüphelerin artmasına yol açtı. 3. zümre bu yaklaşımlar karşısında diğer iki
grubu beraber toplanmaya davet etti, aksi taktirde 3. zümre reform mücadelesini yalnız yürütecekti. Bu çağrısına özellikle asillerden olumlu yanıt alamayan grup Fransa'nın kısa sürede
yazılı bir anayasaya sahip olması konusundaki kararlılığını pekiştirdi. Bu anlaşmazlık ve sürtüşme 17 Haziran 1789’da 3. grubun kendini Ulusal Meclis olarak ilan etmesiyle sonuçlandı.
Tarihe kararın alındığı mekandan ötürü 'Tenis Kortu Yemini' (20 Haziran 1789) olarak geçen
deklerasyonla, 3. Zümre bir anayasa kabul edilene kadar dağılmayacağını duyurmaktaydı. Bu
kararla hem 16. Louis’e karşı duyulan hoşnutsuzluk ve tepki dile getiriliyor hem de ülkedeki
egemenlik haklarının gerçek sahibinin halk olduğu açıkça ilan ediliyordu.
Böylece1789 Temmuz'una Paris çok gergin bir atmosferle giriyordu. Bu arada ekonomik durum giderek bozuluyor, 1788'de bir köylü/işçi kazancının yüzde 50'sini ekmeğe harcarken, bu oran 1789 Temmuz 'da yüzde 80’e yükselmiş bulunuyordu. Kitlelerin hoşnutsuzluk ve geleceğe ilişkin ümitsizliğini artıran bu durum, aristokratların Ulusal Meclise karşı bir
komplo oluşturma hazırlığı söylentisi ile arttı ve 14 Temmuz 1789'da 800-900 Paris'linin hapishane olarak da kullanılan ve eski rejimin sembolü haline gelmiş olan Bastille kalesini basması ile Devrim sokakta da başlamış oldu. Bugün de Fransa’nın resmi bayramı olarak kutlanan 14 Temmuz’da Bastille'in düşmesiyle artık olaylar geri dönülemez bir noktaya geliyor,
sokaktaki insan da varılan düzenden hoşnutsuzluğunu ve tepkisini açıkça ifade etmiş oluyordu.
Devrimin yankıları kısa sürede köyler ve kırsal kesimde de etkisini gösterdi, hayat pahalılığına ilişkin hiçbir düzelme olmaması, ekmek fiyatlarındaki artış köylülerin Krala yönelik
güvenlerini yitirmelerine, tepki ve öfkelerini şiddet göstererek dışa vurmalarına neden oldu.
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Köylüler, Paris’e gitmekte olan yiyecek konvoylarına ve toprak sahiplerinin evlerine saldırarak yakıp yıktılar, feodalizmin temeli olan tüm vergi ve diğer yükümlülükleri yerine getirmeyi
reddettiler, bu yükümlülüklerin yazılı olduğu belgeleri yok ederek feodal düzenin izlerini ortadan kaldırdılar. Bütün bu olaylar, artık köylünün de Devrimi desteklediğinin göstergesiydi.
Olayların bu denli tırmanmasında kuşkusuz, 'Büyük Korku’olarak adlandırılan ve aristokratların köylüleri öldürmek üzere bir ordu hazırladığına ilişkin söylentilerin de payı büyüktü. Gerçekliği olmayan bu söylenti, 20 Temmuz- 6 Ağustos arası yaşanan Büyük Korku, Devrimin
seyrini etkileyen ve köylülerin Devrime desteğini gösteren önemli bir aşamadır. Taşrada köylülerin feodal düzenin kalıntılarını silmek istemesi Paris'te önemli kararların alınmasını hızlandırdı. Ulusal Meclis, 4 Ağustos 1789 kararlarıyla tüm ayrıcalıkların son bulduğunu, bir anlamda feodalizmin sona erdiğini duyurdu. Her ne kadar angarya ve feodal çalışma yükümlülükleri Fransa’nın pek çok bölgesinde artık uygulanmasa da böyle resmi bir karar alınması
Devrimcilerin başarısını göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Böylece Kilisenin aldığı
vergi, çalışma yükümlülüğü (corvee), avlanma ayrıcalıkları ve bir dizi devlet tekellerine ödenen vergiler kaldırılmış oluyordu. Devlet memuriyetlerinin para karşılığı satılmasının yasaklanmasıyla devrimciler bir adım daha kazanmış oldular. 26 Ağustos 1789'da Birey ve Yurttaş
Hakları Bildirgesinin ilanı ile insanlık Amerikan Bağımsızlık Bildirgesinden sonra bireysel hak
ve özgürlükler açısından tarihi öneme sahip yeni bir belge kazanmış oluyordu.
Bildirge, özgürlük, güvenlik, mülkiyet ve baskıya başkaldırmanın doğal haklar olduğunu belirtiyor, din ve vicdan, ifade ve basın özgürlüklerini vazgeçilemez olarak niteliyordu.
Giriş ve 17 maddeden oluşan bu kısa bildirge, kısa sürede tüm Fransa’da elden ele dolaşan
bir metne dönüştü. Bildirgenin kısa sürede diğer Avrupa dillerine çevrilmesiyle insanlığın
özgürlük ve eşitlik mücadelesi yaygınlık kazanmış oluyordu. Böylece Ağustos ayı Devrimciler
açısından önemli kazanımların elde edildiği bir dönem olarak tarihe geçiyordu (Bknz. Ek 1) .
Baştan 4 Ağustos kararları ve Birey ve Yurttaş Hakları Bildirgesini onaylamayan 16.
Louis, 5 Ekim'de birkaç yüz kadının Paris’ten Versailles’a kadar 12 mil yürüyerek Kraldan ekmek talebinde bulunması ile bu kararları onamak ve Paris’e dönmek durumunda kaldı. Devrimin tüm bu aşamalarında doğrudan Kral sorumlu bulunmamakta, tüm kötülüklerden çevresindekilerin sorumlu olduğu düşünülmekteydi, Kralın halen halkının hamisi olduğu görüşü
kabul görmekte idi. Ancak Haziran 1791'de 16. Louis'nin ailesiyle birlikte Fransa’dan kaçmaya
çalışırken yakalanması, kamuoyunda bu görüşün tekedilmesine yol açtı ve 16. Louis'nin idamına dek gidecek süreç başlamış oldu.
1789-1792 arası Ilımlı Dönem olarak nitelenen safhada, eski rejimin yıkılması ve yeni
düzenin kurulması yönünde bir dizi karar alındı. Kasım 1789’da Ulusal Meclis kararıyla, kilisenin tüm mallarına el kondu, Temmuz 1790'da kabul edilen Ruhban kesime yönelik Sivil Anayasa ile piskoposların sayısı azaltılarak 83'e indirildi, halk tarafından seçilen ve maaşları devlet tarafından ödenen kamu görevlilerine dönüştürülmeleri kararlaştırıldı. Böylece Devrim,
ruhban sınıfının devlet içinde devlet olma durumuna son veriyor, sivil otorite dini otoriteyi
denetim altına almanın adımlarını atıyordu. Kilisenin otoritesine yönelik bu kararlar özellikle
kırsal kesimde hükümete karşı tepki gelişmesine neden oldu. Din ve kiliseye olan inanç ve
saygılarını koruyan kesimler bu kararların ardından hükümetin meşruiyetini sorgulamaya ve
karşı devrim hareketlerini desteklemeye başladılar.
Eylül 1791’de kabul edilen Anayasa ile monarşinin gücü yasalarla sınırlanıyor, tüm
yurttaşların yasa önünde eşit olduğu ilkesi benimseniyordu. Kralın bakanları görevden alma
yetkisi olmakla birlikte, önemli kararları için bakanların onayı zorunlu hale getiriliyordu. Her
ne kadar dönemine göre liberal bir metin olsa da Anayasa, hazırlayan seçkinlerin görüşlerini
yansıtmaktaydı. Örneğin yılda belirli bir miktarın altında vergi ödeyenlere oy kullanma hakkı
tanınmıyor, böylece 25 yaş üzeri erkeklerin yaklaşık yüzde 30’u oy kullanma hakkından yoksun kalıyordu. Kadınlar için oy verme konusu henüz ciddi biçimde gündeme dahi gelmemekteydi.
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Bozuk idari yapının düzeltilmesi için ülke 83 bölüme ayrılıyor, her bölge kendini yönetme konusunda geniş yetkilerle donatılıyordu. Adalet sistemine yönelik reformlarla tüm
ülkede geçerli standart bir yapı oluşturulmaya çalışılıyordu. Tüm hakimlerin hukuk mezunu
olmaları karara bağlanıyor ve yargı alanında mevki alım-satımı kesinlikle yasaklanıyordu.
Kabul edilen ceza yasası ile işkence ve diğer insanlık dışı uygulamalara son veriliyordu.
Ekonomik konularda 'bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler’şeklinde ifadesini bulan liberal felsefe hakim oluyor, bölgeler arası mal sevkinde ödenen gümrük vergilerinin kaldırılması ve Fransa’nın kolonilerinin yalnızca Fransa ile ticari ilişkiler kurması kabul ediliyordu.
Loncaların kaldırılması ve tüm ülkede geçerli tek ağırlık ve uzunluk birimlerinin kabulü, çalışanlara sendika kurmanın ve grevin yasaklanması ile Fransa, İngiltere’ye göre geriden izlediği
kapitalistleşme sürecinde açığı kapatma kararlılığını sergiliyordu. Bu yeni yapılanma ve yerel
güçleri destekleyen organizasyon ile bireysel girişimcilik ve piyasa ekonomisi desteklenmekteydi.
1791 Eylül'ünde Ulusal Meclis, yasa önünde tüm yurttaşların eşitliği, memuriyetlerin
beceri sahibi olan herkese açık olması, yazılı anayasanın ve parlamenter hükümetin varlığı
gibi Devrimin temel hedeflerinin gerçekleştiğini böylece misyonunu tamamladığını belirterek
görevine son verdi 1 Ekim 1791’den itibaren Yasama Meclisi göreve başladı.
1792'den başlayarak Devrim yeni ve radikal bir döneme girdi. Bunun çeşitli nedenleri
vardır. Çıkarılan yasa ile sahip oldukları gücü yitirdiklerini gören din adamlarının, asiller ve
değişime karşı, tutucu Katolik köylüleri yanlarına alarak başlattıkları karşı devrim hareketi
olayların önceden tahmin edilemeyen mecralara sürüklenmesine yol açtı. Baştan desteklemelerine karşılık Devrimle beklentilerini elde edemeyen bakkal, zanaatkar gibi küçük esnaftan oluşan ve giydikleri kıyafet nedeniyle kendilerini külotsuzlar (sans culotes) olarak adlandırılan kesimin, yeni düzende zenginlerin yani güçlü sınıf burjuvazinin aristokrasinin yerini
alacağını görmesi, hoşnutsuzluklarını şiddete başvurarak ortaya koymasına neden olmuştur.
Bu kesim bireysel girişim ve ekonomik bireyciliğe dayalı yeni düzene tepkisini fiyat artışlarının kontrol edilmesi, yiyecek kıtlıklarının son bulması yönündeki taleplerini dile getirerek
ifade etmekteydi. Devrimin radikal uçlara sürüklenmesinde kuşkusuz, şehirli ve köylü çalışan
kesimlerin ekonomik koşulların iyileşmemesi nedeniyle duydukları tepkiyi açığa vurmaları da
etkili olmuştur. Devrim süresinde geniş kitlelerin fazlasıyle politize olmaları, hemen tüm sosyal ortamlarda siyaset konuşulur olması da sürecin radikalleşmesine katkıda bulunmuş olabilir. Kuşkusuz bu süreçte en önemli etken Fransa'nın 20 Nisan 1792'de Avusturya ve Prusya’ya
savaş ilan etmesidir. Savaş ortamının yarattığı gerginlik, şiddet ve terörü beslemiş ve 17921795 arası Devrimin kanlı dönemi hüküm sürmüştür.
2. Radikal Dönem (1792-1794) :
10 Ağustos 1792'de bir grup Paris'linin Kralın sarayına saldırıp muhafızları öldürmesi
ile başlayan şiddet dönemi, kraliyet ailesinin ev gözetimi altına alınması ve Kralın tüm politik
görevlerini yapmaktan yasaklanmasıyla açığa çıkıyordu. 10 Ağustos Ayaklanması Devrim içinde önemli bir safhayı temsil etmektedir. Uygulamalara geniş bir halk kesiminin tepkisini açığa
çıkaran bu hareket sonrasında Yasama Meclisi, 21-22 Eylül 1792'de aldığı kararla krallığın
devrildiğini duyuruyor, cumhuriyeti ilan ediyordu. Aralık'ta yargılanan 16. Louis ve eşi Fransız
halkının özgürlüğüne ihanet etmekten suçlu bulunuyor ve ölüme mahkum ediliyordu. Kral,
Ocak 1793'te idam edilecektir.
Öte yandan ülke ekonomisinde bir düzelme sağlanamıyor, yüksek enflasyon, özellikle
gıda mallarının yüksek fiyatı halkın tepkisine, yer yer ayaklanmalara neden oluyordu. Bir
yanda iç savaş tehlikesi diğer yanda Avusturya ve Prusya ile Nisanda başlayan savaşa Hollanda, İspanya ve İngiltere'nin de dahil olması, devrim yönetiminin de sert önlemler alarak, saldırgan ve radikal bir tavır benimsemesine neden oluyordu. Haziran 1793’e kadar ılımlı reformistler olarak nitelenebilecek Jironden'ler (Girondins), yerel birimlere de özerklik tanınS a y f a | 108
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masını savunan, ekonomiye hükümetin müdahalesine karşı
çıkan bir politika yanlısıydılar,
olayların sertleşmesi ile hakimiyeti daha radikal gruplara
terkediyorlardı. Jakobenler olarak adlandırılan bu grup, son
derece organize, katı disiplin
yanlısı idi, merkeziyetçi ve ekonomiyi denetleyen bir yönetim
anlayışını
savunuyorlar
ve
Jirondenlerle karşılaştırıldığında
küçük burjuvazinin ve özellikle
külotsuzlar olarak adlandırılan
grubun temsilcisi oldukları izlenimini veriyorlardı. Nitekim bu
grubun istekleri doğrultusunda
Haziran 1793'te Jirondenlerin
Meclisteki 29 temsilcisini yakaladılar böylece yönetim Jakoben21 Ocak 1793’te 16. Louis’in idamı anısına
lere geçmiş oldu. İç savaş tehlikesi, ekonomik sorunlar ve savaş
gibi, derin iç ve dış sorunların çözümü için katı bir yönetim anlayışını benimseyen Jakobenler,
12 kişiden oluşan ve başkanlığını Devrimin ünlü ismi Maximilien Robespierre'in yaptığı Kamu
Güvenliği Komitesi eliyle ülke yönetimini üstlendiler. Bu yönetim döneminde genel
seferbeklik sonucu ulusal ordu oluşturuldu. Bu ordu, Fransa'ya önemli zaferler kazandırdı.
Maksimum Yasası ile ekmeğin yanı sıra bazı temel gıda mallarına da fiyat sınırlaması getirildi.
Ücretsiz, genel ilkokul eğitiminin başlayabilmesi için girişimlerde bulunuldu. Fransız kolonilerinde kölelik yasaklandı, 1792'de yasal hale getirilmiş olan boşanma, kadınlar için de kolay
hale getirildi. Geleneksel takvime son verilerek, Cumhuriyetin ilanını başlangıç kabul eden
yeni bir takvim sistemi kabul edildi.
Rousseau'nun sıkı bir hayranı olarak, genel iradenin hakim olması ile Cumhuriyet erdeminin gerçekleşeceğini savunan Robespierre, Cumhuriyetin korunması için terör uygulanmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyordu. Böylece Devrim kendi çocuklarını yemeye başladı, idamlar birbirini izledi. Kraliçe, Jironden temsilciler idam edildi. 1793-1794 arası yalnız
Paris'te 2, 600 idam gerçekleşti. Sayılar değişmekle birlikte tüm Fransa'da 10. 000'in üzerinde
kişinin idam edildiği, 10-12. 000 civarında insanın hapislerde öldüğü bilinmektedir. Devrimin
önde gelen isimlerinden Danton da bu dönemde idam edilmiş, cumhuriyetçi bir gazete yayınlayarak Devrimi destekleyen Marat ise genç bir aristokrat kadın tarafından öldürülmüştür.
Ülke üzerinde ağır bir baskının kurulduğu bu dönemde Jakobenler, ifade özgürlüğünü ülkenin
birliğe ihtiyacı olduğu gerekçesiyle kısıtlıyorlar, özgürlükleri askıya alıyorlardı. Fransa’nın neredeyse tüm Avrupa ülkeleri ile savaş halinde olması, Jakobenlerin baskıcı uygulamaları için
bir gerekçe oluşturuyordu. Ulusal ordunun kazandığı zaferler, ülkede milliyetçiliğin güçlenen
değere dönüşmesine zemin hazırlıyordu. Okullar, gazeteler, konuşmalar, edebi metinlerde
hep vatanın kutsallığı, Cumhuriyetçi ordunun başarıları, vatan için ölmenin yüceliği vurgulanıyordu. Şehir duvarlarına yazılan yazılarda askerlerin para ya da kral için değil yalnızca vatan
için savaştığı belirtiliyordu. Böylece Devrim hiç öngörmediği ancak uzun yüzyıllar boyunca
dünya siyasal tarihinde etkili olacak milliyetçilik düşünce ve akımını insanlığa armağan ediyordu.
Ekonomik kriz ve savaşın neden olduğu olağanüstü koşullar içinde etkili olan terör ve
radikal uygulamalar, 1794 yazından itibaren ülkede koşulların normalleşmesi ve CumhuriyeS a y f a | 109
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tin yerleştiğinin kabul edilmesiyle son
buldu. Bu Robespierre'in de gücünün
son bulması demekti. Kendi hayatlarından endişe eden temsilcilerin isteği
ile Robespierre yakalanarak 27 temmuz 1794 'te idam edildi. Böylece
radikal Jakobenlerin dönemi son buluyor, arada kısa süren ve mülk sahibi
burjuvaların yönetimde oldukları
Termidor döneminden sonra 1795'te
Direktuvar Dönemi başlıyordu.
3. Direktuvar Dönemi (17951799) :
1795 sonrasında ülke yönetimi beş kişilik direktuvarlar ekibine
geçti. Meclis, 500'ler Meclisi ve Senato olarak ikili bir yapı kazandı. Kabul
edilen ve bir anlamda tepki niteliği
taşıyan yeni anayasa ile iki dereceli
seçim sistemi getirildi, seçme hakkı
yalnızca belirli bir servete sahip erkeklere tanınıyor, yönetim sorumluluğu
halka
yaygınlaştırılmıyordu.
Direktuvar Dönemi Fransa’da kapitalizmin geliştiği, kısa sürede zenginlerin
türediği dönem olarak nitelenebilir.
Napoleon Bonaparte
Devrimin popülerliğini bir ölçüde yitirmesi, insanların günlük işlerine dönerek apolitikleşmesi, geniş yığınlar için ekonomik koşullarda iyileşme olmaması bu dönemin karakteristikleri olarak tanımlanabilir. 1795 seçimleri ile
anayasal monarşistlerin yönetim kademelerine gelmesi, ekonomide istenen başarının sağlanamaması ve süren savaşta generallerin başarılarıyla ön plana çıkmaları yönetimin el değiştirmesi için gereken ortamı hazırladı. Bu generallerden Napoleon Bonaparte, 1799'da yönetimi üstlendi, 1804 Aralık'ta Fransa'nın İmparatoru oldu.
Siyasal gücü, karizmatik kişiliği ve askeri dehası ile Napoleon, Avrupa ülkeleri ile yürüttüğü savaşlarla Devrim düşüncelerinin tüm dünyaya yayılmasına yardımcı oldu, Fransa’nın
yasal düzenini kapitalist bir sistem için uygun hale getirdi. Resmi makamlar yetenekli ve başarılı kişilere açık hale geldi, İngiliz bankacılık sistemini örnek alarak Fransa’da da yatırımlara
sermaye sağlayan bir finansal yapı oluşturuldu. Kısaca Napoleon Döneminde (1804-1815)
Fransa’da yasalar önünde eşitliğe dayalı anayasal düzen pekişiyor, kilisenin gücü zayıflıyor,
feodalizm ve serflik tamamen son buluyordu.
Sonuçları:
Her ne kadar Fransa 1815 sonrasında monarşiye geri dönmüş olsa da Fransız Devrimi ile
gerek Fransa’nın gerek tüm dünyanın siyasal ve düşünsel sisteminde yeni bir dönem başlamıştır. 1789 Devrimi modern Batının şekillenmesinde bir dönüm noktasıdır. Bu devrimle
aydınlanma düşünürlerinin görüşü uygulamaya konmuş, eski rejimin hiyerarşik yapısı son
bulmuş, burjuvazinin hakimiyeti kesinleşmiş ve modern devletin kuruluş süreci hızlanmıştır.
1789 Fransız Devrimi ile feodal dönemden 18. yüzyıla uzanan süreçte pek çok ayrıcalıklara sahip aristokrasi (asiller) ve ruhban kesiminin (kilise) ayrıcalıkları son bulmuş, diğer
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bireylerle eşit haklara sahip yurttaşlar olmuşlardır. Fransız Devrimi aynı zamanda, feodalizmin getirdiği sınırlamalar içinde pek çok toplumsal, ekonomik baskı altında yaşayan köylülüğün bu koşullara başkaldırısıdır. Köylü kesimi bu baskılardan kurtulmak için burjuvazi ile ittifak kurmuş ve bu ittifak feodal yapının son bulmasını sağlanmıştır. Devrim aynı zamanda
kentli alt kesimlerin, küçük esnaf ve zanaatkârların sesini duyurma, taleplerini dile getirme
çabasıdır.
Devrim sonrası Fransa'da, yönetimi, aristokrasi ve burjuvazi birarada üstlendi. Ayrıcalıkların kalkması, devlet görevlerinin para karşılığı satılmasının önlenmesi, beceri, yetenek ve
eğitimin yükselmek için gerekli unsura dönüşmesiyle, burjuvazi üst pozisyonlara yükselebilme fırsatını yakaladı. İç gümrüklerin kaldırılması, loncaların lağvedilmesi ve feodal angaryaların resmen sonlandırılması ile serbest rekabete dayalı pazar ekonomisinin kurulması için
gereken zemin oluştu.
1789 Devrimi ile devlet kurumu modern, laik, liberal, seküler ve akılcı bir kimlik kazandı. Bir kurum olarak krala ait olmaktan çıkarak tüm halka ait oldu. Hak ve sorumlulukları
ile yurttaş kavramı oluştu. Özellikle Birey ve Yurttaş Hakları Bildirisinin kabulü, toplum içinde
yaşam, ifade, güvenlik, mülkiyet hakları ile bireyi ön plana çıkardı. Mutlakiyetçi yönetim sona
erdi, yasalarla gücü sınırlanmış yönetim anlayışı ve güçler ayrılığı gibi kavramlar siyasal yaşamda yerini buldu. Bireylerin yasa önünde eşit olduğu, yargılanmadan suç olamayacağı, din,
ifade, yayın özgürlüğü gibi liberal demokrasinin temel nosyonları, 1789 Devriminden sonra
kabul gördü, demokratik yaşamın ayrılmaz parçalarına dönüştü. Kilise ve din kurumunun
devlet karşısındaki gücü sınırlandı, devletin tüm dinler karşısında tarafsız olma ve eşit mesafede durma siyaseti benimsenerek toplumsal yaşamda kabul görmeye başladı.
Devrimin hedeflerinden olan modern, merkezi yapılanmanın bir uzantısı olarak eğitim sitemi yeniden düzenlendi. Özellikle Napoleon döneminde ülke düzeyinde liseler yaygınlaştırıldı, öğretmenlerin eğitimi ve yetiştirilmesi için Paris’te okul açıldı. Bu sistemi desteklemek üzere askeri ve teknik okullar üzerindeki devlet denetimi artırıldı ve bu okulların üstünde yeralan ulusal bir üniversite kuruldu. Yönetim, ulusal bilim klüplerini destekledi, ulusal
arşiv ve kütüphaneler açıldı. Kanal ve yol yapım çalışmalarına ağırlık verildi. Tüm bu çalışma
ve girişimler uzun vadede ülkede orta sınıf denilen ve Devrimin en büyük destekçisini oluşturan toplumsal kesimin güçlenmesini sağlıyor, bir anlamda Devrim toplumsal tabanını güçlendiriyordu.
Napoleon Savaşları ile Devrimin sloganları, eşitlik, kardeşlik, özgürlük idealleri tüm
Avrupa’ya yayıldı, bu liberal düşünceler Avrupa’daki diğer monarşilerin temellerini sarsmaya
başladı. Nitekim Napoleon Savaşları sonrası Avrupa uluslarını biraraya getiren Viyana Kongresi, özünde Avrupa’da 1789 Devrimi öncesi sınırları ve toplumsal, siyasal düzeni geri getirmeyi amaçlamaktaydı. Devrim sonrasında liberal görüşler, sosyal sınıf esasına dayalı sol görüşlere dönüşürken, Devrimin akılcılığı vurgulayan yönüne tepkiler, romantizm, muhafazakârlık gibi düşün akımlarında ifadesini buluyordu.
Devrimin yan ürünü ulus ve ulusçuluk kavramı ise Napolyon Savaşları ile Avrupa'nın
diğer ülkelerine Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya’ya taşınıyor, 19. yüzyılda yaşanacak milliyetçi ayaklanmaların temelleri böylece atılıyordu.
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1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi
26 Ağustos 1789 İnsan ve Yurttaş Bildirisi
Ulusal Meclis halinde toplanan Fransız halkı temsilcileri, toplumların uğradıkları felaketlerin
ve yönetimlerin bozulmasının yegane nedeninin; insan haklarının bilinmemesi, unutulmuş
olması ya da hor görülüp kâle alınmamasına bağlı olduğu görüşünden hareketle; insanın doğal, devredilemez ve kutsal haklarının resmi bir bildiri içinde açıklamaya karar vermişlerdir.
Öyle ki, bu bildiri tüm toplum üyelerinin hiçbir zaman akıllarından çıkmasın, sürekli olarak
onlara haklarını ve ödevlerini hatırlatsın. Öyle ki, yasama ve yürütme iktidarlarının faaliyetleri
siyasal toplumların amacına uygun olup olmadığı her an denetlenebilsin ve bu iktidarlara
daha çok saygı gösterilsin. Öyle ki, bundan böyle yurttaşların basit ve tartışma konusu olmayan ilkelere dayanan istekleri hep anayasanın korunmasına ve herkesin mutluluğuna yönelik
olsun. Sonuç olarak Ulusal Meclis Yüce Varlığın huzurunda ve himayesinde aşağıdaki İnsan ve
Yurttaş Haklarını kabul ve ilan eder:
Madde 1
İnsanlar, haklar yönünden özgür ve eşit doğarlar ve yaşarlar. Sosyal farklılıklar ancak ortak
yarara dayanabilir.
Madde 2
Her siyasal toplumun amacı, insanın doğal ve zamanaşımı ile kaybedilmeyen haklarını korumaktır. Bu haklar; özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı direnmedir.
Madde 3
Egemenliğin özü esas olarak ulustadır. Hiçbir kuruluş, hiçbir kimse açıkça ulustan kaynaklanmayan bir iktidarı kullanamaz.
Madde 4
Özgürlük, başkasına zarar vermeyecek her şeyi yapabilmektir. Böylece her insanın doğal haklarının kullanımı, toplumun diğer üyelerinin aynı haklardan yararlanmalarını sağlayan sınırlarla belirlidir. Bu sınırlar ise ancak yasa ile belirlenebilir.
Madde 5
Yasa ancak toplum için zararlı fiilleri yasaklayabilir. Yasanın yasaklamadığı bir şey engellenemez ve hiç kimse yasanın emretmediği bir şeyi yapmaya zorlanamaz.
Madde 6
Yasa, genel iradenin ifadesidir. Tüm yurttaşların, bizzat ya da temsilcileri aracılığı ile yasanın
yapılmasına katılma hakları vardır. Yasa ister koruyucu, ister cezalandırıcı olsun herkes için
aynıdır. Tüm yurttaşlar yasa önünde eşit olduklarından, yeteneklerine göre her türlü kamu
görevi, rütbe ve mevkiine eşit olarak kabul edilirler, bu konuda yurttaşlar arasında erdem ve
yeteneklerinden başka bir ayırım gözetilmez.
Madde 7
Bir kimse, ancak yasanın belirlediği hallerde ve yasanın öngördüğü şekillere uyularak suçlanabilir, yakalanabilir ve tutuklanabilir. Keyfi emirler verilmesini isteyenler, keyfi emirler verenler, bunları uygulayanlar ya da uygulatanlar cezalandırılır. Ancak yasaya uygun olarak
yakalanan, yasaya uymaya çağrılan her yurttaş anında itaat etmelidir, direnirse suçlu olur.
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Madde 8
Yasa ancak açık ve zorunlu olarak gerekliliği beliren cezaları koymalıdır ve bir kimse ancak
suçun işlenmesinden önce kabul ve ilan edilmiş olan ve usullüne göre uygulanan bir yasa
gereğince cezalandırılabilir.
Madde 9
Her insan suçlu olduğuna karar verilinceye kadar masum sayılacağından, tutuklanmasının
zorunlu olduğuna karar verildiğinde, yakalanması için zorunlu olmayan her türlü sert davranış yasa tarafından ağır biçimde cezalandırılmalıdır.
Madde 10
Hiç kimse inançları nedeniyle, bunlar dini nitelikteki inançlar olsa bile, tedirgin edilmemelidir;
meğer ki, bu inançların açıklanması, yasayla kurulan kamu düzenini bozmuş olsun.
Madde 11
Düşüncelerin ve inançların serbest iletimi insanın en değerli haklarındandır. Bu nedenle her
yurttaş serbestçe konuşabilir, yazabilir ve yayınlayabilir, ancak bu özgürlüğün yasada belirlenen kötüye kullanılması hallerinden sorumlu olur.
Madde 12
İnsan ve yurttaş haklarının güvenliği bir kamu gücünü gerektirir, bu nedenle bu güç herkesin
yararı için kurulmuştur, yoksa bu gücün emanet edildiği kişilerin özel çıkarları için değil.
Madde 13
Kamu gücünün devamını sağlamak ve idarenin masraflarını karşılamak için herkesin bir vergi
vermesi kaçınılmazdır. Vergi tüm yurttaşlar arasından olanakları oranında eşit olarak dağıtılır.
Madde 14
Tüm yurttaşların bizzat ya da temsilcileri aracılığı ile verginin gerekliliğini belirlemeğe, vergilemeyi serbestçe kabul etmeye, vergi gelirlerinin kullanılmasını gözlemeye ve verginin miktarını, matrahını, tahakkuk biçim ve süresini belirlemeye hakkı vardır.
Madde 15
Toplumun tüm kamu görevlilerinden, görevleriyle ilgili olarak hesap sormak hakkı vardır.
Madde 16
Hakların güven altına alınmadığı kuvvetler ayrılığının yapılmadığı bir toplumda Anayasa yoktur.
Madde 17
Mülkiyet dokunulmaz ve kutsal bir hak olması nedeniyle, yasa ile belirlenen kamu ihtiyacı
açıkça gerekmedikçe ve adil ve peşin bir tazminat ödenmedikçe, kimse bu haktan yoksun
bırakılamaz.
(Kaynak:Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, İstanbul: Beta, 1986. S. 564-566. )
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Endüstri Devrimi
Didem Gürses

Giriş:
Fransız Devrimi, tüm Avrupa'nın siyasal ve toplumsal yapısını Fransa'dan başlayarak değiştirirken,
18. yüzyılın son yarısından itibaren bir başka değişim rüzgarı İngiltere'den başlayarak tüm Avrupa
ve Amerika kıtasını etkilemekteydi. 10. 000 yıl önce insan topluluklarının tarıma geçmesi kadar
büyük bir dönüşümü temsil eden endüstri devrimi ile yalnız üretimin yapısı ve niteliği değişmekle
kalmıyor, insan ilişkilerini, toplumsal organizasyonu, tüketim kalıplarını, aile yapısını, bireyin ve
özellikle kadının toplumsal konumunu kısaca günlük yaşamı derinden etkileyecek bir dönüşüm
süreci de başlamış oluyordu. 1770’lerden 1800’lerin son yarısına kadar süren bu dönemde İngiltere’den başlayarak tüm batı toplumlarında tarım bazlı, el sanatlarına dayalı kırsal ekonomiden
kesin bir kopuş yaşanıyordu. Yeni düzenin temel unsurları ise teknolojik değişim, yeni enerji ve
güç kaynaklarının kullanımı, işgücünün farklı örgütlenmesi, bunun getirdiği toplumsal değişim ve
kentsel yaşam biçimi olarak beliriyordu. Özellikle yeni bir enerji kaynağı olarak buharın üretimde
kullanılması ile fabrikalarda toplu üretim dönemi başlıyor, böylece yeni bir toplumsal kesim, işçi
sınıfı ortaya çıkıyordu. Madencilik ve imalat sektörünün gelişmesiyle köy ve tarlalarını terkeden
çok sayıda köylü, kentlere göçüyor, fabrikalarda gerçekleştirilen makinaya dayalı üretim el emeğinin yerini alıyordu. Bütün bu dönüşüm ve değişim süreci batı toplumlarını toplumsal açıdan
derinlemesine etkiliyor, pek çok sorun, karmaşa ve huzursuzlukla karşı karşıya bırakıyor, bu sorunların çözümü için geliştirilen yaklaşımlar farklı bir toplumsal yapının ortaya çıkmasına yol açıyordu. Endüstri devrimi ile batı toplumları için 18. yüzyıl sonrasında hızlı, kapsamlı bir değişim ve
büyüme temel kurala dönüşüyordu. Yalnızca teknolojik olmanın ötesinde tüm yaşam biçimini,
insan ilişkilerini, toplumsal örgütlenmeyi değiştirdiği, yaşamın her alanına nüfuz ettiği için 18.
yüzyılda batı toplumlarının yaşadığı bu köklü dönüşüm ‘devrim’nitelemesini hakediyordu.
Endüstri devriminin neden Avrupa’da ortaya çıktığı konusunda tek bir neden göstermek
zor olmakla beraber bir dizi etkenin biraraya gelerek bu oluşum için gerekli altyapıyı hazırladığı
söylenebilir. Coğrafi, kültürel, ekonomik, ticari, demografik unsurların birarada etkisi batı toplumlarında ve öncelikle İngiltere’de endüstrileşmenin başlamasını sağlamıştır. Örneğin 15. yüzyıldan başlayarak gerçekleşen siyasal gelişmeler girişimciliği ve yatırım yapmayı teşvik etmiş,
girişimciyi koruyacak yasal zemini hazırlamış, devlet, güvenli bir ortam sağlayarak ticaretin gelişimini teşvik etmiştir. Oysa Osmanlı Devletinde müsadere kurumunun varlığı sermaye birikimini
ve girişimci sınıfın oluşumunu önlemiştir. Batıda yenilik ve buluşları teşvik eden sosyal ve kültürel
ortam, endüstrileşmenin bir başka ön koşulunu oluşturmuş, pamuk endüstrisinin gelişiminde
hayati öneme sahip bir dizi teknolojik buluş için gerekli ortamı sağlamıştır. Yeni yatırımların yapılması için önemli bir başka unsur, faiz oranları batı ve doğuda çok farklıdır: 18 yüzyılda İngiltere’de faiz oranları yüzde 3 iken, Çin’de yüzde 36’dır. Gene aynı dönemde Avrupa’da kişi başına
düşen yıllık gelir 500 doları bulmakta, nüfusun yarısı okuma-yazma bilmektedir. İşte İngiltere’de
başlayan ve tüm kıta Avrupa’sında kısa sürede etkili olan büyük dönüşüm bütün bu unsurların
bileşimi sonunda ortaya çıkmıştır.
Avrupa’nın sanayileşmesi batı ile dünyanın diğer bölgeleri, Asya, Afrika, Orta Doğu ve
Güney Amerika arasındaki güç ilişkilerinin radikal bir dönüşüm geçirmesine yol açmıştır. Dünyanın bu iki bölümü arasında batının üstünlük ve hakimiyetine dayalı bir ilişki kurulurken, batı ülkeleri arasında da önce endüstrileşen ülkelerin bu sürece daha geç katılanlar üzerinde üstünlük
kurdukları gözlenmiştir. 1770’lerden itibaren endüstrileşen ve 1850’lerde kentli, sanayi toplumu
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görünümüne kavuşan İngiltere, endüstrileşme dalgasından ancak 1814 Viyana Kongresi ve hatta
1830’lar sonrasında etkilenen kıta Avrupası ülkeleri üzerinde üstünlük kurmuştur.
İlk endüstrileşen ülke olarak İngiltere diğer ülkeler için ekonomik, siyasal ve kültürel model olmuş, dünya üzerindeki hâkimiyetini tüm 19. yüzyıl boyunca sürdürmüştür. Ancak1800’lerin
son çeyreğinden itibaren Almanya, Amerika ve Japonya gibi ülkelerin güçlenmesi ve liderlik yarışına girmeleriyle İngiltere’nin bu durumu sarsılmaya başlamıştır.
15. yüzyılda başlayan ve 18. yüzyıla dek süren bir dizi radikal dönüşümün sağladığı altyapı, düşünsel ve teknolojik birikim endüstri devriminin oluşumu için gerekli ortamı sağlamıştır.
İngiltere’nin bu ön koşullara sahip ülke olması, onu bu radikal dönüşümün başladığı ilk ülke yapmıştır. İngiliz ekonomisinin 18. yüzyıl son yarısında gelmiş olduğu nokta, refahın toplum içindeki
yaygınlık düzeyi, bireylerin gelirinin gıda dışı harcama yapmaya olanak sağlayacak düzeyde olması gibi faktörler, İngilltere'nin diğer ülkeler, özellikle doğu Avrupa ile kıyaslandığında endüstri
devrimine neden daha hazır olduğunu açıklayabilecek faktörlerdir.
Bu bölümde endüstri devrimi, hazırlayan ön koşullar, teknolojik buluş ve yenilikler, toplumsal yaşama etkileri, günümüze olan yansımaları ile derinlemesine incelenecektir.
Endüstri Devrimini Hazırlayan Ön Koşullar:
Avrupa toplumlarının 15. yüzyıldan başlayarak yaşadığı köklü dönüşümler endüstrileşmenin ön
koşullarını hazırlamış, bu teknolojik ve toplumsal devrime eşlik eden unsurları oluşturmuştur.
Batı Avrupa’da coğrafi keşiflerle başlayan değişim rüzgarı deniz aşırı ticaret, çitleme ve tarım
devrimi, yeni tarımsal ürünlerin denenmesi, kentlerin gelişimi, ulaşım ve iletişimde gelişmeler,
demografik dönüşüm, Rönesans, Reformasyon, Bilimsel Devrim ve Aydınlanma gibi kültür ve
düşünce yapısını değiştiren, eski toplum yapısından köklü kırılma ve kopuşlarla sürmüş ve bütün
bunların sağladığı altyapı, düşünsel ve teknolojik birikim endüstri devriminin ortaya çıkmasını
sağlamıştır. Şimdi bütün bu faktörleri ayrı ayrı ele alarak inceleyelim:
Tarım Devrimi:
Tarımda gerçekleşen dönüşüm, endüstri devrimi açısından merkezi bir öneme sahiptir.
İngiltere ve Hollanda’da köylü yeni tarım teknikleri uygulayarak ve yeni ürünleri ekerek tarımsal
verimliliğin artmasını böylece daha çok sayıda insanın besin değeri daha zengin gıdalarla beslenmesini ve tarımsal ürün fiyatlarının düşmesini sağlamıştır. Ekmek ve diğer gıda malzemelerine
eskisine göre daha az para harcayan sıradan bir aile böylece bütçesinden mamul mallar için para
ayırabilecek duruma gelmiştir.
İngiltere’de 17. yüzyıldan itibaren gözlenen çitleme hareketi (enclosure movement) ile
toprağın ortak kullanım alanları, otlak, çayırlar ve diğer tarım arazisi çitlerle çevrilerek özel mülkiyete dönüştürülmüştür. Bunun sonucunda topraksız kalan köylü kentlere göçerek gelişmekte
olan endüstri için iş gücü oluşturmuş, yeni iş alanları arayan bir kitle ortaya çıkmış, özel mülkiyete
dönüşen tarlalarda yeni tarım tekniklerinin kullanılması mümkün olmuştur. Bu durumun öncesinde toprağın dinlenmesi için nadasa bırakılması, yani bir süre ekilmemesi izlenirken, bu dönemden sonra değişik ürünler ekerek, mısır, turp, şalgam gibi, toprağın kendini yenilemesi sağlanmıştır. Ayrıca tarımda gübre kullanımı aynı miktar topraktan alınan ürün miktarını, verimliliği
artırmıştır. Jethro Tull'ın geliştirdiği atın çektiği çapa ve mekanik tohum makinası ile tohum ekiminde yeni teknoloji kullanımı tarımsal üretim artışını hızlandırmıştır.
18. yüzyıl sonunda batı Avrupa’da artık geleneksel tarım tekniklerinin terkedildiğini, tarımın kapitalist bir girişime dönüştüğünü görmekteyiz. Üretim geçmişte olduğu gibi, aile veya köy
için değil, pazar için gerçekleştirilmekte, böylece tarımsal üretimde pazar koşulları belirleyici
olmaktadır. Artık köylü, feodal dönemin getirdiği geleneksel yükümlülüklerden kurtulmuş, toprak
alınıp satılabilen, ticareti yapılan bir mala dönüşmüştür. Bu sürecin başlarında İngiltere’de nüfuS a y f a | 116
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sun yüzde 80’i tarım alanında iken, 1800’lere gelindiğinde bu oran yüzde 40’lara düşmüştü. Tarımda sağlanan verimlilik artışı, büyük oranlarda nüfusun tarımdan endüstriye geçebilmesini
mümkün kılmıştır.
17. yy sonlarında başlayan çitleme hareketi başta keyfi ve kaba güce dayalı iken, çok sayıda toprak beyinin buna teşebbüs etmesi ve büyük çiftliklerin ortaya çıkması ile daha sistematik
bir harekete dönüşmüştür. Bir köyün çitle çevrilerek özel mülkiyete dönüşmesini öngören ilk
Parlamento kararı 1710’da alınmış, daha sonra bu yöndeki kararlarda hızlı bir artış gözlenmiştir.
1750-1760 arasında 156, 1800-1810 arası 906 karar Parlamentoda kabul edilerek İngiltere’de
geleneksel açık, ortak arazi sisteminin kalkması ve yerine özel mülkiyete dayalı tarımın yaygınlaşması sağlanmıştır. Eekonomik açıdan rasyonel bir uygulama olmakla birlikte, bu kararlarla
özellikle fakir köylülerin ortak araziler üzerindeki hakları son bulmuş, ellerinde küçük toprak parçaları kalmıştır. Bu durum, yoksul köylülerin ellerinde kalan küçük toprak parçalarını da zengin
komşularına satarak kentlerde topraksız köylülere dönüşmelerine yol açmıştır. Böylece hem endüstrinin ihtiyaç duyduğu işgücü açığa çıkmış, hem de artık özel mülkiyete dönüşmüş tarlalarda
denenen yeni tarım teknikleri ile verim artışı gerçekleştirilmiş oluyordu. Tarımda yaratılan zenginlik, bir yanda hızla artan nüfusu besleyebilecek tarımsal ürünün üretilmesini sağlarken öte
yandan endüstri veya yol ve kanal yapımı gibi endüstrinin gelişimini hızlandıracak altyapı yatırımlarına aktarılıyordu. Tarımda zenginleşme aynı zamanda, sanayi ürünlerini satın alabilecek, bir
toplumsal kesimin oluşması demekti ki, böylece mamul mallar için talep oluşmakta, kapitalizmin
işleyebilmesi için gereken arz-talep mekanizması işler hale gelmektedir.
Daha geç olmakla birlikte benzer gelişmeler kıta Avrupasında da yaşanmış, önce Hollanda, Paris yöresi, kuzeydoğu Fransa ve Po vadisinde başlayan değişim hızla Avrupa’nın diğer bölgelerine de yayılmıştır. Tarım devriminin izlediği süreç Avrupa’da İngiltere’dekinden bazı farklılıklar
göstermiştir. Örneğin Fransa’da çeviri hareketi bireysel bir hareket olarak kalmış, Fransız monarşisi bu uygulamayı hiç bir zaman ulusal bir politikaya dönüştürmemiştir. Bu nedenle Fransız kırsalında klasik ortaçağ köy görünümleri İngiltere’ye göre daha uzun süre gözlenmiştir.
Avrupa’nın Akdeniz’e yakın bölgelerinde ise farklı coğrafi ve iklim özellikleri nedeniyle
yeni tarım tekniklerinin benimsenmesi zaman almıştır. Polonya, Rusya gibi doğu Avrupa ülkelerinde tarımın ticarileşmesi sermayenin sınırlı olması ve faiz oranlarının yüksekliği, ulaşım olanaklarının yetersizliği gibi nedenlerle daha geç gerçekleşmiştir. Prusya gibi ülkeler Batı Avrupa’dan
gelen tahıl talebi doğrultusunda üretim miktarını artırmışlardır ancak tüm doğu Avrupa için tarım
devriminin gerçek anlamda uygulanması Batı Avrupa’ya göre yüzyıl geç gerçekleşmiştir.
2. Nüfus Artışı:
Günümüzde tarihçilerin ‘demografik 18. yüzyıl’olarak tanımladıkları dönem Avrupa’da
1730’larda başlamıştır. Bu tarihi izleyen 100 yıl boyunca Avrupa’da nüfus artışının yüzde 60-80
oranında olduğu kabul edilmektedir. 1800’lerde tahmini 205 milyon olan Avrupa nüfusu, 1850’de
270, 1870’te 320 milyona yükselmiştir. Kıtada en hızlı artış İngiltere ve Fransa’da yaşanmış,
1700’lerde 5 milyon olan İngiltere nüfusu 1801’de 9 milyona, 1715’te 16-19 milyon olan Fransa
ise 1789 da 26 milyona ulaşmıştır. Bu nüfusu ile Fransa Napoleon dönemlerinde Avrupa’nın en
kalabalık ülkesi durumundadır. Benzer hızlı nüfus artışları Prusya, İspanya, İtalya için de geçerlidir. Avrupa’da 1700’lerden 1800’lere gözlenen bu hızlı artış ölüm ve doğum oranlarındaki değişimlere bağlanarak açıklanmaktadır. Genel olarak yaşam koşullarının iyileşmesi, savaş ve veba,
çiçek, tüberküloz gibi hastalıklar nedeniyle ölümlerin azalması, buna karşılık doğum oranlarının
aynı yüksek düzeyini sürdürmesi ve bebek ölüm oranlarının daha iyi beslenme, sağlık alanındaki
gelişmeler sonucu düşmesi, gözlenen nüfus artışının nedeni olarak belirmektedir. Avrupa’da 16.
yüzyıldan beri yaşanan toplumsal değişimler yaşam koşullarında genel bir iyileşme sağlayarak,
salgın hastalık, savaş, açlık gibi nedenlerle ölümlerin azalmasına yardımcı olmuştur. Öte yandan
tarım tekniklerinin gelişmesi, yeni ürünlerin (mısır, patates) ekilmesi ve gelişen ulaşım olanakları
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ile ürünlerin ülkelerin uzak köşelerine de gönderilmesi, nüfusun daha büyük kesiminin daha iyi
beslenmesini sağlamıştır. Böylece ortalama yaşam süresi uzamıştır. Örneğin Fransa’da 1680’lerde
21 olan ortalama yaşam süresi 1770’lerde 32’ye yükselmiş, bu da uzun dönemde nüfus patlamasına neden olmuştur. Serfliğin son bulması, iş imkanlarının artması bireylerin daha erken yaşlarda
evlenerek daha çok çocuk sahibi olmaları da nüfus artışını hızlandıran bir diğer etkendir. Sonuçta
tüm Avrupa’da 18. yüzyıl boyunca gözlenen nüfus artışı bir yanda endüstri için ucuz işgücünün,
öte yanda fabrikalarda üretilen mamul malları talep eden ve satın alan bir toplumsal kesimin
ortaya çıkmasını sağlamıştır.
3. Uygun Altyapının Oluşması:
Batıda özellikle İngiltere’de 15-16. yüzyıl sonrasında uzun mesafe ticaretin yaygınlık kazanmasıyla sermaye birikimi ve bu sermayenin yeni yatırım alanlarına aktarılması gerçekleşmiştir. 15. yüzyılda keşfedilen Amerika kıtası ile kurulan ticari ilişkiler, köle ticareti, yeni ürünlerin
Avrupa'ya getirilmesi, Güney Amerika’dan taşınan değerli madenler, kolonizasyon hareketi, hep
Avrupa ve özellikle İngiliz toplum yapısı ve değerler sisteminde bir dizi değişimin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Ticaretin sağladığı sermaye ile güçlenen merkantil ve kapitalist kesimler, aristokrasinin toplum içindeki konumunu sorgularken para kazanmak için risk almaya dayalı değerler
sistemi de yaygınlaşmıştır. Güçlenen yeni toplumsal kesimler, İngiltere'de 17. yüzyıl sonunda
şekillenen parlamento yapısı içinde ağırlıklarını kabul ettirerek kapitalist sistemin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik bir dizi yasal düzenlemeyi parlamentodan geçirmeyi başarmışlardır.
Uzak doğu ve güney Asya'da edinilen yeni koloniler, ucuz hammadde ve genişleyen pazar sağlayarak kapitalizmin gelişimi için gerekli koşulları oluşturmuştur. Parlamento içinde giderek artan
sayıda iş adamının yer alması, iş çevreleri ve siyasetçi işbirliğini güçlendirmiş; iş dünyası siyaset
alanında giderek daha fazla söz sahibi olmuştur.
Ekonomi tarihçileri endüstri
devrimi'nin İngiltere'den başlayarak
diğer ülkelere yayıldığını kabul etmektedir. İngiltere ve Fransa'nın 18. yüzyıldaki durumu kıyaslandığında Fransa
da Avrupa’nın en kalabalık ve zengin
ülkesi olması, yetişmiş pek çok teknik
elemanının bulunması nedeniyle endüstri devrimini başlatacak potansiyele sahip ülke görünümündedir. Ancak
bazı önemli konularda Fransa ile İngiltere arasında köklü farklılıklar bulunduğu belirtilmelidir.
Fransa'da tarımda kapitalistleşme süreci İngiltere'ye göre daha
geç gerçekleşmiştir. Fransa'da küçük
köylülüğün yaygınlığı endüstri ve imalat alanına yatırım için gereken sermaye birikiminin oluşumu ve emeğin
serbestçe dolaşımı için bir engel oluşturmuştur. Ayrıca Fransız köylüsü geleneksel tarım tekniklerini terkedip
yeni yol ve yöntemleri benimsemekte
İngiliz köylüsüne göre yavaş kalmıştır.
Bir anlamda Fransız Devrimi de tarımda geleneksel üretim tekniklerinin

James Watt’ın buharlı makinesi
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sürmesini teşvik etmiştir. Devrim sırasında köylüler istedikleri toprakları elde etmişler ancak bu
küçük arazi parçalarında yeni tarım tekniklerinin uygulanması mümkün olmadığından tarımın
ticarileşmesi ve pazara dönük üretim gecikmiştir.
İngiliz ekonomisi geniş kitleler için ucuz makina üretimi yaparken Fransa, uzun bir süre
küçük bir azınlık için lüks ürünler üretmeyi sürdürmüş, kitle üretimine geçmekte gecikmiştir. Ayrıca Fransa'da ve Almanya, İtalya gibi ulus birliğini geç sağlayan ülkelerde mal sevkiyatında bölgeler arasında iç gümrüklerin varlığı ticaretin gelişimi üzerinde önemli bir engel olmuştur. Oysa
İngiltere, 1707'de İskoçya ile birleştikten sonra tüm iç gümrükleri kaldırarak ulusal ticaretin gelişimini hızlandırmıştır. Tüm ülkede aynı para ve ölçü birimlerinin kullanılması ve aynı yasaların
geçerli olması ticaretin gelişimini desteklemiştir. Fransa'da iç ticarette gümrüklerin kaldırılması
ancak 1789 Fransız Devrimi sonrası gerçekleşmiş, farklı bölgelerde farklı ölçüm birimlerinin kullanılması ve ticareti düzenleyen yasaların çok sık değişmesi ülkenin endüstrileşme yarışında İngiltere'ye göre daha geriden gelmesine neden olmuştur.
İngiltere, Fransa’dan farklı olarak, 18. yüzyılda etkin bir ulusal bankacılık sistemine ve gelişmiş kredi pazarlarına sahip durumdaydı. Kentlerdeki merkezi bankaların yanı sıra 1810’da İngiltere’de 600 kadar yerel banka da çalışır vaziyetteydi. Ülkenin bankacılık sistemi ekonomiye katkıda bulunduğu oranda ekonominin düzeyini de yansıtmaktaydı. 1688 sonrasında şekillenen yönetim yapısı istikrarlı yönetim koşullarını oluşturmuş, kişisel girişim, teknolojik değişim ve serbest
piyasanın oluşumuna uygun zemini hazırlamıştır. İngiliz Devrimi sonrasında varlıklı sınıflarla devlet arasında karşılıklı güvene dayalı bir ilişki gelişmiş, devlet bu kesimlerin beklentilerine karşı
duyarlı olurken, onlar da devlete güvenmişlerdir. Böylece zenginlik ve iktidar arasında güçlü bir
dayanışma kurulmuştur. Teknolojik değişimi ve kişisel girişimi engelleyen, bir anlamda eski toplumsal düzenin koruyucusu durumundaki lonca örgütlerinin lağvedilmesi yönünde 18. yüzyıl ortalarından itibaren baskı oluşmuş ve Manchester, Birmingham gibi endüstri şehirlerinde zaten
zayıf olan loncaların etkisi hızla kaybolmuştur. Endüstri devriminin tipik sektörü pamuk imalatı,
baştan itibaren lonca denetiminden uzak gelişebilmiştir. Fransa’da ise loncaların kaldırılması
ancak Fransız Devrimi sırasında 1791’de alınan bir kararla mümkün olmuştur.
Doğal zenginlikler açısından İngiltere'nin sahip olduğu avantajlar da bu rekabette önde
yer almasına yardım etmiştir. Adada yerleşimin ağırlıklı olarak yer aldığı güney ve batı bölgeleri
tarım açısından verimli topraklara, yukarı kuzey ve batı bölgeleri ise zengin kömür ve demir yataklarına sahiptir. Ayrıca ülkede pek çok ırmağın bulunması bölgeler arasında ulaşımın doğal ve
ucuz bir yoldan yapılmasına yardımcı olmuş, ülkenin hemen her bölgesinin denize de makul uzaklıkta olması, ( en uzak bölgenin denize uzaklığı 70 milden fazla değildir) deniz ulaşımından da
yararlanabilmesini sağlamıştır. Böylece kömür ve demir gibi ağır malzemelerin ucuz biçimde taşınması, hammaddelerin fabrikalara ve mamul ürünlerin pazara ulaştırılması fazladan bir yatırım
gerektirmemiştir. 18. yüzyıl sonlarından itibaren ülkede ulaşımı daha etkin hale getirmek için
kanal ve yol yapımına ağırlık verilmiş, 1815’e gelindiğinde ülke 2. 600 mil kanala sahip duruma
gelmiştir.
4. Teknolojik Yenilikler:
Önceki bölümlerde de belirtildiği gibi, 1760'lardan itibaren pamuklu tekstilde el aletlerine dayalı üretim yerini buhar gücüne dayalı makina ve fabrika üretimine bıraktı. Bu dönemde
geliştirilen bir dizi yenilikle pamuğun ipliğe dönüşme ve dokunma sürecinin çok daha kısa zamanda gerçekleşmesi sağlandı. Bu açıdan endüstri devriminin buluşlar dönemi olduğunu söylemek yanlış olmaz, her yeni buluş bir diğer buluşun başlamasını tetikleyerek bu sürecin hızlanmasını sağlamıştır. 1700-1709 arasında İngiltere’de yalnızca 22 patent alınmışken, 1840-1849 arasında bu sayı 4581’e çıkmıştır. Bu dönem boyunca buluşları gerçekleştirenler teknik kişiler olmanın ötesinde buluşlarını kabul ettirmek için pazarlayan, risk alan iş adamlarıydılar aynı zamanda.
İngiltere’de gerçekleşen buluşların bu ülkede kalması için kurallar getirilmiş, yerel sanatçıların
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ülke dışına gitmesi yasaklanmıştı. Buna rağmen pek çok İngiliz teknisyeni 1820’lerden itibaren
Belçika, Fransa, Almanya, Avusturya gibi kıta Avrupası ülkelerine dağılmış durumdaydı. Böylece
İngiltere’den kaynaklanan buluşların kısa zamanda Avrupa’ya yayılması mümkün olmuştur.
Önceleri küçük bir sektör olan pamuk tarımı 18. yüzyıl ortalarından itibaren önem kazandı ve pamuk, endüstri devriminin en önemli ürününe dönüştü. Emek yoğun tarım gerektirdiği ve
iklim koşulları daha uygun olduğu için özellikle Amerika’daki plantasyonlar ve Hindistan'dan ithal
edilen pamuğun işlenmesini hızlandıran ilk buluş mekik (flying-shuttle) oldu. 1733'de
Lancashire'lı bir tekstil makinisti olan John Kay'in geliştirdiği mekik ile pamuk dokuma tezgahı
gelişmiş bir yapı kazanmış, dokunan kumaş üzerinde kendi kendine gidip gelen bu makina ile
geniş kumaşların da tek kişi tarafından dokunması mümkün hale gelmiştir. Mekiğin üretimde
kullanılmasıyla daha fazla pamuk ipliğine talep olmuş bu da eğirme makinasının devreye girmesi
ile karşılanmıştır.
Aslen bir marangoz olan, James Hargreaves'in geliştirdiği eğirme makinası (spinning
jenny) yün veya pamuktan daha fazla iplik eğrilmesi mümkün hale gelmiştir. Birden fazla basit
makinanın biraraya getirilmesi ile oluşan eğirme makinası aynı anda 16 pamuk veya yün ipliğini
eğirebiliyordu. 1767'de patenti alınarak üretime geçen eğirme makinası yalnız yapılan işi hızlandırmakla kalmıyor aynı zamanda birkaç işçinin yaptığı işi tek bir işçinin yapmasını sağlıyordu.
1788'e gelindiğinde İngiltere’de 20. 000'den fazla eğirme makinası kullanıma girmişti. 1790’larda
Samuel Crompton’un buluşu masura (iplik sarma makinası ‘mule’), mekiğin kullanımını etkinleştiriyor başta insan gücü ile çalışırken daha sonra hayvan veya su gücü ile çalışanları devreye giriyordu. Eğirme makinası ve su çerçevesinin en iyi özellikleri bu yeni buluşta biraraya getirilmişti.
Böylece tüm pamuk eğirme işlemi fabrikalara taşınıyordu. 1793'te bir Amerika'lı Eli Whitney’in
geliştirdiği çırçır makinası ile tohumların pamuk liflerinden ayrıştırma işlemi mekanize hale geliyordu. Tüm bu buluşlar pamuklu giyimin çok ucuzlamasını ve yaygınlaşmasını sağladı. 18. yy sonuna gelindiğinde pamuğa dayalı tekstil üretiminin aile bazlı üretimden çıkarak önce atölye daha
sonra, 19. yy ortalarına doğru, büyük fabrikalarda gerçekleştirilmesi sürecini başlattı. Aynı yıllarda, bir berber, Richard Arkwright, bir başka eğirme aleti geliştirdi: Su çerçevesi (water frame) . At
veya su gücüne dayalı bu büyük makina yüzlerce işçinin istihdamını gerektiren özel, büyük millerden oluşmaktaydı.
Daha sonra buhar makinasının bulunması ve su çerçevesine uyarlanmasıyla insan veya
hayvan enerjisinin yerini farklı enerji türlerinin alması mümkün oluyordu.
Eskiden boyama işlemi doğal yollarla gerçekleştirilir, kumaş parçaları güneşte bekletilirken üretim miktarının artmasıyla bu yol pratik olmaktan çıktı. Boyama işlemi için önce sülfürik
asid kullanıldı, daha sonra 1790’larda Berthollet’in klorin gazının ağartıcı özelliğini bulmasıyla
yeni bir aşamaya geçildi.
Bütün bu buluşlarla 1770’ten 1840’lara İngiltere’de pamuk imalatı 130 kat artmış, pamuklu ürünler ucuzlamış ve geniş halk yığınları tarafından da kullanılabilir olmuştu. Pamuklu
giyim eşyalarının bollaşması ve ucuzlaması, halkın giyim alışkanlıklarının değişmesini getirdi. Pamuklu giyim malzemelerinin yaygınlaşması genel sağlık koşullarının iyileşmesine de katkıda bulundu. Pamuklu ürünlere talep arttıkça, pamuğun ekimi için de baskı oluşuyor, pamuk üreticileri
Amerika’da daha büyük alanları pamuk tarımına açıyorlardı.
İngiltere’de Manchaster ve çevresi pamuklu imalat merkezine dönüştü, 18. yüzyıl öncesinde yerleşimin pek az olduğu bu bölgede yerleşmiş lonca örgütlerinin olmaması yeni buluşların
lonca engellemeleriyle karşılaşmasını önledi. 1743’te bir milyon ton olan ham pamuk ithali yüzyıl
sonunda 60 milyon tonu buldu, 1820’lerde pamuklu mal ihracı İngiltere’nin ticaretinde yüzde
46’lık paya ulaşıyordu.
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Bu basit ama üretim açısından önem taşıyan aletlerin yaygınlaşması, birkaç on yıl önce
bulunmuş buhar makinasının hızla geliştirtirilerek üretimde kullanılmasını sağladı. 1698'de
Thomas Savery'nin bulduğu buhar makinası, 1705'te Thomas Newcomen tarafından geliştirildi.
İngiltere’nin zengin kömür yataklarına sahip olması ve kömürün oduna göre daha verimli bir
enerji kaynağı olması, odun yerine kömürün kullanılmasını zorunlu kılıyordu. İlk geliştirilen buhar
makinaları kömür madenlerinden su pompalamaya yaramaktayken, 1760'da İskoçya'lı bir mühendis olan James , Newcomen’ın geliştirmiş olduğu makina üzerinde çalışırken verimsiz çalışmanın nedenlerini buldu; buharın silindiri soğutmadan yoğun olarak bekleyeceği ayrı bir kondansatör ekleyerek yeni buhar makinasını geliştirdi. Böylece suyun eski modellere göre 3 kat daha
hızlı pompalanması sağlandı. 20 yıl süren uğraşlardan sonra 1780’lerde Watt’ın buhar makinası
üretimde etkin biçimde kullanılır hale gelmişti. Buhar makinası ile, enerji kaynağı olarak suya
bağımlılık azaldı, fabrikaları nehir kenarına kurma zorunluluğu ortadan kalktı. Artık hemen tüm
değirmenlerde su veya rüzgar yerine buhar gücü kullanılıyordu. Yüksek fırınlarda buharın kullanılması demir üretiminin de hızla artmasını sağladı, 1740’larda İngiltere’de 17. 000 ton olan demir üretimi 1844’te 3 milyon tona yükselmişti. Bir zamanlar az ve pahalı olan demir böylece ucuz
ve bol bir malzemeye dönüştü. Buhar makinaları fizik güç gerektirmediğinden küçük çocuk ve
kadınların da üretimde yeralmaları mümkün oldu, çok daha derin kaynaklardan kömür çıkarılması gerçekleşti. James Watt'ın bu buluşu bir işadamı olan Matthew Boulton'un girişimleri ile yaygınlık kazandı, 1800'lere gelindiğinde 289 buhar makinası satılmış ve bir enerji kaynağı olarak
suyun yerini hızla buhar almaya başlamıştı.
Buhar makinası üretimin merkezileşmesini, fabrikaya taşınmasını sağladı. Böylece hammaddenin güç kaynağını oluşturan su kenarlarına taşınma zorunluluğu ortadan kalktı, çalışanların
iş yerinde biraraya gelerek üretimi gerçekleştirmeleri iş disiplini, dakiklik gibi kavramların günlük
yaşamın parçası olmasını getirdi. İngiltere’de üretimin endüstriyel bir çehre kazanması ve fabrikalarda gerçekleşmesi 1850’leri buldu.
Buhar makinalarının yayılması kömür üretiminin de artmasını hızlandırdı, 1812'de 16
milyon ton olan kömür üretimi, 1856'da 65 milyon tona ulaşmıştı. Madencilik, metalürji, tekstil,
çanak, çömlek ve ziraatteki değişimler diğer endüstrileri ve özellikle ulaşımı etkiledi.

Buhar makinasının icadıyla ortaya çıkan kömür ihtiyacı, kadınların ve çocukların da zor şartlar
altında çalışmak durumunda kaldıkları madenlerden sağlanıyordu. 19. Yüzyıldan bir gravür.

5. Ulaşım:
Sözedilen bu yeniliklerin sonucunda artan mamul mal üretimi, bu malların ve hammaddelerin, gıda maddelerinin ve insanların ucuz, güvenilir ve hızlı bir biçimde bölgeler arasında ulaştırılmasını gerektiriyordu. İngiltere ve Fransa’da kara yolu yapımına 18. yüzyılda başlanmıştı. İngiltere'nin doğal coğrafyası nehir ve kanalların iç ulaşımda kullanılmasına imkan vermişti. İlk kaS a y f a | 121
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nalların açılması 1700'lerin ortalarına kadar gidiyordu. Kanalların yapımında gereken finansal
destek ilk tüccar ve işadamlarından gelmişti. Ancak demiryolu ulaşımı, kısa bir süre sonra kanalların yerini alacak, kömür gibi ağır materyallerin taşınmasında demiryolları tercih edilecekti. Madenlerden ülkenin değişik bölgelerine kömür taşıyan tramvaylar 1700'lerin sonundan itibaren
çalışmaya başlamıştı. 1800'lerin başında 200 millik tramvay ulaşımı gerçekleşmişti. 1804-1820
arasında bir dizi mühendisin çalışması ile demir yolu ulaşımında burada deteylarına girmeyeceğimiz yenilik ve iyileştirmeler gerçekleştirildi. Bu konuda öncü isim George Stephenson'ın, girişim
ve katkıları ile kömür kaynakları açısından zengin iki kasaba, Stockton ve Darlington arasında ilk
kamuya açık demiryolu ulaşımı başlatıldı. Saatte 15 mil hız yapan bu demiryolu ulaşımı endüstrinin gelişimi açısından çok önemli olan kömürün transferini sağlıyordu. Bu yolun başlangıçta çok
pahalı olması nedeniyle girişimler sürdürüldü ve 1829'da Liverpool-Manchester hattında ekonomik, halkın kullanımına açık demiryolu ulaşımı başlatıldı. Güvenli ve diğer ulaşım biçimlerine kıyasla ucuz olması, demiryolu ulaşımının kısa sürede tüm İngiltere’de hızla yaygınlık kazanmasını
sağladı. 1836'da 1, 000 mil olan demiryolu hattı 1852'de 7, 000 mile çıkmıştı.
Demiryolu ulaşımı, İngiltere'den sonra hızla dünyanın diğer ülkelerinde yaygınlaştı. İngiliz
mühendis ve işadamlarının girişimleri ile İtalya, Kanada, Amerika'da demiryolları inşa ediliyor,
böylece endüstri devriminin yaygınlık kazanmasında İngiltere damgasını tüm dünyaya vurma
avantajını da yakalamış oluyordu. 1840'da dünya üzerinde toplam 4, 500 mil olan hat uzunluğu,
1850'lerde 23, 000 mili geçmişti. Kıta Avrupa’sında Belçika, İngiltere-Almanya arasında yol üstünde yer alması nedeniyle demiryolu ulaşımının hızla geliştiği ülke oldu. 1840’ta 200 mil olan

1829’da İngiliz mühendis George Stephenson tarafından geliştirlen Roket isimli
buharlı lokomotifi betimleyen bir gravür. Stephenson’un Roket’i açılan yarışmayı kazandı ve 15 Eylül 1830 yılında Liverpool-Manchester arasında açılan ilk
büyük demiryolu hattında çalışmaya başlayan lokomotif oldu.
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demiryolu, 20 yıl sonra 1860’ta 1200 mile çıkmıştı.
Demiryolu ulaşımının dünya çapında böyle yaygınlık kazanması, kömürün yanı sıra bu
sektörün gereksinimi olan diğer yan ürünlere, demir, lokomotif, sinyalizasyon sistemi gibi, olan
talebin artmasına neden oluyor, özellikle demir endüstrisi büyük bir hızla gelişiyordu. Öte yandan
mamul malların üretim biriminden satış noktalarına daha hızlı ulaşması, satış işleminin daha çabuk gerçekleşmesini sağlıyor, daha çok malı daha kısa sürede pazara ulaştırmak önem kazanıyordu. Artık Batı Avrupa için çark çok hızlı dönmeye başlamıştı.
Bu noktada demiryolu yapımının, fabrika yapımı ile kıyaslandığında çok daha büyük sermaye birikimlerine ihtiyaç duyduğu ve bunun da finans piyasasında yeni oluşumlara yol açtığından söz etmek gerekir. İngiltere'de fabrika yapımı için 2, 000-200, 000 £ tutarında sermaye gerekirken, 1830-1853 arası yapılan demiryolunun ortalama maliyetinin 2 milyon £ olduğunu belirtmek bir fikir verebilir. Bireysel yatırımcıların karşılayamayacağı bu birikim, çok sayıda sermayedarın biraraya gelmesi durumunu ortaya çıkardı. Aynı şekilde fabrika yapımı ile demiryolu yapımı
arasında gereken işgücü açısından çok büyük fark vardı. Ayrıca demiryolunun güzergahının planlanması, en ekonomik hattın, istasyonların yerinin saptanması, gereken işgücünün sağlanması
gibi uygulamalar, iş organizasyonu, planlanması, lojistik gibi sanayi dönemine özgü yaklaşımların
gelişmesini sağlıyordu. Böylece demiryolu ulaşımı yalnız ulaşımın hızlanmasını ve ucuzlamasını
sağlamakla kalmıyor, endüstriyel altyapı oluşumu ve sanayi üretimine denk düşen düşünce biçimlerinin gelişimine de katkı yapıyordu.
Kıta Avrupası yeterli sermayeye ve teknik bilgi birikimine sahip olmadığı için demiryollarının yapımı zaman aldı. Fransa 1830’lardan sonra bu altyapı yatırımı için özel sermaye ayırabilecek duruma gelmişti. İşin çok yönlü organizasyon ve büyük miktarlarda sermaye gerektirmesi
orta ve doğu Avrupa’da bu girişimin büyük ölçüde devlet eliyle, devlet öncülüğünde gerçekleştirilmesine neden oldu. Hükümetler demiryolu yapımını endüstriyel gerekçelerin ötesinde güç ve
otoritelerini artırıcı, güvenlik ve ulusal birliği sağlayan bir yatırım olarak görüyor ve destekliyorlardı.
Bu arada tekne ve gemilerde buharın kullanımı buharlı gemileri geliştirdi. Demiryolu yapımında ilk olan İngiltere buharın nehir ulaşımında kullanılmasında öncülüğü Amerika’ya kaptırdı.
19. yüzyıldan başlayarak Amerikan nehir ve göllerinde buharlı tekneler yaygın biçimde kullanılmaktaydı.
Endüstri Devriminin Kıta Avrupasına Yayılması:
İngiltere’de 1780’lerden itibaren başlayan yenilik ve dönüşümlerin kıta Avrupasına yayılması
daha yavaş oldu. Avrupa’daki siyasal bölünmüşlük, ülkeler içinde uygulanmakta olan farklı tarife
ve gümrük oranlarının varlığı, ulaşım olanaklarının yetersizliği, refah düzeyinin düşüklüğü gibi
nedenler ulusal pazarların gelişimini önlemişti. Toplumsal yapının Avrupa’da İngiltere’ye göre
daha katmanlı oluşu, kültürel ortamın geleneksel statü sembollerini yüceltmesi bireylerin eski
toplumsal konumlarını terkedip manifaktür alanına geçmekte çekingen davranmalarına yol açtı.
Bütün bu geciktirici faktörlere karşılık 18. yüzyıl sonlarından başlayarak, İngiltere’ye göre 20-30
yıllık gecikmeyle de olsa Fransa, Almanya, Belçika gibi ülkelerde endüstrileşmenin izleri görülmeye başlamış, İngiltere’deki teknolojik yenilikler bu ülkelerde de uygulamaya konulmuştur. Gerek
coğrafi konumu gerek demir ve kömür madenlerine sahip oluşu gibi doğal avantajları Belçika’yı
endüstri devriminin etkilerinin ilk hissedildiği ülke yapmıştır. Uzun yıllardır tekstil ve demir üretiminin varlığı ve demir yolu ulaşımının yaşama girmesi, sürecin hızlı işlemesine neden olmuştur.
Yeni kurulan endüstriler baştan devlet tarafından koruyucu gümrük tarifeleriyle desteklenmiş,
belli bir güce eriştikten sonra serbest ticaret kuralları uygulanmaya başlanmıştır.
Pamuklu tekstil sektörü Fransa’nın Alsace, Normandiya bölgelerinde hızla gelişmiş,
Normandiya’da Rouen’de John Kay’in kendi buluşu mekiği bizzat tanıtmasıyla büyüme oranları
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yüzde 100’ün üzerine çıkmıştır. Zenginliğin yaygınlaşmasıyla birlikte ipekli dokuma imalatı Fransa’nın Lyons bölgesinde gelişmiş ve kısa sürelerde çok sayıda işçinin istihdam edildiği bir sektöre
dönüşmüştür. Kömür ve demir üretimi Fransa’nın 1790’lardan itibaren savaşa girmesinin de zorlamasıyla hızla artış göstermiş, silah sanayini besleyen bir sektöre dönüşmüştür. 1810-1850 arası
Fransa’nın kömür madenciliği ve pamuklu tekstilin yanı sıra seramik, kağıt, cam, porselen imalatında büyük bir hızla gelişim kaydettiği dönemdir. Fransız Devrimi ile pek çok loncanın lağvedilmesi de bu süreci hızlandırmıştır. Gene Devrim döneminde tüm ülke için geçerli standart ölçü
birimleri ve metrik sistemin kabulü ticaretin daha kolay gerçekleştirilmesini sağlamıştır.
Almanya’nın siyasal birliğini sağlamakta çok geç kalması bu ülke için baştan bir dezavantaj oluşturmuş ancak bu durumu telafi etmek için devlet çok etkin bir rol oynamıştır. Alman Birliğinin sağlanmasında öncü role sahip Prusya, yeni gelişen teknikleri öğrenerek Prusya’ya getirmesi
için İngiltere’ye teknik uzmanlar göndermiş, demiryolu yapımı için gereken sermaye hükümet
tarafından sağlanmıştır. Gümrük birliği, Zollverein, Prusya öncülüğünde 1834’te gerçekleştirilmiş,
böylece 18 Alman prensliğinden oluşan ve 23 milyon nüfusu kapsayan büyük bir ulusal pazar
oluşturulmuştur. Alman endüstrisi özellikle 1850’lerden sonra büyümüştür. Almanya bu sürece
geç girmekle birlikte İngiltere’nin hatalarını tekrarlamamış, ayrıca İngiltere’de ihmal edilmiş olan
elektrik mühendisliği ve kimya endüstrisinde öncülüğü yakalamıştır. Siyasal birliğini sağladıktan
sonra benimsediği saldırgan ve emperyalist dış politika Almanyanın özellikle 1870 sonrasında
Endüstri devrimine damgasını vurması sonucunu doğurmuştur.
Orta Avrupa’yla kıyaslandığında Doğu Avrupa’da endüstri rüzgarının hissedilmesi çok daha geç olmuştur. Rusya’da serfliğin ancak 1861’de son bulması, endüstrinin temeli olan hareketli
işgücünün açığa çıkmasını geciktirmiş ayrıca Rus aristokrasisinin toprağın temel değer olmadığı
bir ekonomik sistemi kabul etmekte zorlanması, endüstrileşmenin Rusya’da yüzyıl sonuna sarkmasına yol açmıştır.
Coğrafi koşulları ve doğal kaynakları batı ve kıta Avrupasından farklılıklar gösteren güney
Avrupa ülkelerinde ekonomik gelişme daha yavaş bir çizgi izlemiştir. Topraklarının fazla verimli
olmaması tarımda artı değer oluşumunu sınırlamış, İtalya, İspanya gibi ülkelerin kömür ve diğer
enerji kaynaklarının çok az olması bir diğer dezavantajı oluşturmuştur. 19. yüzyıl ortalarında İtalya diğer Avrupa ülkelerine göre endüstriyel açıdan geri, temel geçim kaynağının tarım olduğu,
okuma-yazma oranlarının çok düşük olduğu bir ülke görünümündedir. Ancak yüzyıl sonuna gelindiğinde tüm Avrupa’da gerçekleşmiş olan endüstiyel üretim biçimi Akdeniz ülkeleri için de bir
baskı unsuruna dönüşecek, endüstrileşmiş ülkelerin ekonomik üstünlüğün ötesinde askeri alanda
sergiledikleri başarılar, bu ülkeler için de bir model oluşturacaktır.
Endüstri Devriminin Sonuçları:
Buraya kadar anlatılanların yanı sıra iletişim, sermaye yapısı, madencilik gibi diğer alanlarda da
gerçekleşen bir dizi yenilik, endüstri devriminin dünya çapında yaygınlık kazanmasını sağlamıştır.
Hızlanan ticaret ve ilişkiler beraberinde hızlı bir iletişim ağının da oluşumuna zemin hazırlamış,
1840'lardan itibaren İngiltere'de posta hizmeti verilmeye başlanmıştır. İlk telgraf haberleşmesi,
hızla endüstrileşerek İngiltere'ye ciddi bir rakip olma durumuna geçen Amerika Birleşik Devletlerinde başlamış, 1844'de Baltimore-Washington arasında çekilmiştir. 1850'lerden yani endüstri
devriminin ikinci safhasından sonra iletişim Okyanus aşırı bir boyut kazanmış, 1851'de İngiliz
kanalına döşenen denizaltı kablosunu, 1866'da çalışmaya başlayan transatlantik kablosu izlemiştir.
İletişim alanında ortaya çıkan bu gelişmeler, 1850'lerde gazetelerin ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Zamanla okuma-yazma oranlarının artmasıyla, geniş kitleler gazete okuru oluyor,
siyasetin geniş kitleler tarafından izlenmesi politikanın da kuralları, dili, pratikleri ile yeni bir biçim kazanmasına yol açıyordu.
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Endüstrileşme öncesi dönemde İngiltere ve diğer kıta Avrupa'sı ülkelerde toprak tek ve
en önemli zenginlik kaynağını oluştururken endüstri devrimi ile yeni zenginlik kaynakları da piyasada yerini aldı. Yeni makina aksamı ve fabrikalara yatırım yapan kesim, ki aralarında çok farklı
toplumsal sınıflardan kişiler bulunmaktadır, toprak sahibi aristokratlar, sanayiciler, tüccarlar gibi,
yatırdıkları parayı kısa sürede geri kazanmış, kâra geçmişler, böylece diğer kesimlere de yeni ve
farklı alanlara yatırım yapmanın kârlı olduğunu göstermişlerdir. Bu sürecin başında sermaye sahipleri yalnızca ilgili oldukları alanlara yatırım yaparken, zaman içinde daha çok risk alan ve atak
bir kesim oluşmuş ve yatırımcılar hiç bilmedikleri yatırım sahalarında da paralarını değerlendirmeye başlamışlardır. Bu dönemde iki farklı sermaye tipine ihtiyaç duyulmaktaydı: varılan yatırımları genişletmek için uzun dönemli sermaye, hammadde satın almak, buluşları desteklemek ve
maaşları ödemek için kısa dönemli sermaye. Uzun dönemli sermaye gereksinimi fabrika maliyetlerini ve makina aksamını vadeli bağlantılara bağlayarak gerçekleştirilmekte böylece çözüm bulunmaktaydı, asıl sorun kısa vadeli sermaye için söz konusuydu. Bunu çözmek içinse hammadde
temin edenlerin imalatçının mamul ürün için ödemesi yapıldıktan sonra 6-12 aya uzanan dönemlerde beklemeleri gerekiyordu. Ücret ödemelerinde ise iş sahibinin toplam miktarı parçalara bölerek yapması gibi bir yol bulunmuştu ki, kalıcı ve gerçek bir çözüm oluşturmuyordu. Kuşkusuz bu
sorunların kökeninde kapsamlı ve yeterli bir bankacılık sisteminin ve finansal yapının gelişmemiş
olmasının payı büyüktü. 1690'larda kurulan İngiliz Merkez Bankası (Bank of England), imalatçıların bu sorunlarına çözüm getirmiyordu. 1700'lerden itibaren farklı yatırımcıların beklentilerini
(tüccar, imalatçı, kuyumcu gibi), karşılamak üzere bankalar kurulmaya, ilk ulusal bankalar oluşmaya başladı. Pek çok sermayedar da nakit gereksinimlerini karşılamak üzere kendi bankalarını
kurma yoluna gittiler. Ancak İngiliz Merkez Bankasının kredi imkanlarını daraltması, yetersiz sermaye yapısına sahip, çok sayıda özel bankanın, özellikle 1772-1825 arası dönemde, iflas etmesine
neden oldu. 19. yy ikinci yarısından başlayarak İngiltere ve diğer ülkelerde sağlam, sermaye fazlası olan sektörlerden sermaye ihtiyacı olan sektörlere aktarma yapma esasına dayalı bir bankacılık
ve finans sistemi gelişti.
Endüstri devriminin en önemli enerji kaynağını oluşturan kömürün madenlerden yeryüzüne çıkarılması 18 ve 19. yüzyılda çok zor ve riskli bir çalışmaya dayanıyordu. Önde elinde ateş
yanan uzun bir sopayla giderek galerilerde birikmiş gazların dağıtılmasını sağlayan yangıncı en
tehlikeli görevi üstlenenlerden biriydi. Değişik kömür çıkarma teknikleri uygulansa da kömürün
taşınmasında izlenen yol aynıydı: Hayvan, erkek, kadın veya çocuk gücü kullanılıyordu. Çocuklar
dar galerilere kolayca sığdıkları için özellikle tercih edilmekteydiler. Yatay tünellerde sepetlerin
içine doldurulan kömürler yeryüzüne taşınmaktaydı. Daha ileri dönemlerde tünellere döşenen
raylar üzerinde hareket eden küçük vagonlar aracılığıyla kömür yeryüzüne taşınmaya başlandı.
Bu da üretilen kömür miktarında hızlı bir artışı beraberinde getirdi. Başlangıçta 2. 5 milyon ton
olan üretim 1830'lara gelindiğinde 15 milyon tona ulaşmıştı. Zamanla uygulanan yeniliklerle,
galerileri güvenli lambalarla aydınlatma, havalandırma sistemi, kömür tozunu barutla temizleme
gibi, kömür çıkarma işlemleri geliştirildi, çalışma koşullarını düzenleyen kuralların yerleşmesi,
yasaların kabulüyle kadın ve çocukların bu ağır ve tehlikeli işte çalışmaları sona erdi.
1760'lardan başlayıp 19. yüzyıl ortalarına kadar süren ve İngiltere'de başlayıp daha sonra
kıta Avrupa'sına yayılan endüstri devriminde pek çok yenilik, tekstil endüstrisi diyebileceğimiz,
pamuğun işlenmesi sürecinde ortaya çıktı. Bütün bu endüstrinin hız kazanmasını sağlayan yenilikler, sağlam bir kuram ve teknolojik altyapıdan çok gereksinimlere cevap verme çabası, uygulama
ve yaratıcı düşünceye dayanmaktaydı. O dönemde İngiltere'de yaygın ve kurumsallaşmış bir eğitim sistemi olmadığı için bu yenilik ve buluşların sahipleri, Arkwright, Hargreaves, Watt gibi, daha
çok bu becerileri usta çırak ilişkisi içinde edinmiş, kendi kendini yetiştirmiş ve pratikten edinilmiş
makina bilgisini uygulamayla pekiştirmiş kişilerdi. Daha hızlı ve verimli üretim ihtiyacına günlük
çaba ve çalışmalarla cevap verme süreci, büyük çaplı, üretimin yapısını değiştiren yenilik ve buluşların gerçekleştirilmesini sağladı.

S a y f a | 125

Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler

Endüstri Devrimi dediğimiz bu dönem, üç-dört kuşak süren, değişik çalışma sahalarında
ve ülkenin farklı bölgelerinde farklı hızda değişimlerin gözlendiği bir süreçti. Aynı anda bir bölgede atölye ve fabrikalarda üretim gerçekleştirilirken bir başka bölgede bireyler iki kuşak büyükleri
gibi evlerde üretimi sürdürmekteydiler. Eski araç, gereçler yeni teknolojilerle bir arada kullanılmaya devam ediliyordu, insanların köylerden kentlere göç etmeleri ve yeni üretim kalıplarına
uyum sağlamaları uzun bir zaman aldı.
Endüstrileşmenin İnsani Boyutu Ve Toplumsal Yaşama Etkileri:
18. yüzyıl nüfusun hızla arttığı bir dönemdir. Genel olarak yaşam koşullarının iyileşmesiyle birlikte
gıda miktarının artması ve gıda dağıtımının ülke içinde etkin yapılması, ölüm oranlarının düşmesi,
salgın hastalıkların azalması hep bu sonucu doğuran unsurlardır. Özellikle yiyecek maddelerinin
bollaşması ve çeşitlenmesi, nüfus artışında etkili olan en önemli unsurdur. Endüstriyel üretimin
geniş kitlelere daha düzenli ve tarıma göre daha yüksek ücret düzenini sağlaması, evlilik yaşının
erkene çekilmesi ve anne, baba olma yaşının küçülmesini beraberinde getirmiştir. Nüfus artışının
yarattığı baskı ile üretim yapısı ve biçiminde ortaya çıkan değişiklikler nüfusun yerleşim ve dağılımında da bazı farklılıkların oluşmasına neden olmuştur. Fabrikaların yaygınlaşması ve toplu
üretime geçilmesiyle, nüfus bu yeni üretim birimleri yakınında birikmeye başlamıştır. Başta sağladığı enerjiyi kullanmak için, fabrikalar akar su kaynaklarının yanına yapılmakta idi, buhar ve
buhar makinalarının kullanımının yaygınlık kazanması ile yer seçiminde başka faktörler, ulaşım
açısından avantajlı bölgeler, liman, demiryolu yakını gibi, etkili olmuştur.
Fabrika üretiminin giderek artan sayıda işgücüne ihtiyaç duyması, kırsal alanlardan fabrikasyon üretimin yapıldığı bölgelere yoğun bir göç dalgasının yaşanmasına ve kentlerin sayısının
ve nüfusunun artmasına yol açtı. 1800 öncesinde Avrupa'nın yalnızca yüzde 10'u kentlerde yaşarken, 19. yüzyıl ikinci yarısında İngiltere'de nüfusun yüzde 52, Fransa'da yüzde 25, Almanya’da
yüzde 36, Amerika'da yüzde 10'u kentlerde yaşar duruma gelmişti. Kentlerin çok hızlı gelişmesi,
düzensiz ve plansız büyümesine neden oldu. Özellikle İngiltere'nin kuzeyinde kalabalık, karmaşık
ve temel hijyen koşullarından uzak kentler ortaya çıktı. Ulaşım, aydınlatma, kanalizasyon, sağlık
olanakları açısından yetersiz bu ilk büyük kentlerde tifo, tüberküloz, kolera gibi salgın hastalıklar
başgösterdi. 1830’larda İngiltere’de 50. 000, Fransa’da 100. 000 kişi salgı hastalıklardan öldü. Tifo
salgını İngiltere’de pek çok fakirin yanı sıra zenginlerin de, bu arada Kraliçe Victoria’nın kocası
Prens Albert’in de ölümüne neden oldu. Dönemin edebiyatçıları Charles Dickens, Emile Zola,
George Sand romanlarında fabrika üretiminin zorluklarını ve kentleşme sürecinin sorunlarını
anlatarak bu dönemin günlük yaşamını eserlerinde yansıttılar.
Endüstrileşmenin oturması, refah koşullarının yaygınlaşması ile kentlerdeki yaşam koşullarını iyileştirme yönünde girişimler başlatıldı, 19. yüzyıl ikinci yarısından itibaren İngiliz Parlamentosunda Kamu Sağlığı Yasasının kabulü ile geniş halk yığınlarının kent ortamındaki yaşantıları
dikkate alınmaya başlandı. 1840'lardan sonra kanalizasyon şebekesi, çöp toplama hizmetleri,
parklar, hastaneler, okullar, öksüz yurtları, düşkün evleri gibi pek çok kurum kent dokusunda
yerini almaya başladı.
Endüstri tarım, ticaret, imalat biçimlerinin yanı sıra insanların yaşamlarını da değiştirdi.
Uzmanlaşmış işgücüne duyulan ihtiyaç yeni mesleklerin ortaya çıkmasına yol açtı. Toprak tek
ekonomik değer olmaktan çıktı. Endüstrileşme doğal çevreyi dönüştürürken hava ve su kirlenmesi gibi sorunların da yaşamın bir parçası haline gelmesine yol açtı. Geçmiş dönemde aristokratların gücünün kaynağını oluşturan ve doğuştan edinilip kuşaktan kuşağa aktarılan soyluluk önemini
yitirdi. Aristokratların toplumdaki konumu, zenginliğini kendi çabası ile oluşturmuş yeni güçlenen
burjuvazi tarafından tehdit edildi, toplumsal hareketlilik toplumda yeni kesimlere yeni fırsatlar
sundu. 19. yüzyıl boyunca güçlenen burjuvazi aristokrasinin sahip olduğu siyasal, ekonomik ve
toplumsal ayrıcalıkları ortadan kaldırma mücadelesini verdi. Yüzyıl sonuna gelindiğinde artık siyasal ve toplumsal açıdan önem taşıyan mevkilere burjuvazi sahipti.
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Endüstrileşme toplumsal yapı ve sınıfların konumunda da farklılıklar ortaya çıkardı. Tarımsal üretimden sanayi üretimine geçiş, işin organizasyonu, teknoloji ve güç kullanımı toplumsal
ortam ve siyasal yapılanmaya da yansıdı. Yerellik giderek önemini yitirirken, ulusun ve bireyin
önemi arttı. Fabrika üretiminin sistematik, disiplinli, kuralcı iş koşullarına uyma zorunluluğu insanların günlük yaşamlarında daha dakik, disiplinli bireylere dönüşmelerini sağladı. Toplum içinde bireyin artan rolü, aile bağları ve ilişkilerinin, geleneklerin zayıflamasına, modern yaşam biçiminin baskın hale gelmesine neden oldu. Aristokrasi giderek gücünü yitirirken yeni toplumsal
kesimler, bankacılar, fabrika, maden ocak sahipleri, tüccarlar, doktor, avukatlar gibi önemi giderek artan meslek sahipleri, kısaca orta sınıf güçlendi. Fabrika üretiminin ilk döneminde topraktan
kopmuş, hiç bir becerisi olmayan kişiler işçi kesimini oluşturdu. Becerisi dolayısıyla pazarlık gücü
de olmayan bu insanlar günde 15 saati bulan uzun, özellikle madenlerde çok ağır ve zor olan
koşullarda çalışarak ülkelerinin kalkınma sürecinde en ağır yükü taşıdılar. Çalışma ortamı ve koşullarına ilişkin hiç bir kuralın olmadığı bu dönemde kadın ve çocuklar, erkeklere göre daha az
sorun çıkardığı, daha düşük ücretlerle çalışmayı kabul ettiği için işveren tarafından tercih edilmekteydiler. Çocuklar, fizik olarak dar maden ocaklarına küçük vücutları ile sığabildikleri için,
çalıştırılıyorlardı. Endüstri Devriminin bir yüzü kalkınma, refahın yaygınlaşması ise, diğer yüzü
yoksulluk, sefalet, insanlıktan uzak çalışma ve yaşam ortamı idi. Sonuçta elde edilecek refah ve
gelişme, birkaç kuşağın feda edilmesi pahasına gerçekleşti. 19. yüzyıl sonlarına gelindiğinde tüm
bu olumsuz koşullara tepkiler giderek artarak ilk sendika, toplu sözleşme gibi kavramların ortaya
atılmasını, daha sonra da yasal zeminin hazırlanarak iyileştirici yasaların kabul edilmesini sağladı.
Endüstri Devriminin İkinci Safhası: 1870 Sonrası Gelişmeler:
İngiltere'de başlayan ve 1860’tan başlayarak 100 yıllık bir dönemi kapsayan Birinci Endüstri Devrimini 1870-1914 arası döneme oturtulabilecek ikinci endüstri devrimi izledi. Bu dönem yalnızca
yeni endüstriyel buluş ve yenilikler değil aynı zamanda İngiltere ile rekabet edebilecek ölçüde
güçlenen özellikle Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin dünya siyasetinde söz
sahibi olduğu, Asya ve Afrika'da emperyal rekabetin kızıştığı, siyasal ve ekonomik çıkar çatışmalarının belirginleştiği bir dönem olarak nitelenebilir. 1870 sonrasında İngiltere, Almanya ve ABD’nin
artan gücü karşısında gerilerken, metal, kimya, elektrik alanında yeni buluşlar çağa damgasını
vurmakta, artan nüfus ve yaşam standardı beraberinde talep artışı ve üretimde çeşitlenmeyi
getirmekte, daha iyi iş örgütlenmesi, etkin işgücü kullanımı ve artan sermaye ihtiyacı ön plana
çıkmaktadır. Bu dönem, ekonomik koşul ve teknolojik yeniliklerin yanında genel siyasal, sosyal,
kültürel koşul ve ortamı ile endüstri devriminin ilk safhasından farklılık göstermektedir.
Endüstri Devriminin bu ikinci safhasında kıta Avrupa'sında Fransa ve özellikle Almanya'nın büyük atılımlar gerçekleştirdiğini, 1870'te sağlanan ulusal birlik sonrasında endüstrileşmenin
önündeki yasal, bürokratik engelleri ortadan kaldırarak ve gümrük birliğini sağlayarak dünyanın
yeni sanayi devi olarak ortaya çıktığını görmekteyiz. Kıta Avrupa'sının endüstrileşme sürecinde,
İngiltere'den farklı olarak devlet çok daha doğrudan ve etkin bir rol oynamıştır. Napoleon'un
ticaret hukukuna getirdiği yenilikler, ticaret yaşamında yeni bir çerçeve çizmiş, diğer ülkeler de
ticari genişleme ve örgütlenmede bu çerçeveyi benimsemişlerdir. Almanya'da sermaye birikiminin yeterli olmaması madencilik, demiryolu yapımı gibi alanlarda devletin müdahalesini zorunlu
kılmıştır. Devlet, ayrıca, kıta Avrupa'sında gelişen endüstrinin gereksinim duyduğu nitelikli elemanların yetiştirilmesini sağlamak için yaygın, kurumsal eğitim sisteminin oluşturulmasını sağlayarak da bu sürece katkıda bulundu. Özellikle Almanya, hızla gelişen okul ve üniversite sistemi ile
kuramsal birikim ve uygulama bağlantısını en iyi kuran ülkelerden biri oldu, sanayinin ihtiyaç
duyduğu yetişmiş eleman ihtiyacını kısa sürede karşılayabildi.
Birinci endüstri devrimi kömür, buhar ve demir üzerinde yükselirken, ikinci safha, çelik,
elektrik üretimi ve kimya teknolojisindeki buluşlar üzerinde gelişti. Demire göre daha sert, dayanıklı ve işlenebilir olması çeliğin sanayide yoğun kullanımı sağladı, Almanya çelik üretiminde
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1900'lerin başından itibaren lider ülke durumuna geldi. Elektriğin endüstride, ticari amaçlarla ve
ev içinde kullanımı bir diğer önemli teknolojik ilerleme oldu. Diğer enerji biçimlerine (ısı, ışık gibi)
dönüştürülebilmesi ve uzun mesafeler boyunca aktarılabilmesi elektriği diğer enerji biçimlerine
üstün kılıyordu. 19. yüzyıl başında gerçekleşen bir dizi buluş elektriğin günlük yaşamda kullanılabilmesini sağladı. Volta'nın kimyasal pili, Faraday'in elektro manyetik jeneratörü, Edison'un ampulü bulmasıyla büyük güç istasyonlarından elektrik akımı gönderilmesi mümkün oldu, elektrik
motorlar, metro, tramvay, uzun yol trenlerinde bu yeni enerji kaynağı kullanıldı. Ağır buhar
makinaları yerine enerji kaynağı olarak elektriğin kullanılması fabrikaların organizasyonuna esneklik getirdi.
Alkali ve organik maddelerin bulunması kimya endüstrisindeki en büyük yeniliği oluşturdu. Bu yeni buluşlar, kağıt, sabun, tekstil ve tarımsal gübre üretiminde kullanıldı, Almanya kimya
alanında öncülüğü ele geçirerek 1900'lerde dünya pazarının yüzde 90'nına hakim duruma geldi.
1900'lerin başında yeni bir enerji kaynağı, petrolün bulunmasıyla, dünyada petrole sahip bölgelerin önem ve değeri arttı, savaşlar ve mücadelelerde yeni öncelikler ortaya çıktı.
Bütün bu yenilikler boyutlarda da büyümeyi beraberinde getirdi. Tıp ve kamu sağlığı alanındaki buluşlar, Pasteur'un pasterizasyonu, Koch'un bakterileri bulması, genel sağlık koşullarının
iyileşmesini ve nüfus artışının hızlanmasını getirdi. 1920'lerde Avrupa nüfusu 450 milyona yükselmişti. Artan nüfus ve iyileşen yaşam koşulları farklı ürünlere talep artışı, üretimin çeşitlenmesi,
üretim yapı ve organizasyonunun değişmesi, etkinlik, verimlilik gibi kavramların devreye girmesi
demekti. Avrupa 'da yüzyıllardır süren değişimler sonunda yeni bir ekonomik sistem olarak ortaya çıkan kapitalizm, artık kendine özgü kuralları, sermaye yapısı, işleyişi ile dünyaya damgasını
vuruyor, sistemin ihtiyacı olan finans ve örgütlenme modelleri hızla şekilleniyordu. Etkinlik ihtiyacı küçük-orta ölçek firmaları biraraya getirirken, başkasının parasını yöneten bir finans kesimi
ortaya çıkıyor, tröst ve kartel tipi örgütlenmeler, siyaset-iş dünyası arasında ortak çıkarın getirdiği
yakın ilişkiler gözleniyordu. Evrensel ekonominin temeli atılarak altın esaslı para sistemi benimseniyor, dış ticaret açıklarını kapamak için ülkeler hizmet sektörlerini geliştirerek sigortacılık,
taşımacılık servislerini satarak para kazanıyorlardı. Sermaye ihracatı gelişmiş ülkeler için karlı bir
sektöre dönüşmüştü. Endüstri, teknoloji, sermaye alanında gelişmiş ülkeler İngiltere, Almanya,
Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri arasında giderek artan rekabet emperyalizmi ortaya çıkardı.
Yeni pazar ve hammadde ihtiyacı Asya, Uzak Doğu ve Afrika'nın gelişmiş ülkeler tarafından paylaşılmasını getirdi. 1875'te Afrika'nın yüzde 11'i Avrupa'nın elindeyken, 1900'lerin başına gelindiğinde bu oran yüzde 90'ları bulmuştu. Emperyalist rekabet bu ülkeler arasında zaman zaman
sıcak savaşların çıkmasına neden oluyor, dünya siyaseti giderek tehlikeli bir dönemece giriyordu.
Bütün bu çıkar çatışmaları ve paylaşım mücadelesi sonunda 1914'te 1. Dünya Savaşı patladı.
1860'larda İngiltere'de başlayan teknolojik buluş ve yeniliklerle hız kazanan üretim yapı
ve biçimindeki farklılıklar endüstri devrimi ile birlikte dünya ölçeğine sıçramış, teknolojinin yanında tüm toplumun yapısında, iş ve insan ilişkilerinde siyasal örgütlenme, toplumsal kurumlarda
köklü değişiklikler ortaya çıkarmıştı. Dünya düzeni artık dönüşü olmayan bir çarkın içinde hızla
ilerlemekteydi.
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19. Yüzyılda Avrupa’da Düşün Akımları1
Didem Gürses

1848 Avrupa için zorlu bir yıldı. Devrim girişimleri ve halk hareketleri Paris, Berlin, Viyana,
Roma gibi büyük şehirlerde şiddet dolu günlerin yaşanmasına neden oldu. Kral ve prensler XVI.
Louis ile aynı kaderi paylaşmamak için sert önlemler almak gerektiğini düşündüler.
Avrupa’nın büyük şehirlerine damgasını vuran bu toplumsal hareketler, önemli dönüm
noktalarıdır ve 19. yüzyılın üç ana teması çerçevesinde anlaşılabilir: Devrim, liberalizm ve ulus
oluşumu. 1848 olayları, ‘devrim çağı’nın tepe noktasını işaret etmekteydi ve başarısızlıkla sonuçlanmaları bu çağın sona erdiğini gösterdi. Liberalizm, göreceğimiz gibi, farklı toplumsal kesimler
için farklı anlamlar taşıyordu. Genelde liberalizm, anayasal düzen, temsili hükümet, hiyerarşik
yapı ve ayrıcalıkların son bulması ve özellikle bireyin değerine yapılan vurgu olarak anlaşılıyordu.
Tarihçiler, ulus oluşumunu ‘yeni devlet oluşturma süreci ve eski devletleri yeniden yapılandırılması süreci’ olarak tanımlarlar. Ulus oluşumu, sınırların yeniden şekillenmesini kapsamakla birlikte, coğrafi sınırlar, gerçekleştirilen siyasal reformlar, devlet yapılarının ve kimliklerin yeniden
şekillenmesinin yanında çok daha az önem taşımaktadır. 19. yüzyıl boyunca Güney Amerika, Balkanlar ve kıta Avrupa’sında pek çok yeni ulus ortaya çıktı. Ayrıca Fransa ve İngiltere gibi ‘eski
uluslar’ da yeniden inşa edildi: Yasal düzenleme ve reformlar, genişleyen oy kullanma hakları,
güçlü bürokratik yapılar ve ekonomik genişleme ve yeniden düzenleme ile bu devletlerin işleyiş
biçimi ve vatandaşları ile olan ilişkileri yeni bir yapıya kavuştu. Birleşik Amerika da 1860 ve
1870’lerde kıtada yayılma, iç savaş ve ekonomik büyüme ile şekillenen bir yeniden yapılanma
dönemi yaşadı.
Tüm bu değişimler neden oldu? Fransız Devrimi sonrasında Napoleon Savaşları ile tüm
dünyaya yayılan milliyetçilik akımları, eşitlik, özgürlük düşünceleri ve kuşkusuz Endüstri Devriminin yol açtığı toplumsal değişimler Avrupa’nın 19 yüzyıl boyunca yaşadığı toplumsal ve siyasal
karmaşayı ve zengin düşünsel ve entellektüel ortamı hazırlayan temel unsurlardır. İşte bu bölümde Napoleon Savaşları sonrasında Avrupa’ da şekillenen yeni siyasal düzen geri planda verilirken 19. yüzyıl boyunca etkili olmuş düşün akımları ele alınacaktır.
Muhafazakâr Tepki
Napoleon Savaşları sonrasında Avrupa güçleri 1814’de Viyana Kongresinde biraraya gelerek barış anlaşması oluşturma çalışmalarına başladılar. Hem toprak kazançlarına yönelik hırslarını
karşılayacak hem uluslararası barış ve sükûneti sağlayacak bir anlaşma arayışı içindeydiler. Muhafazakâr (konservatif) müttefikler,
Fransız Devriminin savaş ve kargaşa yarattığını düşünüyor, bu nedenle barışın, yeni bir
devrimi önleyecek ve 1789 sonrası yaşanan toplumsal huzursuzluklara yol açmayacak bir düzen
oluşturması gerektiğini savunuyorlardı.
Viyana Kongresi Avrupa’nın belli başlı ülkelerinin temsilcilerinin katılımı ile toplandı, 1814
ve 1815’te iki ayrı barış anlaşması hazırlandığı için, uzun süreli bir çalışma oldu. Çar
Aleksander(Rusya) ve Avusturya’lı diplomat Metternich Viyana Kongresini şekillendiren iki devlet
adamı olarak ön plana çıktılar. Rus Çarı özellikle Napoleon’u yenmiş ülke temsilcisi olarak Avrupa
1

Bu bölüm, J.Coffin(ve dig.),Western Civilizations, kitabının 23. bölümünün özet çevirisi yapılarak hazırlanmıştır.
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ülkeleri arasında büyük bir ağırlığa sahipti. Avusturya dışişleri bakanı Klemens von Metternich’in
ise Strasbourg Üniversitesinde öğrenci olduğu dönemde Fransız Devriminin yol açtığı toplumsal
karmaşa ve şiddeti bizzat gözlemiş olması siyasal görüşlerinin şekillenmesinde önemli rol oynamıştı. Kongre boyunca temel kaygısı, yaşanan bu şiddet ve kargaşa dolu ortamın tekrarlanmaması, siyasal ve toplumsal değişimi önleyecek bir düzenin kurulması ve Rusya’nın yayılmacı politikalarını engelleyecek bir yapının oluşturulmasıydı. Metternich’in bu kaygı ve yaklaşımı, Avrupa’da
1914’e dek yeni bir savaşın çıkmasını önleyecek bir barışın kurulmasına yardımcı oldu.
Viyana Kongresinin çalışmalarına hakim olan temel ilke ‘meşruiyet’idi. Avrupa’da meşruiyeti hakim kılmak, Fransız Devrimi öncesinin ülke sınırlarını korumak ve o dönemde yönetmiş
olan hanedanları yasal kabul etmek anlamına geliyordu. Fransa’nın savaşlarda elde ettiği topraklara tekrar göz koymasını önlemek için güçler arası denge ilkesi gözetiliyor, uluslararası ilişkilerin
bozulmaması için, yeni düzen, hiç bir ülkenin fazla güçlenmemesi gerektiği gerçeğinden hareketle, şekillendiriliyordu.
1815 barışı özellikle Almanya ve Polonya için önemli sonuçlar doğurdu. Napoleon Alman
prensliklerini Rhein Konfederasyonu içinde biraraya getirmişti, Viyana Kongresi Alman prensliklerinin sayısını 300’den 39’a indirdi ve Prusya ile bağlantısını kurarak Avusturya başkanlığında gevşek bir Alman Konfederasyonuna dönüştürdü. Kongre katılımcılarının amacı bu olmamakla birlikte bu yapı, daha sonra kurulacak Alman Birliğinin temelini oluşturacaktı. Saldırgan bir Rusya korkusu, katılımcı ülkelerin Alman Konfederasyonu ve bağımsız Bavyera, Saksonya ve
Wurttemburg’un korunmasına razı olmaları sonucunu getirdi.
Sonuçta erken 19. yüzyıl muhafazakâr lığın( konservatizminin) temelleri nelerdi? Tutucu
gücü korumak farklı ülkelerde farklı görünüm ve biçimler almakla birlikte bazı ortak temalar da
vardı. Edmund Burke’ün ‘Fransız Devriminin Yansımaları’ isimli eseri, bu toplumsal ortam içinde
1790’da olduğundan daha etkili oldu ve popüler hale geldi. Burke’ün ‘toplumsal düzen gelenek,
adet ve hiyerarşiye dayanmalıdır’ şeklindeki görüşü diğer muhafazakâr lar, Joseph de Maistre ve
Louis-Gabriel-Ambroise Bonald tarafından tekrar dile getirildi. Muhafazakâr düşünürler, değişimin aklın, mantığın ilkelerini izleyeceğini savunmanın çok saf bir yaklaşım olduğunu ileri sürdüler.
Devrimci ya da süratli değişimi savunmak, yalnızca geçmişin değerlerini gözardı etmek anlamına
gelmiyor, aynı zamanda toplumsal denge ve uluslararası barışı da tehdit ediyordu. Genelde muhafazakâr lar ve özellikle Viyana Kongresindeki diplomatlar, özgürlük, eşitlik ve milliyetçiliğin,
kendi oluşturdukları Avrupa düzenini çökerteceğini savunuyorlardı. Metternich ve diğer diplomat
arkadaşları, yaşamlarının geri kalanını bu düzenin sürdürülmesini sağlamaya adadılar.
Muhafazakâr düşünce, akla karşı gelenek, eşitliğe karşı hiyerarşi ve bireye karşı toplumu
savunur. Muhafazakâr düşünürler, insanın değerini kabul etmekle birlikte, aklın sınırları olduğunu ve kuralların, geleneklerin, inançlar ve yasaların bireyleri suç işlemekten ve kötü yola sapmaktan koruyacağını savunurlar. Onlara göre, tarih ve tanrı siyasal otoritenin tek kaynağıdır. Devletler, bir milletin moral, dini ve tarihi dışa vurumu, toplum ise yüzyıllık bağların bağladığı canlı bir
organizmadır. Bireyciliği vurgulamak, toplumun çözülmesine yol açabileceği için tehlikelidir. Toplum bireylerden önemli olduğuna göre, muhafazakâr lar doğal haklar kavramını reddetmekte,
tüm insanlığa özgü genel haklar yerine her devletin oluşturduğu yasalar çerçevesinde şekillenen
bireysel haklar kavramını savunmaktadırlar. Toplum özünde hiyerarşiktir, zeka, eğitim, beceri
açısından üstün olanların yönetici olması doğaldır, Aydınlanmacı düşünce herkesin eşit olduğunu
savunarak toplumları başarılı liderlerden mahrum etmiştir. Görüldüğü gibi bir bütün olarak muhafazakâr düşünce Aydınlanmacı düşüncenin ve Fransız Devriminin ürünleri olan eşitlik, bireyin
değeri ve doğal hakları, bireysel özgürlüklerin evrenselliği ve sınırlanamazlığı gibi fikirlerin yaygınlaşmasına tepki olarak ortaya çıkmış, Avrupa’nın geleneksel yöneticileri muhafazakâr
lıkta/tutuculukta Aydınlanma ideolojisini karşılayacak siyasal bir felsefe bulduğu için kısa sürede
yaygınlık kazanmıştır.
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19. Yüzyılda Avrupa’da Düşün Akımları

Romantizm
Erken 19. yüzyılda liberalizm romantizm ile içiçe geçmiş bir düşünce akımı görünümündeydi. Çok geniş bir alanı olan romantizm, edebiyat, resim, müzik hemen hemen tüm sanat dallarını etkiledi. En basit açıklama şekliyle, romantizm, 18. yüzyıl klasisizmine ve aydınlanma akımının
pek çok değerine duyulan tepkiyi ifade etmekteydi. 18. yüzyıl klasik sanatı akla, mantığa ve dengeye vurgu yaparken, romantizm aksine duygu, özgürlük ve hayalleri ön plana çıkarmaktaydı.
Romantik sanatçılar birey ve bireyselliğe, öznel deneyimlere değer vererek bir anlamda kişisel
tepki ve yoğun duygularını da ifade etmekteydiler. Aydınlanma düşünürlerinin aksine, doğruya ve
mutluluğa ulaşmak için bireyin iç dünyasına ve duygularına dönmesinin akıl ve mantıktan daha
uygun bir rehber olduğunu savundular.
Romantizm, ülkeden ülkeye farklılık gösterdi. İlk olarak İngiltere ve Almanya’da büyük ölçüde Fransız Aydınlanmasına tepki olarak ortaya çıktı, daha sonra Fransa’da yaygınlaştı. Romantizmin pek çok boyutu vardı ve romantik sanatçılar da çok değişik ve birbiriyle çelişen nedenlerle
bu akımı benimsediler. Bu nedenle bazı tarihçiler, romantizmi bir akımdan çok, dünya görüşü
veya kültürel stil, tarz olarak adlandırmayı tercih ederler. Kültürel tarz sözcüğünü benimsemek
en doğru yaklaşım olabilir, çünkü romantizm sanatçı olmayan sıradan insanların günlük yaşamlarını biçimlendirdi. Romantizm, farklı siyasal görüşlerle kesişti, hem muhafazakâr lar hem liberallerin benimseyebileceği görünüm ve düşüncelere kaynaklık etti.
Diğer entellektüel hareketler gibi, romantizm geçmişle bağları tamamen koparmadı. Gerçekte erken romantikler, Aydınlanma’nın önemli isimlerinden Jean Jacques Rousseau’nun temalarını yeniden gündeme getirdiler. Doğa, basitlik ve duygular İngiliz şair William
Wordsworth(1770–1850)’ün Lirik Baladlarında ana tema olarak yer aldı. Rousseau gibi
Wordsworth de doğanın en güvenilir öğretmen olduğunu ve gerçek duyguların kökeninin doğaya
ilişkin deneyimlerden kaynaklandığını savundu. Wordsworth gibi bir diğer İngiliz şair Coleridge
de(1772–1834) 19. yüzyıl romantizmi için ana konuyu şöyle tanımladı: Doğa görüntüleri 18. yüzyıl soyut mekanizmini dışlar ve duygu ve bireysel deneyimler sanatın başlangıç noktasını oluşturur. William Blake, George Gordon, Lord Byron, Percy Shelley ve John Keats hep 18. yüzyıl sonu
ve 19. başlarında İngiltere’de romantik akımın dorukta olduğu dönemde, bu akımı temsil etmiş
İngiliz şairleridir. Zaman zaman bu şairlerin özel yaşamları da yapıtları kadar ilgi çekti. Özellikle
zengin, yakışıklı bir aristokrat olan Lord Byron, asi ve kuralları umursamaz yaşamı ve aşkları ile
ayrı bir şöhret edindi. Asi ve liberal politik görüşleri ile İngiltere’de işçi sınıfının protesto gösterilerini destekledi ve nihayet Osmanlı Devleti karşısında bağımsızlık mücadelesi veren Yunanlıları
desteklemek üzere Yunanistan’a gitti.
Byron’ın diğer arkadaşı Percy Shelley de sanatının yanısıra özel hayatı ile ön plana çıkan
bir şair oldu. İngiliz filozof William Godwin ve feminist Mary Wollstonecraft’ın kızı Mary
Godwin’e aşık oldu ve evlendi. Mary Shelley bir anlamda romantik romanların en önemlisi sayılan Frankenstein’ı 19 yaşında yazdı. Roman aydınlanmacı bilim ve akılcılığın küstah kibiri üzerine
kurulmuştur. İnsani duygular geliştiren canavar karakteri ile Shelley romantizmin duygular, insan
doğası ve ilham gibi tipik temalarını dile getirmektedir.
Bir diğer sık kullanılan tema ise her bireyin deneyimlerinin biricik ve tek olduğu idi. Romantikler zihnin, ( John Locke ve pek çok Aydınlanma düşünürünün savunduğu gibi) duyu organlarımızla edindiğimiz deneyimlerimizin üzerine kazındığı boş bir levha(tabula rasa) olmadığını,
hayal gücü ve yaratıcılığın önde geldiğini savunurlar.
Romantiklerin asi, orta sınıfın ahlaki değerlerine tepki gösteren yanı, en net biçimde, yapıtlarında bir erkek ismi kullanan George Sand’da ortaya çıkar. George Sand da Lord Byron gibi
ilginç bir kişiliktir. Yaşamını bir yazar olarak kazanmış, rahat özel hayatı ile hep dikkat çekmiş ve
erkek kıyafetleri giyerek orta sınıf değerlerine ve ahlaki kurallarına tepkisini dışa vurmuştur.
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Romantizm, kadın ve erkeklerin toplumsal rolleri konusunda da yeni bir yaklaşım getirmiştir.18 ve 19. yüzyıllarda toplumlarda hakim görüş, erkeklerin akılcı ve mantıklı, kadınların ise
duygusal ve sezgisel olduğu şeklindeydi. Romantizm ise duygusal ve sezgisel olmayı yaratıcılığı
beslediği için yüceltiyor ve erkeklerin de duygusal olabileceğini ve erkek ve kadınların ortak bir
insan doğasını paylaştığını savunuyordu.
Romantizm, bu tip yenilikçi yaklaşımlarının yanında, Hrıstiyanlığa dönüş gibi, muhafazakâr boyutlar da içermekteydi. Romantik yazarların dini duygulara olan ilgisi özellikle Napoleon
sonrası Avrupası’nda dinin canlanmasına yol açtı. Pek çok romantik yazar ve düşünür orta çağlara
nostaljik bakışla yaklaştı, özellikle Alman romantikleri yalnızca Fransız tarzına değil, Fransız liberalizmine de tepkilerini dile getirdi.
Buraya kadar anlatılanlar romantizmin bazı temel boyut ve unsurlarını ifade etmektedir.
Entellektüel bir hareket olarak romantizm çok yönlü idi ve bünyesinde çelişik unsurları barındırmaktaydı. Kültürel bir tarz olarak romantizm, değişim rüzgarlarından etkilenmiş orta sınıf erkek
ve kadınları tarafından benimsenme ve yorumlanmaya çok müsaitti. Romantiklerin yalnızca lirik
ifade tarzı değil aynı zamanda uyandırdığı deneyimler de orta sınıf insanı için çok ulaşılabilirdi. Bir
mürebbiye, öğretmen veya papazın doğayla başbaşa kalıp derinden etkilenmesi için zengin olması veya sanatsal bir dehaya sahip olması gerekmiyordu. Doğanın sunduğu güzellikler orta sınıf
insanları için Fransız aristokrasisinin geliştirdiği gösterişli güzelliklerden çok daha yakın ve ulaşılabilir durumdaydı. İşte bu nedenle 1810’lardan başlayarak romantizmin yoğun deneyimlere, hayal
gücüne ve bireyselliğe yaptığı vurgu, orta sınıf insanları tarafından benimsendi. Kullanılan dil,
giyim biçimi ve gündelik yaşam pratikleri olarak geniş kesimlerin yaşantılarında ifadesini bularak
yaygınlık kazandı.
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Milliyetçilik1
Suavi Aydın

1

Suavi Aydın, Modernleşme ve Milliyetçilik, ss. 60-79.
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Harita 12 - 1 Ocak 1848 yılında Avrupa
Colin McEvedy, Yakınçağ Tarih Atlası, Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul: 2003, s.5
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Harita 13 - 1848 yılında Avrupa’da Kentleşme
Colin McEvedy, Yakınçağ Tarih Atlası, Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul: 2003, s.11
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Harita 14 - 1871 yılında Avrupa’da Kentleşme
Colin McEvedy, Yakınçağ Tarih Atlası, Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul: 2003, s.31
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Sömürgecilikten Emperyalizme
Zafer Doğan

Emperyalizmin Açtığı Yeni Çağ
“Çifte devrim” olarak adlandırılabilecek iki önemli atılım kapitalizmin dönüşümünde belirleyici
roller oynadılar. Bunlardan birincisi kapitalist toplumların siyasal modellerini biçimlendiren Amerikan-Fransız siyasal devrimlerinin yarattığı etki, diğeri de İngiltere’de ortaya çıkan sanayi devrimiydi. Bu ikisi sonuçları itibariyle sadece dar anlamada Avrupa tarihini değil aynı zamanda dünya
tarihini derinden etkiledi. *Eric Hobsbawm, İmparatorluk Çağı] “Çifte devrimlerin” en önemli
etkisi yeryüzündeki küreselleşmenin hızını daha da artırması olmuştu. 15–16 yüzyılın dünyası ile
19. yüzyılın dünyası bu bakımdan karşılaştırılmayacak kadar önemli farklılıklara sahipti. Ekonomik, siyasi, askeri alanda yaşanan değişimler ve teknolojik atılım artık insan için yeryüzünü bilinmezliklerle dolu bir kutu olmaktan çıkarıyordu. Bu yüzyılın en önemli özelliği dünyanın dört bir
köşesine ulaşan; kıtaları, ülkeleri birbirine bağlayan iletişim, para, mal hareketliliğine dayanan ve
çapı giderek genişleyen küresel bir ekonominin yaratılmasıdır. Ekonomide yaşanan bu küreselleşme yeni bir olgu değildi; ancak bu yüzyılın son çeyreğinde yaşanan gelişme hacim açısından
önceki dönemlerle kıyaslanamayacak ölçüde büyüktü. Bugün hayatımızın birer parçası olan uçak,
otomobil, sinema gibi buluşlar bu yüzyılda ortaya çıkmıştı. Ama bu asrın insanlarının gündelik
yaşamında asıl belirleyici olanlar ise buharlı gemiler ve trenlerdi. Avrupa’nın dört bir köşesi 50 yıl
gibi kısa bir sürede birbirine demiryollarıyla bağlanır hale gelmişti. Deniz kıyısında olmayan ve
ulaşılması güç iç bölgeler daha erişilebilir hale geldi. Bu gelişmelerin, ulus devletlerin sınırları
içindeki merkezi denetimi sağlamaktan ulusal pazarların geliştirilmesine kadar birçok alanda
önemli katkıları oldu. Dahası bu araçlar güçlü devletlerin sömürgelerini daha rafine bir şekilde
denetleyebilmesini sağladı. Trenler ve buharlı gemiler zamanla İngiltere, ABD gibi gelişmiş ülkelerin tekelinden çıkıp dünyanın diğer bölgelerine dağıldı. 1904 yılında Trans-Sibirya Demiryolu’nun
açılması ile birlikte Paris’ten kalkan bir yolcunun 15 günde Pasifik kıyılarındaki limanlara gidebilmesi mümkündü artık. Telgraftan, telefona bir dizi buluş iletişim alanında insanların önceden
hayal edemeyecekleri yeni çığırlar açıyordu.
Ancak bütün bunların yanı sıra başka bir gelişme daha vardı: 16. yüzyıldan itibaren Batı’nın dünyanın geri kalanı üzerinde oluşturmaya başladığı ekonomik, siyasi ve askeri üstünlük
artık 19. yüzyıldan itibaren perçinlenmiş, hatta sanayi devriminin temelini atan Batılı ülkelerle
dünyanın geri kalanı arasındaki fark hızla açılmaya başlamıştı. 20. yüzyılda ise gelişmiş, egemen
merkez ülkeler ile bağımlı konumundaki çevre ülkeler arasındaki uçurum daha da katmerleşecekti. Emperyalist ülkelerin dünyayı kendi aralarında hızla paylaşması sonucunda ister Okyanusya
adalarındaki ilkel topluluklar, isterse de Çin ya da Hindistan gibi binlerce yıllık medeniyet birikimine sahip ülkeler olsun sonuçta hepsi Avrupa’dan gelen bu yeni güç karşısında çaresiz kalmışlardı.
Bu dönemde dünya haritasına bakıldığında İngiltere, ABD, Almanya, Fransa, Hollanda,
Belçika, İtalya ve sonradan onlara katılan Japonya’nın oluşturduğu merkez ülkeler ile siyasal,
ekonomik açıdan bağımlı sömürge çevre ülkelerden oluşan bir dünya haritası söz konusuydu. Bu
tabloya bir de sözü edilen iki kategorinin dışında kalmış, bağımsız siyasal varlıkları olan, askeri
anlamda işgal edilmemiş; ancak ekonomik olarak merkez ülkelere bağımlı yarı sömürge konumuna doğru hızla sürüklenen Çin, Osmanlı İmparatorluğu ve İran gibi ülkeleri eklemek gerekiyor.
Geçmişte büyük sömürge imparatorlukları kurmuş bulunan Portekiz ve İspanya ise birçok sömürgesini güçlü rakiplerine kaptırmış; ellerinde kalan az sayıdaki sömürgeyi ise bu devletlerin hamiliği altında ellerinde tutabiliyorlardı ancak. Portekiz Afrika’daki Angola, Mozambik ve Asya’daki
Makao, Timor gibi sömürgelerini bu yüzden uzun süre daha elinde tutabildi. İspanya ise Filipinler,
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Küba, Porto Riko gibi kimi sömürgelerini ABD’ye parayla satmak ya da onun nüfuz alanına bırakmak durumunda kaldı.
19. yüzyıl dünya haritasına bakıldığında Asya’da Japonya ve Rusya’yı saymazsak Çin, Osmanlı, İran, Afganistan; Afrika’da ise Liberya, Fas ve Etiyopya dışında bağımsız egemen devlet
yoktu. Bunların bir kısmının halen görünüşte bile olsa bağımsız devlet olarak ayakta durmasının
bir nedeni kimilerinin işgal edilmesi durumunda sergileyecekleri direnişin sömürgecilere olan
maliyetinin yüksek olması, diğer bir nedeni de bu ülkelerin nasıl paylaşılacağına dair emperyalist
devletler arasında farklı çıkarların çatışıyor olmasıdır. Buna verilebilecek en iyi örneklerden biri
Çin’in durumudur. Afyon Savaşları’ndan beri İngiltere’nin Çin İmparatorluğu’nu bir yarı sömürge
durumunda tuttuğunu ve nüfusun fazlalığından dolayı iyi bir pazar olarak değerlendirilen bu ülkenin ilerleyen yıllarda çeşitli emperyalist devletlerin rekabetine ve çekişmesine sahne olduğunu
görüyoruz. Çin’de çıkan Boxer Ayaklanması’nı fırsat bilen İngiltere, Japonya, Fransa, İtalya, ABD
ve Almanya 1900 yılında Pekin’i işgal etmişti. Ama bu aktörler kendi aralarında uçsuz bucaksız
imparatorluğu nasıl paylaşacaklarına karar veremedikleri ve içlerinden birisinin diğerleri karşısında avantaj elde etmesini istemedikleri için Çin siyasi bağımsızlığını koruyabilmiş; ama yarı bağımlı
bir ülke olarak siyasal açıdan çökmenin eşiğine gelmişti. Yine Osmanlı İmparatorluğu’nun konumu da bu örnekle benzerlikler göstermektedir. Şark Sorunu adı verilen şey aslında Osmanlı’nın
mirasının İngiltere, Rusya, Fransa arsında nasıl paylaşılacağına dair belirsizlikten kaynaklanır.
Elbette Osmanlı devletinin önemli bir siyasi bürokratik sınıf geleneğinin olması, direnme gücüne
sahip bir kara ordusunun halen caydırıcı bir potansiyel taşıması ve emperyalistler arası rekabetten yararlanan dış politika manevraları ömrünü bir süre daha uzatan etkenlerin başında gelir.
Uzun süren merkantilist dönemin ardından yaşanan sanayi devrimi dünyanın çehresini
değiştiren yeni bir döneme girildiğinin haberciydi. Geliştirilen buhar makinesinin buharlı trenden,
dokuma tezgâhına kadar geniş bir alanda kullanılmasıyla müthiş bir atılım dönemi başlamıştı.
1840’lı yıllarda iyice belirginlik kazanan sanayi devrimi ile birlikte kapitalizm iki gelişim çizgisi

19. yüzyıl sonlarına doğru Seylan’da (bugünkü Sri Lanka) işçiler çay çuvallarını kurutuyorlar. Çay, güney Asya’dan Avrupa’ya akan sermayenin en önemli kaynaklarından biriydi.
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izledi: 1880’li yıllara kadar devam eden serbest rekabetçi dönem ve ardından gelen tekelci dönem. Serbest rekabetçi dönemde dünya kapitalist sisteminin merkezi olan Kuzey Avrupa ile ona
bağlı durumdaki bölgeler arasındaki ilişki dinamiğini, iktisadi açıdan meta ihracı belirlerken; siyasi
açıdan ise coğrafi keşifler ile başlayan açık sömürgecilik dönemi devam etmekteydi. Kapitalist
merkezlerde üretilen mamuller sömürgelerde pazarlanmakta, bu mamulleri üretmek için gerekli
olan hammadde ihtiyacı ise yine sömürgelerden karşılanmaktaydı. Ancak bu tablo yüzyılın son
çeyreğine girildiğinde değişmeye başladı.
19 yüzyıl dünyasında uluslararası ekonominin en önemli güçleri İngiltere, ABD ve Almanya’dan oluşmaktaydı. Üstelik sanayi devriminden sonra 1870’lere gelindiğinde serbest rekabetçi
modeli uygulayan İngiltere (o dönemdeki en büyük sanayi malları ve sermaye ihracatçısı) dışındaki sanayileşme hamlesini yakalayan bütün büyük güçler, korumacı ekonomi politikalarını izlediler. Gümrük duvarlarını yüksek tutarak ülke içerisindeki sanayiyi koruma politikası kısa zamanda
birçok ülke tarafından benimsenerek, uygulandı. ABD zaten kurulduğu tarihten itibaren korumacı
bir ekonomi politikası izliyordu, 1861 yılında başlayan İç Savaş sırasında var olan gümrükler daha
da yükseltilmişti. Rusya 1877, Almanya 1879, Fransa ise 1881 yılından itibaren yüksek gümrükler
uygulayarak kendi sanayicilerini dış ülkelerdeki ticaret ve sanayi sermayesine karşı koruyucu tedbirler aldılar. Bu sayede sanayi devriminden pek az etkilenmiş olan İsviçre, Hollanda, Rusya, Japonya gibi ülkelerle birlikte dünya ekonomisinin sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan kısmı daha
da genişledi. Böylece devletlerarası rekabet giderek daha fazla arttı.
Rekabetin arakasındaki temel neden pazar arayışıydı. Hızla gelişen ve sömürgecilik yarışına geç başlayan ülkeler, var olan pastadan pay kapmak istiyordu. Bu durumda var olan sömürgeler güç ilişkilerine bağlı olarak yeniden paylaşılacak; o ana kadar ilhak edilmemiş ya da nüfuz alanı
haline getirilmemiş topraklar bu devletlerin sömürgeleri haline geleceklerdi. Örneğin İngiltere’nin
amacı izlediği “açık kapı” politikası ile gelişmemiş dünya pazarlarına girmek, ya da bağımsız devletler söz konusuysa kendi şirketlerinin bu ülkelerde tekelci bir konum ya da en azından avantaj
elde etmesini sağlamaktı. 1880’lerden itibaren ekonomik rekabete dayalı baskı, emperyalizmin
ortaya çıkışının nedenlerinden biriydi. Güçlü devlet olabilmenin yolu daha fazla sömürge elde
etmekten geçiyordu. 1870’lerde Avrupa’nın yükselen yıldızı Almanya’ydı. Siyasal birliğini geç
tamamlayan Bismarc’ın önderliğinde “kan ve demir” düsturuyla yani gerekirse savaşmayı da göze
alarak sanayileşme politikası yürüten Almanya kısa sürede Avrupa’nın en büyük güçlerinden biri
haline geldi. Ancak İngiltere gibi geçmişten beri sömürgecilik yarışı içerisinde olmadığı için gücüne denk düşen sömürgeler elde edememişti. Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa gibi emperyalist
devletlerin Afrika ve Asya kıtalarında başta olmak üzere bir sömürge paylaşma, elde etme yarışına girişmeleri uluslararası ortamı daha da gerginleştirdi. Daha mütevazı bir güce sahip olan İtalya
bile 1896’da Etiyopya’ya saldırarak “bu yarışta ben de varım” demişti. Dünya kapitalizmi 1850’li
yıllarda yaşadığı serbest rekabete dayanan ekonomiyi geride bırakmıştı. Dünya, artık ekonomilerini birbirine karşı yüksek gümrük duvarları ile koruyan ulusal devletlerin hâkimiyeti altındaydı.
Bundan en çok etkilen İngiltere olmuştu; çünkü sanayi devriminin ilk gerçekleştiği bu ülkedeki imalatçılar önde olmanın avantajını iyi kullanmışlar; serbest ticaret sayesinde hem Avrupa
ülkelerine hem de sömürgelerine ürettiği mamulleri rahatça satabilmekteydi. Artık yüzyılın ortasında olduğu gibi küresel ekonomi sadece İngiltere merkezli, tek kutuplu değildi. İngiltere ürettiği
mamulleri için en önemli pazarı olan Avrupa’yı kaybetmeye başladı; daha da kötüsü bu ülkeler
İngiltere gibi kendi ürettikleri mamulleri satacak pazar arayışı içerisine girmeye başladılar. Hepsinin ortak sorunu olan pazar için var olan sömürgelere göz dikildi ya da henüz el değmemiş alanlar
da bu amaçla hızla sömürgeleştirildi. Üstelik bu sömürgeler emperyalist devletlerdeki sanayi için
gerekli olan hammaddenin de temel kaynağı konumundaydı. Örneğin İngiltere ürettiği pamuklu
dokumaların %45’ini tek başına Hindistan’a ihraç ediyordu. Hindistan aynı zamanda İngiltere’nin
ürettiği ve yurt dışına ihraç ettiği tekstil ürünleri için gerekli olan beyaz altının (pamuk) çok büyük
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bir kısmını tek başına karşılıyordu. Bu şekilde emperyalist ülkeler iki yoldan da önemli bir artı
değeri sömürgelerden transfer edebiliyorlardı.
19. yüzyılın kendinden önceki dönemlerden önemli bir farklılığı daha vardı: Bu yüzyılın
sonlarına doğru tekeller ve tröstler aracılığıyla muazzam bir sermaye birikimi oluşmuştu. Üstelik
alt ve orta sınıflar da tasarruflarını bankalara yatırarak, büyük şirketlerin hisse senetlerini satın
alarak bu sermaye birikimini daha da hızlandırmışlardı. İşte biriken bu “fazla sermayenin” ihracı
da dönemin belirleyici özelliklerindendir. Böylece emperyalist devletler ellerinde birikmiş bu fazla
sermayeyi geri durumdaki ülkelere ihraç ederek karlarını daha da artırmaya başladılar. Çünkü bu
ülkelerde yeterli sermaye olmadığı, ayrıca hammaddenin fiyatı ucuz ve çalışanların ücretleri de
düşük olduğu için buraya yatırılan sermaye ile kısa zamanda büyük karlar elde edebiliyorlardı.
Sermaye ihracının bu dönemde en çok gerçekleştiği alanlar demiryolları, gaz sistemleri ve elektrik gibi yatırım alanlarınaydı. Bu yatırımları gerçekleştirecek yeterli sermaye ve teknolojik birikime sahip olmayan ülkeler yatırımlar karşısında önemli tavizler de (vergilerden muafiyet, siyasi
çıkarlar sağlamak gibi) vermekteydiler. Yapılan sermaye yatırımlarının bir faydası daha vardı:
Yatırımlar için kullanılacak mamul mallar da sermaye ihracını gerçekleştiren ülkeden karşılanmak
zorundaydı. Örneğin İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkeler Osmanlı İmparatorluğu içerisinde
yaptıkları demiryolları ile nüfuz alanları elde etmişler, dahası demiryolu yapımında kullanılan
vagonlar, raylar bu ülkelerden satın alınmıştı. Böylelikle finans kapital adı verilen sanayi ve finans
sermayesinin ittifakından doğan güç, emperyalizmin en temel belirleyicisi olarak modern kapitalist hakimiyetin motor görevini gördü. Üstelik sömürgecilikte ekonomik yolla dünya nüfuz alanlarına bölünüyor; buna karşı bir direniş gerçekleştiğinde ise askeri kuvvetler devreye giriyordu. Var
olan bu rekabet 19. yüzyıl sonlarına
doğru şiddetlenecek ve Birinci Dünya
Savaşı’na giden yolu açacaktı.
Eski tip sömürgecilik merkantilizmin ürünüydü. Bu tarz sömürgecilik
ticari bir temele dayanmakta ve sömürgeci güçler arasındaki rekabeti içermekteydi. Emperyalizm adını verdiğimiz
yayılmacılık ise daha önceki merkantilist
sömürgeci yayılmacılıktan farklıdır. Sanayileşme Avrupa’nın ticari düzenini ve
ihtiyaçlarını değiştirmiş buna bağlı olarak sömürgeci politikada bir değişim
mecburi hale gelmiştir. Bu dönüşüm ile
birlikte Batı, sömürge hammaddelerinin
bir numaralı alıcısı; diğer yandan makine
üretimi ürünlerin satıcısı ve sermaye
ihracatçısı konumuna gelmiştir. Eskiden
Avrupalı ülkeler ithal ettikleri malları
dengeleyebilmek için büyük bir çabayla
sömürgelerinden hızlı bir madde akışı
sağlarken emperyalizmle birlikte bu
ülkeler mamul mallar ile dolu olduğu
için bunları satabilmek için çılgınca yeni
pazarlar arayışı içerisine girmişlerdi.
Bunun yanında sanayileşme Avrupa’nın
talep kompozisyonunu değiştirmişti.
Baharat, şeker ve kölelerin önemi azal-

1900 yılından bir karikatür. Avrupalılar tarafından o
dönemde de Türkiye olarak adlandırılan Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu durumu tarif ediyor.
Türkiye kuzeyde iki başlı kartal olarak tasvir edilen Avusturya ve taç giymiş ayı olarak tasvir edilen Rusya tarafından kuşatılmış durumda. Güneyden ise bir ayağı Korfu
adasında bir ayağı Malta adasında, Mısır’ı tehdit eden
İngilitere var.
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mış, bunun yerine Batı’daki kalabalık fabrika işçisi için yiyecek ve fabrikalar için hammadde talebi
artmıştı.
Emperyalizm ile modern Avrupa toplumunun gelişimi birbiriyle doğrudan ilişkilidir. Avrupa’da 16. yüzyılda başlayan toplumsal dönüşümler kendine özgü bir yapı olan emperyalizmi ortaya çıkarmıştır. Coğrafi keşiflerle birlikte yürütülen fetih sonucunda zapt edilen yeni topraklar
ticari sermaye elde etmek amacıyla merkez ülkelere bağlanarak buraların eyaletleri, sömürgeleri
haline gelmişti. Emperyalizm ise yeni toprakları ilhak etmenin ötesinde buradaki hâkimiyeti devamlı kılacak yeni ekonomik, siyasi formülasyonlar anlamına gelmektedir. Emperyalist sistemde
siyasal bağımsızlığa sahip ülkeler de ekonomik gücüne bağımlı oldukları ülkelere boyun eğmek
durumunda kalabilmekteydi. Artık sömürgecilikte olduğu gibi dünyanın sadece toprak bazında
paylaşımı değil, mali sermayenin yeni nüfuz alanlarını paylaşması söz konusudur. Emperyalizmde
büyük tekelci şirketler ekonomi üzerinde belirleyici bir konuma yükselmeye başladı ki bu özellikle
de sanayi devriminden beri gelişen kapitalist sermaye birikimin doğal bir sonucuydu. Bu dönemde emperyalist büyük devletlerdeki mali sermayenin sermaye ihracı yoluyla ulusal pazarların
ötesine yayılması söz konusudur ki bu süreç meta ihracına eşlik etmektedir.
Yukarıda özetlenen şekilde 19. yüzyılda emperyalizmin doğuşunun, bir bakıma kapitalizmin yeryüzünün bütününe el atma süreci olduğunu belirttik. Kapitalizmin doğduğu kıta olan Avrupa bu tarihlerde daha hızlı bir şekilde kendi dışındaki medeniyetler ile karşı karşıya gelmiş,
dünyanın büyük kısmı daha o tarihlerde kapitalist sistem ile bütünleşmeye başlamıştı. Elbette ki
bu bütünleşme, sömürgelerde yaşayan halklar için çok pahalıya mal olsa da sonuçta durdurulamaz bir gelişmenin kapısı bir daha kapatılmamak üzere aralanmıştır. 20. yüzyıl gelip çattığında
emperyalist devletler, yarı sömürge konumunda olan birkaç alan dışında dünyanın dört bir yanını
sömürgeleştirmişlerdi.
Sonuç:
Tarih düz bir çizgide ilerleyen bir süreç olmadığı için çeşitli tarihsel durumlar bir arada var olabilirler. Örneğin serbest emek gücüne dayalı kapitalizm ile kölecilik sistemi birbiriyle bağdaşan yapılar olmamasına rağmen köleciliğin resmi olarak kalkması için dünyanın en gelişmiş ülkelerinde
bile 19. yüzyılın ortalarını beklemek gerekecektir. Aynı şekilde 20. yüzyılın başlarında Okyanusya
adalarında ilkel avcılık-toplayıcılık ekonomisinin var olabilmesi de bu duruma verilebilecek örneklerdendir. Sömürgecilik ile emperyalizm çoğu zaman iç içe geçtiğinden dolayı ikisini ayırt etmek
belli zorluklara yol açmaktadır. Bu yüzden emperyalizm olgusu esas olarak 19. yüzyılın son çeyreğinde kendisini hissettiren gelişmelerin ürünüdür. Siyasal literatüre ise İngiltere’de 1870’lerin
başında girdi, 1890’larda ise yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Bu yıllarda emperyalizm, üzerinde en çok tartışılan kavramlardan biri haline geldi; çünkü yeni bir fenomeni açıklamak için
geliştirilmiş yeni bir terimdi. Kapitalizm dünya çapında gelişip derinleştikçe, siyasal tahakküm
biçimlerinden yalnızca biri olan sömürge tarzı ilişkiyle giderek bağdaşmaz hale geldi. Tabi özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın ardından birçok sömürgenin ulusal kurtuluş savaşları neticesinde “bağımsızlığa” kavuşmasıyla bu durum daha açık olarak görüldü.
Kuşkusuz bunun kendiliğinden gerçekleştiğini, emperyalist devletlerin buna gönüllü razı
olduğunu söyleyebilmek mümkün değil. Mısır ve Cezayir örneklerinde olduğu gibi Fransa ve İngiltere bu yeni durum karşısında uzun süre ayak diremeye çalıştılar. Ancak İkinci Dünya Savaşı’nın
galibi olmalarına rağmen çok yıpranmışlardı ve sömürge karşıtı direniş karşısında çaresiz kaldılar.
Fransa Cezayirlilerin sert direnişi karşısında çoğunlukla sivil Araplardan oluşan 1 milyona yakın
kurbanı geride bırakarak bu topraklardan çıkmak zorunda kaldı. İngiltere ve Fransa 1956 yılında
üçüncü dünyanın simge liderlerinden Nasır’ın Mısır’ının Süveyş Kanalı’nı millileştirmesi karşısında
askeri gücünü kullanmaya bile çalıştı; ama bundan sonuç alamadı. Şüphesiz 20. yüzyılın uluslararası yapısı 19. yüzyılda olduğundan epey farklıydı. Her şeyden önce 20. yüzyılın Sovyetler Birliği
ve ABD kutuplu dünyasında eski güç ilişkileri tamamen değişmişti ve bu iki gücün arasında başla-

S a y f a | 164

Sömürgecilikten Emperyalzime

“Babana söyle, İngiliz yönetimi altında hepimiz mutluyuz”
Kral 5. George’un oğlu Prens Edward, İngiliz sömürgesi Yemen’i ziyaret ediyor.
yan Soğuk Savaş yepyeni dengeleri gündeme getirmişti. 20. yüzyılın en önemli olayı olan Ekim
Devrimi neticesinde yeni bir güç olarak sahneye çıkan Sovyetler Birliği ilk başlarda Avrupa’da,
özellikle Almanya’da, sosyalist bir devrim olacağı beklentisi içerisindeydi. Ancak bu gerçekleşmeyince stratejik olarak anti-emperyalist Leninist bir retorik ile sosyalist nitelikli olsun ya da olmasın
ulusal kurtuluş savaşlarını destekleme politikasını gütmesi, sömürge karşıtı hareketlerin güç kazanmasında katalizör rol oynadı. Ayrıca Soğuk Savaş’ın diğer önemli gücü olan ABD, İngiltere ve
Fransa’dan farklı olarak klasik sömürgeci bir ekolden gelmiyordu, ya da en azından bu konuda
başlangıçta kötü bir şöhrete sahip değildi. Üstelik ABD Soğuk Savaş devam ederken bu savaşın
önemli bir parçası olan hegemonya mücadelesini kaybetmemek için açıktan bir sömürgeciliğin
savunuculuğunu yapmayı rasyonel bulmuyordu. ABD “hür dünyanın” temsilcisi olarak klasik sömürgecilikten arta kalan kalıntıların tavsiye edilmesini kapitalist kampın uzun erimli çıkarları açısından daha faydalı olacağını düşündü. Bunun yerine, bazı sosyal bilimcilerin Yeni Emperyalizm
adını verdikleri, ekonomik kapitalist bağımlılık ilişkilerini derinleştirerek dünya egemenliğini sağlamanın daha akılcı olacağını hesaplayan ABD, eski tecrit yanlısı tutumunu terk ederek uluslararası sahada ağırlığını daha da artırdı.
Artık yeni uluslararası sistemde fiili işgal yerine ekonomik ilişkiler ağı belirleyici olacaktı.
19. yüzyılın son çeyreğinde klasik sömürgeciliğin yerine doğan emperyalizm, 20. yüzyılda daha
olgunlaşarak sömürgeciliğin eski kalıntılarını önemli ölçüde tasfiye etti. Merkez ülkelerin çevre
ülkelere yönelik işgal ve müdahale örnekleri ise istisna durumundadır. Uluslararası yapıda bir
ülke fiili olarak işgal edilmese de onu sistemin bir parçası haline getiren birçok yapısal kurumlaşama ve işleyiş mekanizmaları derinleştirildi. 1970’lere gelindiğinde sömürgelerin büyük kısmı
tasfiye edilmiş; ama görünürde siyasal bağımsızlığa kavuşmuş olan devletlerin çok da bağımsız
olamadıkları ortaya çıkmıştı.
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1917 Ekim Devrimi
1917 Ekim Devrimi, Rusya'da gerçekleşen ve ülkenin tüm ekonomik, toplumsal ve siyasal yapısını değiştiren radikal bir dönüşümdür. Sovyet Devrimi olarak da bilinen bu dönüşüm hem Rusya tarihinde
hem de dünya tarihinde yeni bir sayfa açmıştır. Bu devrim ile Rusya'daki Çarlık rejimi yıkılmış, hareketin
mimarları olan Bolşeviklerin öncülüğünde tarihte ilk kez Proletarya (işçi sınıfı) diktatörlüğü adı altında
sosyalist düzene geçilmiştir. Devrim, önce 1905 yılında Çar'ın yetkilerini bir Meclis ile paylaşıp Meşruti
Monarşi düzenine geçilmesiyle başlamış, ardından 1917 Şubat'ında Çar'ın tahtını terk etmek zorunda
kalması ve burjuva demokratik düzene geçilmesiyle ve son olarak da aynı yılın Ekim ayında burjuva rejiminin yıkılıp yerine proletarya (işçi sınıfı) diktatörlüğünün kurulmasıyla tamamlanmıştır. Böylece Rusya,
dünyada sosyalist düzene geçen ilk ülke olmuştur.
Yıkılan "Rusya İmparatorluğu" yerine "Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği" kuruldu. Yeni kurulan devlet kendi içinde sosyalist düzeni inşa ederken, dünyanın pek çok yerinde devrim etki yaratmış,
kapitalist dünyanın engelleme çabalarına rağmen bazı ülkelerin sosyalizme geçmeleriyle dünya, Bağlantısız ülkelerin dışında, "Sosyalist Blok" ve "Kapitalist Blok" olmak üzere iki kutba bölünmüştür. 20. yüzyıl
boyunca da bu iki kutuplu düzen devam edecektir.
1917 Ekim Devrimini anlayabilmek için önce Rusya'nın tarihini ve 20. yüzyıl başında toplumsal,
siyasal ve ekonomik yapısını incelemek gerekiyor.
Rusya Tarihi: l5.yüzyıla kadar Rus toprakları Asyalı kabilelerin ve Moğolların istilasına maruz kaldı. III. İvan zamanında Rusya Moğol egemenliğinden kurtuldu ve bağımsızlığına kavuştu. Hemen ardından tahta geçen IV. İvan (Korkunç İvan) 1553 yılında kendisini Rusya'nın Çar'ı ilan etti. Böylece Rusya'da
hanedanlık (monarşi) dönemi başladı. İvan Hanedanı iktidarı devralacak oğul bırakamadığından 1653
yılında ülkenin her kesiminden gelen temsilciler Mihail Fyodoroviç Romanov'u Rusya'nın Çar'ı seçti. Bu
tarihten sonra 1917 yılına kadar Romanov Hanedanı Rusya'yı yönetti. l7.yüzyılda Rusya gelişmek ve Batı
ile eşit konuma gelebilme hedefine yönelerek modernleşme sürecine girdi. Batı kurumlarından esinlenilerek Rusya'nın siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamı büyük ölçüde değişime uğradı. Devlet yönetiminde reformlar yapıldı, ordu güçlendirildi. Kilise ise Çar'ın denetimine altına alındı. Ancak bu reformlar sürecinde toprak sahipleri serfler (köylüler) üzerindeki yetkilerini ve baskılarını arttırdılar. Bu süreçte,
hoşnutsuzluk özellikle aydınlar arasında belirginleşti ve devrimci düşünceler yeşermeye başladı. Çarlık
rejimi aydınları sürgüne gönderdi ve bazılarını idama mahkûm etti. Ancak reform istekleri artık halk arasında da yayıldı. Kırım Savaşı, Japonya ile savaş ve I. Dünya Savaşı Rusya'nın iç çelişkilerini daha da su
yüzüne çıkardı. Ülkedeki hoşnutsuzluk gün geçtikçe arttı. Ülkede devrim koşulları artık olgunlaşmıştı.
Toplumsal Yapı
Köylüler: Hukuksal anlamda Rus köylüsü serflikten 1861 yılında kurtulmuştu. Köylülerin kullandığı üretim
teknikleri gelişmemişti. Toprağın kendilerine ait olmasını istiyor, devlete ve büyük toprak sahiplerine ait
ekilmeyen toprakların dağıtılmasını istiyorlardı. Son dönemde yaşanan Japonya ile savaş ve 1. Dünya
Savaşı Rus köylüsü üzerinde çok olumsuz etkiler yarattı. En son kurulan Geçici Hükümet de köylülerin
sorunlarını gideremedi.
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Sovyet Rusya’nın kurucusu Vladimir Iliç Lenin, 25 Mayıs 1919 tarihinde, Moskova’daki Kızıl Meydan’da yeni
Kızıl Ordu’nun askerlerine sesleniyor. Fotoğraf: APPhotograph: AP

İşçi Sınıfı: 19. yüzyılın başlarında sanayileşme ile birlikte serflik ilişkilerinin çözülmeye başlamasıyla işçi
sınıfı (proletarya) ortaya çıkmıştı. Büyük sermayenin geliştiği Petrograd (Petersburg) gibi kentlerde kapitalist ilişkiler yoğunlaşmış ve büyük bir proletarya sınıfı ortaya çıkmıştı. Yüzyıl başında Rusya' da proletaryanın % 24'ü birden fazla işçi çalıştıran fabrikalarda çalışıyordu. 500' den fazla işçi çalıştıran fabrikaların oranı ise %34 idi. 1915 yılından itibaren bu örgütlenmiş işçi kesimi grevleri yaygınlaştırdı. Serfliğin
kaldırılmasıyla birlikte özgürleşen köylüler şehirlerdeki işsizlik problemini daha da artırdı. İktidara bağlı
kolluk kuvvetlerinin baskılarına ve yasaklamalarına rağmen işçiler gizlice örgütlendiler, sendikalar kurdular ve grevleri bütün iş kollarına yaydılar.
Askerler: Rusya'da askerler ordu içindeki aşırı disiplinden, yolsuzluklardan ve kötü davranışlardan şikâyetçiydiler. Son zamanlarda alınan yenilgiler, ordu ve devlet mekanizmasının geriliği, başarısızlıklar askerin moralini daha da bozuyordu. 1. Dünya Savaşı başladığında Bolşeviklerin de etkisiyle savaşın bir an
önce sona erdirilmesini beklediler. 1914–1917 yılları arasındaki çarpışmalarda 2 milyon ölü, 3 milyon
yaralı ve 2,5 milyon esir verilmesi askerin Çar' a olan güvenini ve bağlılığını iyice azalttı.
1905 Devrimi
1904 yılında başlayan Rusya-Japonya savaşı ekonomik ve toplumsal yapıda işlerin daha kötüye gitmesine
neden oldu. Halk savaş istemiyordu. Ülkenin bazı yerlerinde ayaklanmalar meydana geldi. 22 Ocak 1905
tarihinde halk bir Papazın liderliğinde Kışlık Saraya yürüdü. Amaçları günlük çalışma süresinin sekiz saate
indirilmesi, asgari ücretin de en az bir ruble olması yönünde Çar'a dilekçe vermekti. Çar'ın askerlerinin
eylemcilerin üzerine ateş açması sonucu 100'den fazla insan öldü. Bu olay tarihe "Kanlı Pazar" olarak
geçti. Bu durum gerginliğin daha da artmasına neden oldu. Ülkenin her yanında ayaklanmalar ve grevler
başladı. Bu ayaklanmalar bastırıldı ancak 1905 Devrimi olarak adlandırılan bu toplumsal hareketler Rusya'da Meşruti Monarşi düzeninin kurulmasına yol açtı. Bundan böyle Çar'ın yasa koyma yetkisini "Duma"
adlı meclis paylaşacaktı. Ancak Çar II. Nikola iki ay sonra Duma'yı dağıttı, halka verdiği hakları geri aldı.
İzleyen dönemde Duma birkaç kez açılıp kapandı. Sonunda Çarlık yönetimini destekleyen bir "Duma"
oluşturuldu. Bu yeni Halk Meclisi her ne kadar güdümlü ise de siyasal partiler, sendikalar ve derneklerin
kurulması için de bir ortam doğdu. Ancak hoşnutsuzluk bir türlü sona ermiyordu.
1904–1905 Rusya-Japonya savaşının giderleri ülke içindeki altın rezervi ile karşılanmıştı. 1905
ayaklanmasının bastırılması için Rusya Fransa'dan borç almıştı. Bu yüzden Rusya maliyesi iflas durumuna
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gelmiş, vergi düzeni bozulmuştu. Artık gizli yanı kalmayan adaletsizlikler toplumsal çelişkileri iyice arttırmıştı.
1905 Devrimi bir anlamda Rusya için 1917 Devrimine giden yolları açtı. Bu devrim halk ile Çar
arasındaki çelişkileri daha da belirginleştirmiş, liberal burjuva sınıfının Çar'ın müttefiki olduğunu kanıtlamış ve halkın devrimi gerçekleştirecek kadar güçlü ve örgütlü olmadığını göstermiştir. Ancak 1917 Devrimin bir provası da sayılabilecek bu hareket Çarlık rejiminin de sanıldığı kadar güçlü olmadığını ortaya
çıkarmıştır.
1. Dünya Savaşı Sırasında Rusya
Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti'ne karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak
kuran Rusya savaş ekonomisinin yarattığı sıkıntılarla boğuştu. Rus ordusu Almanya karşısında büyük
yenilgiler aldı. Osmanlı Devleti'nin Doğu'da cephe açması Rusya'nın güçlerinin bölünmesine yol açtı.
Boğazların Osmanlı devletinin hâkimiyetinde olması Rusya'nın müttefiklerinden askeri ve ekonomik yardım almasını engelledi. Askerlerin morali bozuktu ve
savaşacak gücü kalmamıştı. Birliklerinden kaçıyorlar ya
da isyan ediyorlardı. Şehirlerde ve köylerde açlık giderek artıyordu. Şehirlerdeki işçiler "Sovyet" adı altında
yerel örgütler kurdular. "Sovyet" örgütlenmesi köy lüler
ve askerler arasında da yaygınlaşmaya başladı.
O dönemde sürgünde olan Vladimir İliç Lenin
yazdığı tezlerde, kapitalizmin son aşaması atan emperyalizm döneminde eşitsiz gelişme nedeniyle emperyalist ülkeler arasında çelişkilerin artacağını ve bu durumda savaşın zorunlu olacağını öngörmüştü. l. Dünya Savaşı da bu düşünceyi kanıtlayan bir olguydu. Savaşı bir
"iç savaşa" dönüştürme ve kendi ülkelerinin bu savaştan yenilgiyle çıkması düşüncelerini ileri sürdü. Böylece
devrimci patlamanın koşulları da hazırlanmış olacaktı.
Emperyalist devletlerarasındaki bu büyük savaş Bolşevikler için sosyalizm aşamasına geçilmesinde bir fırsat
olacaktı.
Şubat Devrimi
Bir Sovyet pulunda Karl Marx’ın portresi
1917 yılı Mart ayında savaşın getirdiği bunalım artık
giderilemez durumdaydı. Başkent Petrograd'ta yayılan
grevlere ve gösterilere askeri birlikler artık müdahale etmiyor, aksine isyancılara destek veriyorlardı.
Askeri birliklerin de sadakatini ve desteğini yitiren Çar Nikola tahttan çekilmek zorunda kaldı. Şubat Devrimi olarak da bilinen bu ayaklanma ile (Gregoryen takvime göre Mart) Rusya'da Romanov Hanedanlığı
sona erdi ve Çarlık düzeni yıkıldı. Hemen Geçici Hükümet kuruldu. Liberal düşünceleriyle tanınan Prens
Lvov başkanlığında kurulan Geçici Hükümet'te devrimci Bolşevikler hariç bütün siyasal eğilimlerden
gruplar yer aldı. Ancak Meclis'te liberal burjuva temsilcileri çoğunluktaydı. Geçici Hükümet savaştan
çekilmek yerine savaşı kazanma hedeflerine yönelerek bütün güçlerini Alman cephesine yöneltti. Geçici
Hükümet İtilaf devletlerine Çarlık rejiminin uyguladığı savaş politikasına aynen uyacağını açıkladı. Rus
halkının beklediği barışı sadece Bolşevik grup vaat ediyordu. Bolşevikler propagandalarında "Barış, Toprak ve Ekmek" sloganını kullanıyorlardı ve bu slogan halk üzerine büyük etki bırakıyordu. Ancak Bolşevikler, Çarlık rejiminden sonra yeni stratejiler geliştirilmeliydi. Lenin, burjuva demokratik devrimin hemen
sosyalist devrime dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyordu. Şubat Hareketi ile Meşruti Monarşi düzeni
yıkılmıştı ancak yeni hükümet halkın hiçbir sorununa çözüm bulamamıştı. Prens Lvov'un kurduğu hükümet toprak sahipleri ve kapitalistlerden oluşuyordu. Köylülerin toprak talebi göz ardı edildi. Devrimci
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gruplar baskı ve şiddetle yok edilmeye çalışıldı.
Ekim Devrimi
Geçici Hükümet'in ekonomik sorunlar için çözüm
üretememesi ve ısrarla savaşa devam etmesi,
halkın iktidardan beklentilerini boşa çıkardı. İşçiler fabrikalarda kendi denetimlerini kun;lular.
Askerler orduyu bırakıyordu. Köylüler ise kendiliklerinden topraklara el koymaya başladılar. 60'ın
üzerinde ulusu barındıran geniş Rusya topraklarında azınlık milliyetler bağımsızlık hareketlerine
başladılar.
Bolşevikler "Barış, Toprak ve Ekmek" sloganıyla özellikler Petrograd ve Moskova gibi büyük kentlerde halkın kendilerine olan desteğini
arttırdılar. Çarlık iktidarının Finlandiya'ya sürgüne
gönderdiği Lenin Petrograd'a gizlice gelerek silahlı mücadele yoluyla iktidara el koyma mücadelesinin hazırlıklarını başlattı. Lenin küçük ve devrimci bir elit grubu olan Bolşeviklerin silahlı mücadelesine halkın destek vereceğine inanıyordu
ve bir an önce propaganda faaliyetlerine ağırlık
verdi. Lenin'in Bolşeviklerin devrimi gerçekleştireceğine dair inancı bir başka muhalif grup olan
Sovyet döneminden bir propaganda posteri:
Menşevikler tarafından paylaşılmadı. Menşevikler
“Halk ve Ordu Birdir”
ve Sol Devrimciler grubu daha geniş ve katılıma
açık bir örgütlenme modelini benimsiyorlar, Geçici Hükümeti demokratik yollarla iktidardan uzaklaştırmak gerektiğini savunuyorlardı. Lenin bu uzlaşmacı tavrın yerine ısrarla savaşa hemen son vermek ve
parlamenter rejimi devirerek iktidarı Sovyetlere devretme yolunu izliyordu. Lenin'e göre işçi sınıfı devrimin önderi olmalı, köylü desteği sağlanmalı ve burjuva sınıfı saf dışı bırakılmalıydı. Lenin'in, ordunun
Geçici Hükümete değil, Sovyet örgütünün talimatlarına uymasını istediği ünlü 1 No'lu Emir'ine iktidar
karşı çıkacak gücü dahi bulamadı. Şubat-Ekim ayları arasında dört kez hükümet değişikliği olmasına rağmen hiç bir hükümet ülkenin sorunlarına çözüm üretemedi.
Lenin liderliğinde, Bolşeviklere bağlı askerler ve işçiler 7-8 Kasım 1917 tarihinde (eski takvim e
göre 25-26 Ekim) hemen hemen hiç direnişle karşılaşmadan Geçici Hükümeti devirdiler. "Halk Komiserleri Konseyi" kuruldu ve bu konseyin başkanlığına da Lenin seçildi.
Bolşeviklerin ele aldığı iktidar için yapılacak en önemli iş savaşın sona erdirilmesi idi. Yeni Meclis
Rusya'nın eski müttefiklerinin itirazlarına rağmen savaştan çekilme kararı aldı.19l8 yılı Mart ayında Rusya kendisine karşı savaşan bütün devletler ile Brest-Litovsk Antlaşmasını imzaladı. Çok ağır şartları içeren
bu antlaşma ile Rusya Polonya, Baltık Devletleri, Finlandiya, Ukrayna ve Beyaz Rusya topraklarının büyük
bölümünü (toplamda 3 milyon km2) ve 62 milyon nüfusu yitirdi. Toprak kaybından sonra başkent
Petrograd o kadar kıyı bölgesinde kalmıştı ki, güvenlik açısından ülkenin yeni başkenti Moskova'ya taşındı.
Yeni Düzen
Lenin önderliğinde kurulan yeni Sovyet yönetimi ilk iş olarak köylülere toprak dağıttı. 1921 yılında NEP
olarak bilinen Yeni Ekonomi Politikası (New Economy Policy) çerçevesinde köylülerin toprak sahibi olmalarına ve ürünlerini pazarda satmalarına izin verildi, bu esneklik köylü kesimin iktidara tam olarak deste-
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ğini sağladı. Ancak köylü kesiminin özel mülkiyetindeki toprakların kamulaştırılıp sosyalist düzene hemen geçilmesinin imkânsız olduğu görülmüştü. Köylüler topraklarının devlete devredilmesine karşı dirençlerini açıkça göstermişlerdi. Lenin bu anlamda sosyalizmin inşasının köylülerin desteğini almadan
gerçekleşemeyeceğini düşünüyordu.
Bankalar ve diğer finans kurumları kamulaştırıldı. Sınıf ayrıcalıklarına son verildi. Devrim muhaliflerine karşı mahkemeler kuruldu. Çarlık döneminde diğer devletlerle yapılan emperyalist politikalar içeren bütün anlaşmalar feshedildi. Lenin Çarlık Rusya'sının yaptığı bütün gizli anlaşmaları deşifre etti ve
aynı dış politikayı izlemeyeceğini açıkladı.
Yeni yönetim sıkı merkeziyetçi ekonomi politikaları izleyerek bütün üretim araçlarını devletin tekeline aldı. Lenin, Marksist düşüncenin öngördüğü gibi, kapitalist düzenden sosyalizme geçişin proletarya diktatörlüğü kurularak gerçekleşeceğini savunuyordu. Aynı zamanda sosyalizmin tüm dünyada uygulanabilmesi için devrimci mücadeleye başlanması ve emperyalizme karşı direnişe geçilmesini savunuyordu.
Bolşeviklerin iktidarı güçlendirme çabaları karşı-devrimcilerin İtilaf devletlerinden (İngiltere,
Fransa, A.B.D ve Japonya) aldığı para, silah ve asker desteği ile sürekli engellenmeye çalışıldı. Eski Çarlık
rejimine bağlı generallerin öncülüğünde başlayan bu karşı-devrimci hareket Beyaz Ordu adı altında birleştiyse de Troçki önderliğinde kurulan Kızıl Ordu hâkimiyeti sağladı. 1922' yılına kadar süren iç savaşta
Sovyet topraklarında yaklaşık 8 milyon kişi öldü ve 2 milyon kadar insan da ülkeden kaçtı. Kızıl Ordunun
zaferi ile iktidar boşluğunu dolduran Bolşevikler hemen Menşevikler ve diğer muhalif grupları da tasfiye
ettiler.
Yeni iktidar ulusların kendi kaderini tayin hakkını tanıyarak farklı milletlerin desteğini kazandı. Bu
destek birçok ulusu barındıran Rusya'nın bir anlamda dağılmasını da engelledi. Bu politika sayesinde
1922 yılına gelindiğinde Sovyet Rusya 22,5 milyon km2'lik yüzölçümüyle federal sosyalist bir devlet yapısını kurmuştu. Rusya, Trans-Kafkasya, Ukrayna ile bütünleşerek Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği adı
ile dünyanın en büyük devleti haline geldi. İç savaş sona erdiğinde Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan
da Sovyet yönetimi altında birleştiler.
Uluslararası alanda yeni sosyalist Sovyet Devletini A.B.D. dışında kalan bütün ülkeler resmen tanıdı. Polonya, Baltık devletleri, Türkiye, İran, Afganistan ile anlaşmalar imzalayan Sovyet yönetimi böylece Kapitalist Bloğun etkilerinden kurtulmak için bir güvenlik çemberi oluşturdu. Gelecekte Sovyet Sosyalizmini diğer ülkeler de ihraç etmek ve bir dünya devrimi gerçekleştirmek üzere içe kapandı.
1924 yılında Lenin'in ölümünden sonra Joseph Stalin Sovyet Başkanı oldu. Stalin mutlak yönetim
anlayışı ile kendisine muhalif olan kişileri (başta Kızıl Ordu'nun mimarı Troçki) tasfiye etti. Kişisel husumetler Stalin'in tavrını daha da sertleştirdi. Rejim gittikçe daha merkeziyetçi hale geldi. Doğrudan Komünist Parti yöneticilerine ve devrimin eski liderlerine yönelik terör dalgası başladı. Buharin, Rikov ve
Kamenev gibi önderler karşı devrimcilikle suçlanıp idam edildiler. Ordunun en iyi generalleri tasfiye edildi. Stalin despotizminden kültür ve sanat alanları da etkilendi. Pek çok aydın ya sürgüne gönderildi ya da
idam edildi.
Stalin ağır sanayiyi kurmak için tarımsal üretimin arttırılması, bunun için de köylülerin arazilerinin hemen kamulaştırılması gerektiğini düşünüyordu. 1928 yılında Stalin NEP'e son verdi. Köylülerin
toprakları zorla kamulaştırıldı. Kolektif tarıma karşı olan köylüler ürünlerini devlet çiftlikleri olan Kolhozlara vermektense yakmayı tercih etiler. Yaşam seviyesi %40 oranında düştü. 1934 yılına gelindiğinde
milyonlarca köylü ailesi topraksız kalmıştı ve çalışma kamplarına gönderilmişti. 1930'ların sonunda Sovyet sanayi üretimi A.B.D.' den sonra dünyada ikinci sıraya oturmuştu, ancak Sovyet tarımı 1913 seviyesine ancak ulaşabiliyordu. Temel ihtiyaçlarını dahi zor karşılayan köylülerin gösterdiği hoşnutsuzluğa karşı
Stalin gerek ordu gerekse gizli polis servisini kullanarak örtbas etme yolunu izlemişti.
Stalin döneminde, Lenin'in tüm dünyaya sosyalizmi ihraç etme ve anti-emperyalist ulusal mücadelelere destek verme politikaları terk edildi.

S a y f a | 171

Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler
Sovyet yönetimi büyük ölçüde Çarlık Rusya'sında olmadığı kadar halkın desteğini kazandı. 1927
yılına gelindiğinde Sovyet ekonomisi savaş öncesi duruma erişmiş, bu tarihten sonra da özellikle ağır
sanayi ve teknoloji alanında büyük gelişmeler kaydetmiş ve dünyanın süper gücü haline gelmiştir.
Sonuç
Çarlık rejimi ile yönetilen Rusya İmparatorluğu 20. yüzyıl başında emperyalist politika izleyerek girdiği 1.
Dünya Savaşı sırasında halk devrimi ile sona erdi. 1905 Devrimi ile halk az da olsa demokratik hakları
kazandıysa da bu hareket tam anlamıyla başarılı olamamış, ancak 1917 Ekim devrimine giden yolu açmıştı.
1. Dünya Savaşı ise devrim koşullarının oluşmasında Bolşevikler için büyük bir fırsat yarattı. Savaş ekonomisi, açlık, yolsuzluk ve baskılar köylü, işçi ve askerlerin "Sovyet" adlı birimlerde örgütlenmelerini sağladı. Marksist doktrini savunan Lenin öncülüğünde kurulan elit ve radikal devrimci grup olan Bolşevikler "Barış, Ekmek ve Toprak" sloganı ile halkın desteğini kazandılar. B u desteği sağlayan devrimciler
1917 Ekim' inde burjuvazinin ve büyük toprak sahiplerinin iktidarını yıktılar.
Lenin döneminde sosyalizmin tüm dünyada zafer kazanması yönünde çalışmalara ağırlık verildiyse de bu politika daha sonra terk edildi. Özellikle Stalin Moskova'ya bağlı olmak şartıyla sol iktidarları
destekleyeceğini belirtti. Moskova güdümüne girmek istemeyen sosyalist devrimi gerçekleştiren ülkeler
kendi başlarına kaldılar.
Sovyet Rusya 1922 yılından sonra ekonomik alanda büyük gelişmeler kaydetti. 1930'lu yıllardan
20. yüzyılın sonuna kadar dünyanın süper gücü haline geldi. Ağır sanayinin gelişmesi uğruna göz ardı
edilen tarımsal kesimin memnuniyetsizliği baskıyla örtülmeye çalışıldı. Stalin'in güçlü merkezi devlet
anlayışı o kadar çok kökleşmişti ki kendinden sonra gelen liderler bu yapıyı yumuşatmaya çalıştılarsa da
pek başarılı olamadılar.
Kapitalist bloğun zorlaması ve engelleme çabalarına rağmen sosyalist rejim uygulandı. Sovyet
devrimi dünyanın geri kalanı için kapitalist düzene bir alternatif sundu. Sovyet. Devrimini Çin, Vietnam,
Küba ve Doğu Avrupa ülkelerindeki devrimler izledi. Kapitalizmin çelişkilerinden doğan sosyalizm böylece ilk kez Rusya'da uygulama alanı bulmuş ve yüzyılın bütün gelişmelerine damgasını vurmuştur.
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Birinci Dünya Savaşı
Kerem Karaosmanoğlu

Savaşın Ayırdedici Bazı Özellikleri
Birinci Dünya Savaşı kendinden önceki hiçbir savaşta görülmeyen karakteristik özellikler taşır. Çok kısa
zamanda hızla tırmanan gerilimin bir zincir reaksiyon etkisiyle yayılması ve bir dünya savaşı niteliği kazanması önemlidir. Buna karşın savaşa giren ülkelerin karar verme mekanizmalarında yer alan politikacıların çoğu, savaşın etkilerinin bu denli yıkıcı olacağını hesaplayamamış, daha kısa, sonuçları kesin ve
‘pozitif’ bir savaş beklentisiyle kararını vermiştir. Savaş arifesinde çatışmaya dahil olan ülkelerin kamuoylarında da savaşmak, büyük ölçüde, ‘kaçınılmaz bir seçenek’ olarak görülmekteydi. Netice itibariyle, Birinci Dünya Savaşı daha sonraki 20. yüzyıl uygulama ve politikalarının önünü açmıştır. Bu savaş, cephe ile
cephe gerisi ayrımını belirsizleştiren ve sivil toplumun aktif katılımını gerektiren bir topyekün savaş idi.
Sadece ordular değil, fabrikalar, ekonomiler, halk kitleleri ve kamuoyları da savaşa dahil oldular. Siper
muharebesinin ilk büyük çaplı etkileri bu savaşta görülmüştür. Savaş sırasında 1917 Sovyet Devrimi gerçekleşmiştir, Çarlık Rusya yıkılmıştır. Savaş sonrası Avrupa’da yaşanan sosyal çalkantılar, haritaların yeni
sınırlar ve ülkeler için tekrar çizilmesi Birinci Dünya Savaşı’nın ilk akla gelen sonuçlarındandır. İki büyük
çok-uluslu imparatorluk, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorlukları, bu savaş neticesinde parçalanmış ve yerlerini daha küçük devletlere bırakmışlardır.
Temmuz 1914 Krizi
Savaşın çıkmasında nihai olarak belirleyici unsur Avusturya-Macaristan ve Sırbistan arasında çıkan krizdir
ve bu kriz zamanla çok büyük bir coğrafyayı ve milyonlarca insanı etkileyecek bir çatışma ortamına zemin hazırlar. 28 Haziran 1914’de Avusturya-Macaristan İmparatoru’nun veliahtı, İmparatorluk tahtının
varisi, Arşidük Franz Ferdinand bir grup Sırp-Hırvat milliyetçi tarafından öldürülür. Franz Ferdinand
Saraybosna’yı ziyareti sırasında suikasta kurban gider. Daha önce Osmanlı topraklarında yer alan
Saraybosna 1878’den beri Avurturya-Macaristan tarafından yönetilmektedir. 1908 tarihinde ise
tamamiyle İmparatorluk (Avusturya-Macaristan) bünyesine katılmıştır. Balkan coğrafyası çokkültürlü
sosyal yapı ile milliyetçi politikaların çatışmasına bir kez daha tanık olmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’na benzer bir biçimde Avusturya-Macaristan da Balkanlardaki milliyetçi politikalardan derinden etkilenmektedir.
Avusturya-Macaristan yönetimi katilin Sırp yönetimi tarafından desteklendiğini düşünür. Zira
Sırp milliyetçiliği endişe vericidir ve İmparatorluğun iç güvenliğini tehdit ettiği düşünülmektedir. Avusturya-Macaristan, 23 Temmuz günü Sırbistan hükümetine katillerin yakalanması ve Sırp milliyetçiliğinin
kontrol altına alınmasını öngören bir ultimatom verir.
Uzun zamandır savaş ihtimalini gözönünde bulunduran Almanya, Avusturya-Macaristan’a bu
krizde destek verir. Rusya ise Sırpları desteklemeye yatkındır. Fransa, Rusya’nın yanında yer almaya hazırdır. Almanya, İngiltere’nin tarafsız olmasını beklemektedir. Savaş öncesi yapılan diplomatik girişimler,
daha önceden yapılan anlaşmaların, yerleşmiş tarihi düşmanlıkların ve silahlanma yarışının yarattığı
etkiyi dağıtmaya yetmez. Savaş patlak verir ve hızla tüm Avrupa’ya yayılır.
Seçim çalışmaları ile meşgul Sırbistan Başbakanı Nicholas Pasic, Avusturya-Macaristan ültimatomu karşısında zaman kazanmaya ve çevre ülkelerden yardım istemeye yönelik bir politika izlemeye
koyulur. Ancak ültimatoma cevap vermek için bir zaman limiti vardır ve Avusturya-Macaristan tarafından kayıtsız şartsız kabul kararı beklenmektedir. Sırpların, ültimatomdaki ‘suikastın soruşturmasına
Avusturya-Macaristan yetkililerini dâhil etme’ şartı dışında, herşeyi kabul ettiklerine dair kanıtlar vardır.
Fakat bu Avusturya-Macaristan yönetimi için yeterli değildir. Ortamın gerginleşmesiyle Rusya Sırbistan’a
destek çıkarak seferberlik ilan eder. İtalya ilk başta tarafsız kalırken Fransa Rusya’nın yanında yer alır ve
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Almanya ile askeri ve ekonomik rekabet içindeki İngiltere sonunda Fransa ve Rusya ile birlikte patlak
veren savaşta Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan’a karşı cephe alır.
Temmuz 1914 krizi bize savaşın çıkışının resmini çizer, sadece bir resim karesi verir, ama onun
altında yatan yapıyı ve tarihsel bağlamı anlamamıza yardımcı olmaz. Zira 1914 yazında politikacıları savaş kararı vermeye zorlayan, tarihe dayanan ekonomik, sosyal, siyasi ve psikolojik bir bağlam mevcuttur.
Dolayısıyla Ferdinand’ın Sırp milliyetçileri tarafından öldürülmesi, Alman ordusunun Belçika’ya girme
gerekçesini veya Amerikalıların Avrupa’daki bir savaşa dahil olma isteğini anlamamıza yardımcı olmaz.
Bu yüzden savaşın ardındaki esas neden Temmuz 1914’ün gerisinde aranmalıdır.
İttifaklar Sistemi ve Diplomasi
Birinci Dünya Savaşı’nda çarpışan taraflar daha önce yapılan ittifaklar ve diplomatik ilişkiler ağı sonucunda belirlenmiştir. Örneğin en belirleyici ittifaklardan bir tanesi Almanya ile Avusturya-Macaristan
arasında olandır. İki devlet arasında 1879 yılında bir ittifak anlaşması imzalanmıştır. 1914’e gelindiğinde
bu anlaşmanın tarihsel bağlayıcılığı hala güçlüdür. Almanya zamanla 1914’e yaklaşırken anlaşmanın tarafları arasında dengeyi bozacak oranda güçlenmeye başlamış, ekonomisi güçlü, hızla endüstrileşen ve
silahlanan bir ülke olarak kendini göstermeye başlamıştır. Bu anlaşma özellikle Rusya’ya karşı tasarlanmıştır. Almanya ile anlaşarak Avusturya-Macaristan çok-uluslu imparatorluğu korumanın yollarını aramaktaydı.
Fransa-Rusya ittifakı ise 1893’de imzalanan anlaşmaya dayanıyordu. Fransa, stratejik olarak,
Prusya ve daha sonra Almanya ile olan bir muhtemel savaşı Rusya’dan gelecek destek ile savuşturmayı
düşünüyordu. Rusya ise Balkanlar’da daha aktif bir rol alabilecek, Almanya’nın iki cephede savaşmayı
göze alamamasının verdiği cesaretle etkisini arttıracaktı.
Bunun dışında İngiltere, Fransa’nın Almanya’ya karşı savaşa girmesine göz yumacak durumda
değildi. Rusya’ya karşı bir Avusturya-Macaristan – Almanya ittifakı olduğu gibi Almanya’ya karşı da bir
İngiltere – Fransa ittifakı vardı. Birleşik Krallık dış politikası gereği kıtada yapılan ittifaklara hep yakın
durmayı tercih etmişti. Ayrıca Almanların hızla silahlanması ve özellikle güçlü bir filo oluşturması konusundaki kaygıları İngiltere’yi diğer devletlerle ittifaka zorluyordu.
Osmanlı İmparatorluğu’na baktığımızda ise İttihatçıiler 1913 yılına gelindiğinde iktidarlarını büyük ölçüde mutlaklaştırmışlardır. 1908 seçimleri ile esen liberal rüzgar kaybolmuştur. Balkan Savaşları’ndan çıkan ordu yorgundur ve Birinci Dünya Savaşı’na yaklaşıldığında İttihatçıiler ittifak yapacak devlet
arayışı içindedir. İngiltere ve Fransa’nın Rusya’ya yakın olması Osmanlı devleti ile eşit şartlarda anlaşmaya hazır Almanya seçeneğini akla getirmiştir. Almanya’ya yakınlaşma politikası Osmanlı’nın son yıllarına
damgasını vurmuştur. Ekonomik, sosyal ve askeri açıdan savaşa hiç de hazır olmayan Osmanlı Devleti,
Almanya’nın yanında, kendini bir anda bir başka savaşın içinde buluverir.
Avrupa’nın dış politikasında belirleyici olan denge politikaları ve diplomatik manevralar Balkan
Savaşlar’ında bir ölçüde başarılı olmuş ve çatışma tüm kıtaya yayılmadan son bulmuştur. Ancak bu sefer
diplomasi ve takip edilen dış politikalar bu anlamda savaşın çıkmasına engel olamamıştır. Aksine ittifaklar sistemi ve uzun vadeli stratejiler dünya çapındaki bir çatışmanın taraflarını ortaya çıkarmada belirleyici olmuştur. 1914’e gelindiğinde savaş çanları çalmaktaydı ve diplomatik manevralar ve politikacıların
hünerleri sadece detaya yönelik ufak oynamalara izin veriyordu. Saflar çoktan belirlenmişti. Kim dost,
kim düşman ortadaydı. Bu anlamda diplomatlar ve başbakanlar politika üretmekte özgür gibi görünseler
de, 1914’e gelindiğinde onları sınırlayan ciddi engeller vardı.
Silahlanma ve Askeri Strateji
1914 öncesinde, büyük çaplı endüstriyel üretimi arkasına alan militarist bir anlayış, devletlerin karar
verme mekanizmalarını etkilemekteydi. Silahlanma ve ekonomik üretim el ele yürüyen süreçlerdi. Ağır
çalışan devlet bürokrasileri ve bundan bağımsız olmayan büyük ordular ve savaş bakanlıkları hazırlıklarını yakın gelecekte patlak verecek bir savaşa odaklanarak yapıyorlardı.
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Dünya çapında bir donanması olan Birleşik Krallık, Almanya’nın kısa zamanda güçlü bir filo oluşturma çabalarını kaygıyla seyrediyordu. Bunun dışında 19. yüzyıl başı itibariyle Almanya, İtalya, İngiltere,
Fransa, Rusya ve Avusturya-Macaristan her yıl yüzbinlerce vatandaşını askere alıyordu. Biriken ordu
kadrolarını uzun süre bir arada tutacak motivasyon ve makul bir takım argümanlara ihtiyaç vardı. Askeri
yönetim kadroları bu yüzden savaşa girmeyi meşrulaştıracak nedenlerin halka kabul ettirilmesini istiyordu.
Devletlerin bir kere savaş kararı verdikten sonra geri dönmeleri pek kolay değildi. Ordu, ülkenin
tüm birimlerinden topyekün destek istiyor ve milyonlarca kişiyi etkileyen bir büyük ölçekli seferberlik
kararı geri adım atmayı zorlaştırıyordu. Bir kere seferberlik kararı vermiş olmak demek bütünüyle savaş
istikametine yönelmek demekti. İlk silahlı çatışmayı başlatan Avusturya-Macaristan Ordusu karmaşık
bürokratik yapısı ve hantallığıyla yönetilmesi zor bir birimdi. Üstelik Avusturya-Macaristan Ordusu için ilk
etapta kaç cephe açılacağı, Rusya’nın savaşa girmeyi göze alıp alamayacağı açık değildi.
Rusya’daki askeri yetkililer kaçınılmaz olarak yaklaşmakta olan bir savaşta ilk hamleyi yaparak
saldırıya geçmenin kendi askeri yapıları ve stratejileri ile daha uyumlu olduğunu düşünüyordu. Geniş bir
coğrafyaya yayılmış büyük Rus Ordusu’nu mobilize etmek ve ülke çapında seferberlik durumuna geçmek
ani sonuç verecek bir hamle değildi.
Almanya’nın askeri stratejisi ise genel hatlarıyla yüzyıl başında General von Schlieffen’in belirlediği şekliyle kabul görmüştü. Bu stratejiye göre Almanya’nın muhtemel bir savaşı iki cephede, doğu ve
batı olarak yaşaması kaçınılmazdı. Dolayısıyla yapılacak şey şok bir yıldırım harekâtıyla batı cephesinde
ilerlemek ve düşmanın komuta merkez birimini büyük bir güç uygulayarak kısa zamanda ele geçirmekti.
Bu anlamda çabuk hareket etmek, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg üzerinden geçip bir anda büyük bir
hızla Paris’e ulaşarak Fransa Ordusu’nun emir aldığı ana merkezi etkisiz hale getirmek demekti. Von
Schlieffen’in stratejisini benimseyen Alman Ordusu için seferberlik demek savaş demekti. İnsiyatif kendilerindeydi. Diğer ülkeler bekleyebilirdi, ama Almanya, askeri stratejisi gereği şok bir saldırı ile savaşa
girmeliydi. Almanlar 1914 şartlarında Rusların daha güçlenmesini ve hazır hale gelmesini bekleyecek
durumda değildi.
Rusya ise seferberliğin Avusturya-Macaristan’ı caydırabileceğini düşündü. Fransa hükümeti Almanya’dan farklı olarak seferberlik ilanının illa savaş anlamına gelmeyeceğini, seferberlik ilanı sonrasında bile diplomatik arayışlara açık olunması gerektiğini düşünüyordu. Askeri olarak belki de tüm bunlardan önemlisi, kimse savaşın bu kadar yıkıcı ve uzun olacağını tahmin edemedi, öngöremedi. Birçok ülkede ‘kısa savaş illüzyonu’ hâkimdi. Bu da savaşa girme kararını kolaylaştırıcı bir etki yaptı.
İç Politika Öncelikleri
1914 yazına gelindiğinde birçok hükümet için savaş demek iç politikada sorunların hasıraltı edilmesi, ya
da geçici de olsa çözümü demekti. Savaş psikolojisi ve seferberlik ruh hali ülkedeki farklı, muhalif sesleri
susturmak için iyi bir fırsattı. Ayrıca başarısız politikaların, ekonomik uygulamaların etkisini en aza indirmek, ancak kamuoyunun dikkatini herkesi doğrudan etkileyecek olan bir şey (mesela savaş) etrafında
toplayarak mümkün olabilirdi.
Avusturya-Macaristan için iç politika dinamikleri, dış politika ve muhtemel bir savaş ile direkt
olarak bağlantılıydı. Bir imparatorluk olarak Avusturya-Macaristan, Balkan coğrafyasındaki milliyetçi
hareketlerden büyük rahatsızlık duyuyor ve milliyetçiliği tehdit olarak görüyordu. Dolayısıyla çıkacak
muhtemel bir savaşın seyri, imparatorluğun akıbeti açısından belirleyici olabilirdi. Yani AvusturyaMacaristan devleti için iç politika meseleleri ile savaşın çıkmasına neden olan dış politikadaki gelişmeler
hiç de birbirinden bağımsız değildi.
Çarlık rejimi Rusya’da zor günler yaşıyordu. Devletin yarattığı baskı, ekonomik eşitsizlik ve toplumda yaygınlaşan adaletsizlik hissiyatı rejimin meşruiyetini gitgide azaltıyordu. Geniş coğrafyada yaşayan bu sıkıntılı nüfusu bir arada tutacak bir misyon lazımdı ve bunu savaştan daha iyi ne sağlayabilirdi?
Savaş, Rusya için rejime bağlılık anlamına gelebilirdi.
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İngiltere’de savaş konusunda kamuoyunda birçok değişik görüş vardı. O dönem ciddi bir sorun
olmaya başlayan İrlanda krizi ile savaş arasında doğrudan paralellik kurmak kolay değildir. Buna karşın
Fransa’da halkın desteği hükümetler için önemliydi. Yeni bir gelir vergisi ve askerliğin 3 yıla uzatılmasını
öngören bir yasanın geçmesi söz konusuydu. Dış politikadaki muhtemel bir savaş fikri bu politikaların
desteklenmesine katkıda bulunabilirdi. Almanya’da ise Bismarck’tan beri içeride destek sağlamak için dış
politikadan faydalanma yoluna gitme fikri yeni sayılmazdı. Bu sayede muhalefet susturulabilir ve savaş
psikolojisi ile ulusal bütünlük tesis edebilirdi.
Sonuç olarak, Avusturya-Macaristan dışında belirleyici rol oynamasa da, iç politikanın kendine
has özellikleri savaş kararı alınmasında değişen oranlarda etkili olmuştur. Ülkeleri yönetenler, karar
verme anlarında sadece dış politika ve ittifaklar sistemi ile değil, ordu bürokrasisi, askeri stratejiler ve iç
politikanın kendine has iniş çıkışlarıyla da sınırlanmışlardır.
Uluslararası Ekonomi
Bir görüşe göre savaşlar kapitalizmin doğasında vardı ve kapitalist ekonomik düzen ortadan kaldırılmadıkça da var olmaya devam edeceklerdi. Endüstrileşmenin büyük bir ivme kazandığı 20. yüzyılla birlikte
ekonomik unsurlar savaşların başlamasına katkıda bulunuyordu hiç şüphesiz. Hızlı endüstrileşme ve
beraberinde sağlanan ekonomik güç, silahlanma ve emperyalist rekabet açısından büyük bir ihtiyaçtı.
Ama bunun yanında Birinci Dünya Savaşı’nda rol oynayan ekonomik nedenlerin analizi sanıldığından
daha karmaşıktır ve detaylı bir çalışmayı gerektirir.
Bu karmaşık yapıya en güzel örnek İngiltere ile Almanya arasında yaşanan filo rekabetinin ekonomik boyutudur. Bu rekabetin zirve noktasına ulaştığı erken 1900’lü yıllarda İngiltere Almanya’dan 5
milyon sterlinlik, Almanya’da İngiltere’den 3 milyon sterlinlik demir ve çelik ithal etmiştir. Bazı zamanlar
İngiltere, Almanya’daki çelik üreticilerini kendi ülkesindekilere o günkü ekonomik şartlardan dolayı tercih etmiştir.
Savaşta ekonomik kaynaklar kendi içinde motive edici bir unsur olabilir. Örneğin Fransa ve Belçika’daki madenlerin Alman endüstrisi için fayda sağlayacağı açıktır. Silah üreticileri, hükümetlerinin politikalarını desteklemekle beraber, bazen hükümetlerin direkt çıkarı olmayan yerlerde de bu defa destek
bekleyebilmiştir.
Kapitalist yatırımcılar ve özellikle silah üreticilerinin kurtulamadığı paradoks ise açıktır. Bir yandan savaşa endeksli bir endüstrileşme sürecini ve hızlı silahlanma yarışını desteklerken ve uluslararası
sistemin bir şekilde savaşa doğru gitmesine katkıda bulunurken, bir yandan da istikrarlı bir ekonomik
düzene ihtiyaç duymuşlar ve fakat silah fabrikaları öncelikli hedef haline geldiğinden yıkıcı bir savaşın
etkilerinden zarar görmüşlerdir. Bu özellikle gemi yapımı için çalışan çelik endüstrisi için geçerliydi. Geniş
pazarlara açık olmak ve istikrarlı bir ekonomik düzen içinde sürekli üretmek asıl istekleriydi. Ama bu
üretimin yarattığı savaş makineleri de bir savaş senaryosunun hazırlanmasına katkıda bulunuyordu.
Sonuçları öngörmeden kar yapma hatasına düşen birçok şirket sadece kendi hükümetleri için değil başka
hükümetler için de silah ürettiler.
Aslında devletler silah üreticilerine, silah üreticileri de devletlere ihtiyaç duyuyordu. Bazı şirketler sınırlamalardan hoşlanıyor ve direkt rekabet olsun istemiyordu. Bazıları ise serbest ticaretin mümkün
olduğunca uygulanmasını tercih ediyordu. Dolayısıyla endüstrileşme ve silahlanma yarışında büyük pay
sahibi olan büyük şirketler, savaşı doğrudan istemeseler de savaşa doğru gidilmesine uzun vadeli stratejilere başvurmayarak katkıda bulunuyorlardı. Kısaca uluslararası ekonominin Birinci Dünya Savaşı üzerindeki etkisini Avrupa devletleri arasında yaşanan emperyalist rekabetten bağımsız olarak düşünemeyiz.
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Emperyalist Rekabet
19. yüzyıl boyunca İngiltere ve Fransa kolonilerden oluşan bir çeşit imparatorluk kurmuşlardı. 1890’lara
gelindiğinde Afrika’da özellikle İngiltere ve Fransa, Doğu Asya’da ise İngiltere ve Rusya rekabet halindeydi.
Bu dönemde herkesin bir kolonisi olması övünülecek bir meziyet, bir milli gurur kaynağıydı. İngiltere’de yayınlanan Daily Express gazetesi Nisan 1900’deki bir yazıda “politikamız vatanseverdir, politikamız Britanya İmparatorluğu’dur” demektedir. Bu saldırgan misyon dışında dini tarafı zaman zaman
ağır basan bir emperyalist tavır da görülebiliyor, beyaz adamın, medeniyet yüzü görmemiş insanları
‘eğitme’ sorumluluğundan da bahsediliyordu.
Fazla sömürgesi olmayan Almanya’nın Orta Avrupa’ya sıkışmış kalmış bir jeopolitik durum karşısında saldırganlaştığı söylenir. 1914’e giden yolda Osmanlı toprakları da, Almanya’nın, Fransa’nın ve
İngiltere’nin içinde bulunduğu emperyalist rekabetin alanlarından biri olmuştur. Bugünkü Filistin, Irak ve
Suriye savaş ve savaş sonrası paylaşımın gerçekleştiği coğrafyalardır. Birleşik Krallık Ordusu, AsyaPasifik’teki sömürgelerindeki askerlerin ağırlıklı olduğu kuvvetleriyle Çanakkale Boğazı’nı zorlamıştır.
Anglo-Germen rekabeti Osmanlı topraklarında da yaşanmıştır.
Bunun yanında 1911’de Osmanlıların dâhil olduğu savaşlar zinciri 1914’e kadar durmadan sürmüştür. İtalya Ordusu’nun Trablusgarp’da Osmanlı birlikleriyle savaşa girmesinin nedeni sömürgeci politikalardır hiç şüphesiz. Bir türlü huzura ulaşamayan Osmanlı Ordusu 1912 itibariyle bu sefer Balkanlar’da
patlak veren başka bir savaşa müdahil olacaktır. 1913’e kadar savaşı yaşayan Balkan coğrafyası, siyasi
istikrara kavuşamayacak ve 1914’deki Birinci Dünya Savaşı’nın da çıktığı yer olacaktı.
Tek başına emperyalist rekabetin Birinci Dünya Savaşı üzerinde oynadığı rolü de abartmamak
gerekmektedir. Çünkü bazen bu rekabeti en uç seviyede yaşayan ülkeler, Avrupa’da kurulan ittifaklar
sistemi içinde aynı kampda yer alabilmektedirler. Bunun en güzel örneği İngiltere ve Fransa’dır. Özellikle
Afrika’da sömürgeler üzerinden yaşanan paylaşım kavgası ve rekabete rağmen 1914’e gelindiğinde kalıcı
gözüken bir İngiliz-Fransız ittifakı söz konusudur. Avrupa ülkeleri arasında yaşanan emperyalist rekabet
doğrudan bir savaş nedeni olmayabilir ama daha önceki sömürge bulmaya odaklı emperyalist politikalar
ve bu politikaların desteklediği milliyetçi ruh hali, savaş kararı verilmesinde son kertede etki sahibi olmuştur.
1914’deki Toplumsal Ruh Hali
Son olarak 1914’e gelindiğinde var olan toplumsal ruh hali devletlerin savaş kararı vermesinde etkili
oldu. Karar verme süreçlerinde kamuoylarının da savaş fikrine son derece hazırlıklı olması önemli bir
noktaydı.
Kısa vadede hükümetler vatandaşlarına savaşın gerekliliğini anlatma noktasında bir hayli başarılı
oldular. Savaşa giren neredeyse bütün ülkelerin kamuoylarında saldırgan devletlerin kurbanı olabilecekleri fikri yaygındı. Bu tema milliyetçi bir retorikle işlenmişti. Milletlerin birbirleriyle savaşmaları kaçınılmazdı. Dolayısıyla savaş sadece kaçınılmaz değil, hazır hisseden bir ülke için istenilen bir şeydi de. Disiplin, itaat, cesaret kavramları yaklaşan bir savaştan bahsedilirken sıklıkla vurgulanıyordu. Politikacılar
böyle konuşuyor, gazeteler bu tip fikirlerle doluyordu. Savaşın övüldüğü romanlar yazılıyordu.
Faşizmin yükselişinin de bu ruh halinin yerleşmesinde etkisi büyüktü. Devletin yaşayan bir organizma olduğu ve vatandaşlarının toplamından daha fazla bir şey olduğu fikri, ‘kutsal devlet’ anlayışıyla
beraber sık sık işleniyordu. Savaş ve devlet büyük idealler için vardı, geriye kalan her şey bu büyük resimde önemsiz detaylardı. Aşağı yukarı bütün ülkelerde savaşın dışarıdan gelecek bir işgali önlemenin
yolu olduğu inancı hayli yaygındı. Seferberlik ruh hali yaratmanın en kolay yollarından biri “milletimizin
şanlı tarihi ve üstün özellikleri” üzerine söylevlere başvurmaktı.
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Dikenli tellere takılıp hayatını kaybetmiş bir Amerikan askeri

Toplumdaki bu seferberlik ruh hali ve milliyetçi hezeyan var olan kalıpları da zaman zaman yıkarak müthiş bir kafa karışıklığına yol açmıştı. Bu bakımdan 1914’deki toplumsal ruh halinin anlaşılmasına yardımcı
olabilecek iki örnek ilginçtir. Birincisi Alman Barış Derneği’nin Ağustos 1914’deki açıklaması:
“Biz Alman pasifistleri, ulusal meşru müdafaanın sorumluluğunun bilincindeyiz. Her pasifist anavatana karşı sorumluluklarını her Alman vatandaşı gibi yerine getirmelidir.”
İkincisi ise İtalya’nın Afrika’da izlediği emperyalist politikaya ve bu politikanın sonucu olan Libya
Savaşı’na Sosyalist Parti’nin bir kolundan gelen destektir. Bu desteğin gerekçesi olarak, bir tehlike ve acil
durum anında ulusal dayanışmanın önemine vurgu yapılmaktadır ve ayrıca Afrika’da kazanılacak bir
koloninin İtalyan işçi sınıfının yaşam standartlarını artıracağı belirtilmiştir.
Sonuçta 1914’deki krizi tetikleyen nedenler çoktur ve hepsi içiçedir. Avrupa’daki ittifaklar sistemi ve diplomasi, silahlanma ve askeri strateji, iç politika öncelikleri, uluslararası ekonomi, emperyalist
rekabet ve nihayet 1914’deki toplumsal ruh hali savaşın çıkmasında etkili olmuştur. Birinci Dünya Savaşı,
tarihe uzanan zengin bir siyasi, diplomatik, ekonomik, sosyal, ideolojik ve hatta psikolojik unsurlar bütünü neticesinde patlak vermiştir. Yani Balkanlar’daki 1914 yazı krizi bardağı taşıran son damladır sadece.
Savaştaki Yenilikler
Birinci Dünya Savaşı birçok açıdan yeni silahların, tekniklerin ve stratejilerin denendiği bir savaş olmuştur. Değişik yöntemler ve taktikler denenmiş ve kullanılmıştır. Çanakkale’de amfibik çıkarma yapılmıştır.
Bu kadar büyük çapta bir siper muharebesinin yaşandığı ilk savaştır, ayrıca ilk defa dikenli teller kullanılmıştır. Bunların haricinde, tarihte ilk defa kimyasal silahların kullanıldığı savaştır. Almanlar Avrupa’daki cephelerde zehirli gaza başvurmuştur.
1916’da tank ilk defa denenmiştir. Uçaklar keşif amaçlı kullanılmış ve fayda da sağlamıştır. Buna
karşın, çok az da olsa ‘it dalaşı’ (dogfight) hikayesi vardır. Almanlar Londra’ya zeplinler göndermiş, ancak
istediği verimi alamamıştır.
Savaşın dengesinde belirleyici rol oynayan ama bunu belki de endirekt bir şekilde yapan silah,
yaygın şekilde kullanılan ve U-boat adı verilen Alman filosuna ait denizaltılardı. U-boatlar İngiliz donan-
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masına kayda değer bir zarar vermeyi başarmıştı. Savaşın daha ilk on haftasında 5 İngiliz kurvazörünü
batırmışlardı. Savaş ilerledikçe, Birleşik Devletler ile özellikle İngiltere arasında gidip gelen ticari gemilere
de saldırmaya başladılar. Ticari gemilerle beraber, Almanlar tarafından, sivil yolcu gemileri de askeri
mühimmat taşıyor suçlamasıyla hedef gösterilmeye başlandı. U-boat tarihindeki en önemli olaylardan
biri, lüks İngiliz yolcu gemisi RMS Lusitania’nın Mayıs 1915’de İrlanda’nın 15 km açıklarında 1959 yolcusuyla birlikte batırılması oldu. Yolculardan 1198’i hayatını kaybedince bu yolculardan bir kısmı da Amerikan vatandaşı çıkınca ABD’nin savaşa girmesi konusunda baskılar artmaya başladı. Sonuç olarak Almanların güçlü bir ordu ve donanma kurması ve Avrupa’daki dengenin bozulmaya başlaması, Woodrow
Wilson Hükümeti’nin savaş kararı almasını, ABD’nin savaşa dâhil olmasını ve savaşın ittifak devletleri
lehine sonuçlanmasını sağladı.

Zehirli gazlar, kimyasal silahlara karşı korunmayan askerlere doğrudan etki ediyor.

Savaş Sonrası
Savaş sonrası tüm kaybeden ülkelere ağır şartlar taşıyan anlaşmalar dikte ettirildi. Almanya 1919 senesinde Versailles Anlaşması’nı imzalamak zorunda kaldı. Bu anlaşmaya göre Kuzey Schleswig bölgesi Danimarka’ya, Batı Prusya Polonya’ya bırakılıyordu. Daha önemlisi Alsace-Lorraine bölgesi Fransa’ya veriliyor, bugünkü Almanya sınırları içindeki Saar bölgesindeki kömür madenleri de 15 yıllığına Fransa’ya devrediliyordu. Bazı bölgeler yeni kurulan Milletler Cemiyeti’nin kontrolüne geçiriliyordu.
Versailles Anlaşması’na göre Almanya’nın ordu ve donanması büyük ölçüde sınırlandırılıyordu.
Tüm savaş zararları, yaklaşık 33 milyar $, Savaş Tazmin Komisyonu’na ödenecekti. Almanlar ayrıca Hava
Kuvveti kurmaktan men edilmişti. U-boat üretimi de yasaklanmıştı. Alman Ordusu’ndaki asker sayısı,
yüzbin kişiyle, o da sadece gönüllülerden oluşmak şartıyla, sınırlanmıştı.
Versailles sadece Almanya’ya karşı kullanıldı. Diğer kaybeden ülkelerle ayrı ayrı anlaşmalar imzalandı. Avusturya ile imzalanan St. Germain Anlaşması’nın şartları da çok ağırdı. Bu anlaşmayla Avusturya,
Çekoslavakya, Macaristan, Yugoslavya ve Polonya’nın bağımsızlığını kabul etmek zorunda kalıyordu.
Artık ülke bir imparatorluk olmaktan çıkmış ve Avusturya-Macaristan yerine Avusturya olarak anılmaya
başlanıyordu. Trieste ve Tirol’ün güneyi savaşın ileriki yıllarında kazanan tarafa geçen İtalya’ya bırakılıyordu. İmparatorluk topraklarının ve nüfusunun 3/4’ünü kaybediyordu. Nüfusunun 1/3’ü Viyana’da
toplanan küçük bir ülke haline geliyordu Avusturya.
S a y f a | 179

Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler
Savaşın bir diğer kaybedeni Bulgaristan ile de Nevilly Anlaşması yine 1919’da imzalanıyordu. Bu
anlaşmaya göre de Bulgaristan 1. Balkan Savaşı’nda kazandığı toprakların çoğunu kaybediyordu. Bu topraklar Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan’a veriliyordu.
Savaş sonrası hepimizin bildiği gibi Osmanlı hükümeti ile de Sevres Anlaşması imzalanır. Fakat
anlaşmanın şartları uygulamaya koyulamadan Kurtuluş Savaşı’na giden süreç başlar ve bu süreç Cumhuriyet’in ilanı ile noktalanır.
Birinci Dünya Savaşı ABD Başkanı Woodrow Wilson’un ‘14 Husus’u içeren programı ile son bulmuştur. Bu programda kaybeden ülkelere neler olacağından başlayarak denizlerin serbest olması ve
toprak dağıtımı gibi konulara değinilmektedir. En önemli maddelerinden biri de savaşın bazıları tarafından belki de yegâne kazanımı olarak görülen Milletler Cemiyeti’nin kurulması kararıdır. Milletler Cemiyeti uluslararası bir örgüt olarak tasarlanmış ve savaşı kazanan ülkelerin inisiyatifleri doğrultusunda barışı sağlamak üzere kurulmuştu. Fakat, ne yazık ki, Birinci Dünya Savaşı’nda yaşananlar ve sonrasında kurulan Milletler Cemiyeti, silahlanmayı ve artan milliyetçiliği durduramadı. Savaş sonrası yeni bir çatışma
ortamına yol açacak zemin hızla tekrar hazır hale geliyordu.

Savaştan kaçan halk ve cepheye giden İtalyan askerleri
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Harita 16 - 1930 yılında Avrupa’da Nüfus
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Kerem Karaosmanoğlu
Savaş Öncesinde Ekonomi ve Kriz
1929 Ekonomik Bunalımı yine bunalımlı geçecek 1930’lu yılların önünü açtı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında ABD, savaşa giren ülkelere kredi vermişti. Savaş sonrası üretim ve tüketim artışı beraberinde büyük bir
talep artışını da getirdi. Amerikan yatırımları Avrupa’da genişliyordu. Borsa’daki değişimler ve aşırı spekülasyon dengeleri bir anda değiştiriverdi. Ekim 1929’da hisse senetlerindeki düşüş zincirleme bir hal aldı ve
ABD’de büyük bir mali bunalıma yol açtı. Bu çöküş kısa zamanda Avrupa’ya da yansıdı. Amerikan ekonomisi krizden çıkmak için içe-kapanmacı tedbirler almaya başladı. Kriz para sisteminin de çökmesiyle İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya’yı vurdu. SSCB dışında Latin Amerika dahil tüm dünya krizin etkisini hissetmişti. SSCB, Stalin döneminde bir seri “5 yıllık kalkınma planları” ile ekonomisini dışarı kapalı da olsa
geliştiriyordu.
Almanya ekonomisi de krizin etkisinden bir türlü kurtulmamıştı. Almanya’da savaş sonrasında
hiperenflasyon oluşmuştu ve buna göre 1 $ = 100.000 DM’ydi. 1930’ların ekonomik buhranlı yılları içekapanmacılığı, milliyetçiliği ve militarizmi öne çıkarmaya başladı.
1930’larda Hitler ve çevresindekilerin serbest pazar ekonomik sistemine şüpheyle baktıkları açıktı.
1932’de Hitler “enflasyon isterseniz enflasyon gelir, enflasyon disiplinsizliktir, alıcılar ve satıcılardaki disiplin eksikliği” demiştir ve bu görüş Naziler arasında da hayli yaygındır. Dolayısıyla, Hitler iktidara geldiğinde
‘yıldırım birlikleri’ (SA), fiyatların yükselmesini silah zoruyla engelledi. Ekonomi devletin hizmetinde olmalıydı, devlet ekonominin değil. Nazi Parti’sinin ileri gelenlerinden Hermann Göring 1936’da “biz bazı söylenen ekonomik kanunları tanımıyoruz, ticaret ve endüstri insanların hizmetindedir” demiş, “2+2=5 eder”
diyerek elini masaya vurmuş ve “Führer isterse” diye eklemiştir. Uzun vadede işlemeyecek bu taktik, ekonomik buhran yıllarında baskıcı politikalarla beraber kısa vadede işe yaradı.
Nazilerin Yükselişi
Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya’da daha önce görülmemiş bir demokratik rejim oturtulmaya çalışıyordu. Adını anayasanın hazırlandığı Weimar şehrinden alan Weimar Cumhuriyeti çoğunluk desteğini alarak kurulmamıştı. Muhafazakârlardan radikallere çok geniş bir muhalif zümre tarafından eleştiriye uğruyordu. Weimar, savaş kaybedildiğinde dikte ettirilen bir tavizi sembolize ediyordu birçokları için.
Uzun süredir askeri hazırlık yapmış Almanya’da birçok insan Birinci Dünya Savaşı’nın kaybedilmiş
olduğuna inanamıyordu. Savaşın, Almanya’yı ‘arkadan bıçaklayan’ sosyalistler ve Yahudiler sayesinde kaybedildiği efsanesi kısa sürede yayıldı. Bu efsane, Alman milliyetçilerin kırılan onurunu bir nebze olsun iyileştirmeye ve daha sonra gelecek aşırı-milliyetçi politikaları meşrulaştırmaya yaradı. Almanya’da çoğunluk
Versailles ile getirilen özellikle iki maddeyi kabul etmek istemiyordu. Birincisi Alman Ordusu’nun 100.000
(gönüllü) askerle sınırlanması, diğeri de savaş tazminatının getirdiği muazzam mali külfetti.
Hitler’in iktidara geliş süreci 6 arkadaşı ile birlikte Ulusal Sosyalist Alman İşçi Partisi’ni (NSDAP)
kurduğu 1919-20’de başlar. Weimar Cumhuriyeti’ne karşı muhalefet yapan parti, 1923’de Münih’de bir
darbe denemesinde bulunur. Darbe başarılı olamaz ve Adolf Hitler hapise girer. Hiç şüphesiz Versailles ile
haksızlığa uğradığını düşünen ve ekonomik refaha erememiş kitleler için Hitler cazip bir seçenek gibi gözükür. 1928’deki seçimlerde Naziler 12 sandalye kazanırken, 1930’a gelindiğinde oyları büyük bir artış göstererek 800.000’den 6.500.000’e çıkar ve parlamentoda 107 sandalyeye sahip olurlar. 1932 yılında ise Başkan Hindenburg, bazı işadamları ve Junkerler (devletten ayrıcalık alan nüfuzlu aristokratlar) tarafından
desteklenen Hitler’i şansöliye yapmak zorunda kalır. Hitler, Hindenburg’un ölümüyle Weimar Cumhuriyet’inin sona erdiğini ve onun yerine III. Reich (III. İmparatorluk) döneminin başladığını ilan eder.
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Hitler sınıf çatışmasına karşı sert önlemler almış ve işçi hareketini de ortadan kaldırmıştı. İşçi sendikaları yasaklandı, grev hakkı ortadan kaldırıldı ve bütün işçiler tek bir örgüt içine (Ulusal İşçi Cephesi)
dahil edildi. Bununla beraber işçilere bazı sosyal güvenceler verildi. Büyük altyapı projeleriyle (otoyol yapımı, toplu konut vs.) işsizlik sorunu azaltıldı. Yeni bir savaşa doğru ilerlerken silahlanma en önemli devlet
politikalarından biriydi ve ordunun ihtiyaç duyduğu silah ve araçların üretimi de işsizliği azaltan bir etken
oldu.
Almanya o dönem dünyanın en endüstrileşmiş ülkelerinden biri olmasına rağmen Nasyonel Sosyalizm’in kırsal değerlere; köylülüğe, toprağa ve geleneklere vurgu yaptığı görülür. Her türlü insanın yaşadığı,
birçok hayat tarzının yan yana var olabildiği ve değişik coğrafyalardan gelen insanların buluşmasını simgeleyen büyük şehirler, Naziler için daha çok kaotik, karışık, bozulmuş, saflıktan uzak yerlerdi. Bir zamanlar
‘özgürlük’ sloganıyla kurulmuş şehirler artık baskının, korkunun ve devletin yarattığı terörün hissedildiği
yerlerdi.
Hitler, iktidarını SA ve daha sonraları kurulan SS adı verilen paramiliter birliklerle pekiştirmeye çalıştı. Ayrıca gizli servis, Gestapo totaliter iktidarın önemli bir aracıydı. Naziler devletin her şeye kadir bir
totalite olarak kendini dayattığı bir ideolojiye yaslanıyorlardı. Lider (führer) yarı-tanrısal, kutsal görülüyordu. Irkçılık bir devlet politikası haline gelmişti. Devlet herşeydi. İşadamları ve dolayısıyla ekonomik düzen
sıkı devlet kontrolündeydi. Kilise ve kitle iletişim araçları da devletten ayrı değildi. Bilim ve sanat devlet
için yapılıyordu. Sendikalar ortadan kaldırılmıştı. Naziler arasında düşmanlarla çevrili olma paranoyası ve
kıstırılmışlık hissiyatı had safhadaydı. Bu arada, Alman milleti üstündü ve bu ortaya çıkmalıydı. Ebedi
yokoluş tehlikesi ile tüm dünyaya egemen olma arasında gidip gelen ve pek de dengeli sayılamayacak bir
ruh hali hakimdi. Bu ruh hali Nazileri bitmek bilmeyen bir seferberlik ve savaş durumuna yöneltiyordu.
Naziler aslında içeride sürekli savaş halindeydi. Düşmanlar çeşitliydi: muhalifler (liberaller, solcular, komünistler), farklı fikirde olanlar, aynı fikirde olup da iktidar çatışmasında tehlikeli bulunanlar, yönetimde farklı düşünen askerler, kilise ve din adamları, çingeneler, engelliler, eşcinseller, Polonyalılar, Yahudiler… Bu şartlar altında kimin dost kimin düşman olduğunu belirlemek için totaliter bir zihniyetle, bireylerin özel hayatlarına kadar sızan ve müdahale edebilen bir devlet mekanizmasının kurulması sözkonusuydu.
SA ve SS birlikleri bu amaca hizmet ettiler. Ayrıca rejimin kendi meşruluğunu oturtması için de kilit bir
işlevi yerine getirecek Propaganda Bakanlığı kurulmuştu. ‘Zararlı’ yayınlar yok edilirken, düşman potansiyeli taşıyan herkes ve her kurum bastırılıyor, sindiriliyor, tehdit işe yaramaz ise zor kullanılarak durduruluyordu. Okullarda, bazı matematik derslerinde engelli, yaşlı ve hasta bir vatandaşın devlete yıllık maliyeti
hesaplanıyor ve Almanya’nın bu yükü taşımak zorunda kaldığı vurgulanıyordu.
Yahudi düşmanlığı had safhadaydı. Devlet destekli linç kampanyaları, farklı olanların fişlenmesi ve
hedef gösterilmesi yaygındı ve ilk önceleri zorla sürülmeleri, daha sonra da kamplara alınmaları süreci
1930’lu yıllarda başlamıştı. Bu süreç, maliyeti ucuz ve etkili bir yöntem olarak mühendislerin tasarladığı
toplama kamplarında milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bir soykırımın, Holokost’un yolunu açacaktı.
Savaşa Doğru
Milletler Cemiyet’nin sağladığı barış ortamı pek fazla uzun sürmedi ve 1930’lu yıllarla birlikte ciddi anlamda tehdit edilmeye başlandı. İlk belirtilerden biri 1931’de Japonya’daki faşist yönetim komutasındaki Japon Ordusu’nun Çin sınırına dayanarak Mançurya’yı işgal etmesiydi. Japon Ordusu’nun Çin’in üzerine gitmesi Avrupa’da büyük yankı uyandırmadı. Coğrafi uzaklık belirleyici rol oynadı. Belki de Japonya’nın doğuda Rusya’yı dengeleyeceği düşünüldü. Kısa bir süre sonra, 1933 yılında Hitler, Milletler Cemiyet’inden
ayrıldığını ilan etti.
Bunun ardından bir başka kriz Etiyopya’da yaşandı. Koloni elde etme peşindeki faşist yönetim önderliğinde İtalyan ordusu Afrika’daki o dönemde tek bağımsız ülke olan Etiyopya’ya saldırdı. Mussolini
Etiyopya’yı çok zorlanarak işgal edebildi. 1935-36 yılları arasında aylar süren işgal İngiltere ve Fransa’nın
itirazlarına rağmen devam etti ve Milletler Cemiyeti etkisiz kaldı.
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1935 yılında ise Hitler artık Versailles zamanında getirilen askeri sınırlamaları kaldırdığını telaffuz
etmeye başladı. Gönüllülük yerine askere alınmanın tekrar başladığını belirtti ve zaten uzun süredir gizliden gizliye faaliyetlerini yürüten Alman Hava Kuvvetleri’nin (Luftwaffe) varlığını açık açık ilan etti. Ve
1936’da Hitler Versailles ile elinden alınan Rhineland’ı tekrar ele geçirdi. Rhineland saldırısının Hitler’in
başlamakta olan saldırgan dış politikasının kuvvetli bir işareti olduğu söylenir. İngiltere ve Fransa pasif
kalmayı tercih etti ve Hitler’in daha ileri gitmeyeceğini düşündü.
1936 yılında başlayan İspanyol İç Savaşı’nda Faşist Diktatör Francisco Franco, İtalya ve Almanya’nın desteğini aldı. Franco’ya karşı Cumhuriyetçiler sosyalistlerin ve Sovyetler’in yardımını alarak mücadele etti. İngiltere ve Fransa’nın yine pek aktif bir politika izlememeyi tercih etmesinin de etkisiyle Franco
yönetimindeki milliyetçi kuvvetler kazandı. İspanyol İç Savaşı yaklaşmakta olan bir dünya savaşının provası
gibiydi.
Savaşı Hazırlayan Koşullar
İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına katkıda bulunan en önemli unsurlardan biri Birinci Dünya Savaşı sonrası
imzalanan anlaşmaların yarattığı dengesiz ekonomik, sosyal ve siyasi ortamdı. Özellikle yeniden endüstrileşme aşamasına gelen Almanya’da, sosyo-ekonomik sorunlarını aşamamış insanlar büyük ölçüde haksızlığa uğradıkları düşüncesi içindeydiler. Adaletsizlik hissiyatını pekiştiren bu ruh hali de anlaşmaların bağlayıcılığıyla ilgili bir meşruluk krizini gündeme getirdi.
Meşruluk problemi Almanya dışında da mevcuttu. Woodrow Wilson ve Milletler Cemiyeti, güce
dayalı dış politikayı elimine etme vaadinde bulunduysa da, bu gerçekleşmedi. Avrupa’da ve kıtanın dışında, Milletler Cemiyeti etksiz kaldı. Belki bununla bağlantılı olarak silahlanma rekabeti de bir türlü durdurulamadı. Birçok ülke ‘meşru müdafaa’ durumu dışında savaşa karşı olduğunu beyan ettiyse de, pratikte bu
beyanların içi doldurulamadı, lafta kaldı.
1930’ların ekonomik açıdan buhranlı yıllar olması da savaşı hazırlayan nedenlerden biriydi. Japonya hammadde için Mançurya’ya saldırmıştı. İtalya evindeki ekonomik problemleri hasıraltı etmenin bir
yolu olarak Etiyopya seferini başlattı. Nazi hareketinin doğuşunda ise sosyal ölçekte bir mağlup olma psikolojisi rol oynadı ve savaş sonrasında başlayan özellikle Almanya’daki derin ekonomik bunalımın etkisi
büyük oldu.
Bütün bu faktörler birbiriyle içe içeydi. Ekonomik buhran, içe-kapanmacılık ve Versailles, Almanya’da milliyetçiliği körükledi. Halkı mobilize etmek, harekete geçirmek için ‘propaganda’ aracı keşfedilmişti
ve etkin bir biçimde kullanıldı. ‘Arkadan hançerleme’ teması işlendi. Suçu atacak iç ve dış düşmanlar belirlendi: İngilizler, Fransızlar, Yahudiler, Polonyalılar, Çingeneler, Amerikalılar, Slavlar, solcular vs. Liste uzayıp giderken Almanya’nın çevresindeki ülkelerde yaşayan Alman kökenliler üzerinden yayılmacı bir politikanın planı hazır hale getirildi. Almanya’nın yaşaması için alana ihtiyacı vardı, yani büyümesi, açılması gerekiyordu. Üstün Alman milletinin Avrupa’nın küçük bir bölümüne kısılıp kalması düşünülemezdi. Naziler
bu ‘ihtiyaca’ lebensraum (yaşama alanı) diyordu.
Tabii bütün bunların yanında Almanya’nın saldırgan dış politikası bazı tarihçiler tarafından Hitler’in
kişisel karakteri ile de ilişkilendirilir. Savaş öncesi ve savaş sırasında, değişik zamanlarda, Hitler çevresindeki birçok insanla fikir ayrılığına düşmüştür. Bazen çevresindekiler bu çatışmaları hayatıyla ödemiştir.
Ama en önemlisi belki de askeri erkânla arasındaki anlaşmazlıklardır. Zira tüm stratejilerin ve bilimsel
metodların ötesine geçen tartışmaya ve eleştiriye kapalı, saldırgan bir tutum askeri açıdan kolay kolay
anlaşılabilecek gibi değildi.
Savaşın çıkmasında etkili olan nedenlerden biri de Amerika, Fransa ve özellikle İngiltere’nin dış politikadaki ‘çekingen’ tutumları olarak gösterilir. İngiltere’nin uyguladıgı ve son dakikaya kadar diplomatik
yöntemlerin işletilmesiyle savaş ihtimalinin azaltılmasını amaçlayan ‘yatıştırma’ (appeasement) politikası
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büyük eleştiri noktasıdır. Bazı tarihçiler Hitler’e Rhineland işgali sonrası 1936’da karşılık verilmiş olsaydı
savaşın engellenebileceğini iddia etmişlerdir.
Savaş
Mart 1938’de Alman Ordusu Avusturya’yı işgal eder. Avusturya’nın Almanya ile olan ‘tarihsel bağları’ ve
Alman kökenlilerin varlığı bahane edilir. Naziler Avusturya’nın aslında Almanya’nın bir parçası olduğu fikrini işlerler. Batılı devletlerden ciddi sayılacak bir reaksiyon gelmez.
Avusturya işgali sonrası Hitler, Çekoslavakya’nın Almanya sınırında olan ve Alman azınlığın da yaşadığı Sudetenland bölgesinin Almanya’ya ait olduğunu söylemeye başlar. Hitler bu bölgeyi işgal etme
niyetini açığa vurunca 28 Eylül 1938’de İngiltere Başbakanı Chamberlain, Hitler’i, Fransa ve İtalya liderlerini de dahil ederek Münih’de bir dörtlü konferansa katılmaya ikna eder. Konferans Versailles ile
Çekoslavakya’ya tanınan hakların geri alınmasıyla sonuçlanır ve Sudetenland bölgesinin Almanya’ya bırakılması kararlaştırılır. Chamberlain, Londra’da, Münih’deki anlaşmayı simgeleyen ve Hitler’in söz verdiğini
belirten belgeyi göstererek barışın sağlandığını vurgular. Bir şekilde kriz görünürde atlatılır. Krizi tırmandıran ve aşağıya çeken aslında Almanya olmuştur. Bu durumdan Luftwaffe yararlanmış ve savaşa kadar olan
zaman zarfında filosundaki uçak sayısını ikiye katlamıştır. Münih’deki bu zirve, İngiltere’nin ‘yatıştırma’
politikasının başarısının sorgulanmasına yol açar. İngiltere ve Fransa’nın pasif eğilimleri ve Hitler’e yakınlaşmaları Stalin’i kaygılandırır 1939’da Rusya’yı Almanya ile bir anlaşma yapmaya iter.
Mart 1939’da Hitler Çekoslavakya’nın geri kalanını da işgal ederek Prag’da Nazi yanlısı bir hükümet kurar. Artık alarm çanları çalmaktadır. Alman Donanması 23 Mart’da Litvanya’ya ait Memel (Klaipeda)
şehrini işgal eder. Artık Çekoslavakya ile Memel arasında kalan bir ülke vardır: Polonya. Polonya Sovyetler
ve Naziler’in emellerinin arasında kalan bir yerdir. Hitler, Polonya koridorundaki Almanları bahane ederek
Polonya’nın taviz vermesini talep eder, karşılık bulamayınca da 1 Eylül 1939’da saldırıya geçer. Alman Ordusu’nun Polonya’ya saldırısı ile Fransa ve İngiltere 3 Eylül’de Almanya’ya savaş açar. Polonya 3 hafta süren çarpışmadan sonra teslim alınır. Bir süre savaş, ufak çapta çatışmalar ve bombalamalarla ‘sahte savaş’
(sitzkrieg) tabir edilen bir şekilde
sürer. Taa ki ‘yıldırım savaşı’
(blitzkrieg) devreye girene kadar.
1940 baharında Alman Ordusu
düşmanın komuta merkezini ele
geçirmeye yönelik ve düşman hattını cepheden delerek doğrudan
büyük güç kullanmayı gerektiren bu
yöntemle şok saldırılar yapar. Bu
yöntemle Norveç, Danimarka, Hollanda ve Belçika kısa sürede işgal
edilir. Yaygın tank kullanımına
Luftwaffe’nin refakati çok başarılı
olur, Paris’e girilir. Fransa yaklaşık
altı haftada boyun eğer. Ağustos
1940’dan Haziran 1941’e kadar
İngiltere’ye karşı ağır bir hava saldırısı sürdürülür. İngiltere’deki fabrikalar, limanlar, askeri üsler ve şehirlere bomba yağar ve 40.000’den
fazla sivil hayatını kaybeder. İngiltere’ye karşı yürütülen hava saldırısının kitleler üzerindeki psikolojik
İngiliz gazetelerinde Almanya’nın Polonya’yı işgal haberi
etkileri ve yıldırma politikası önemli
‘topyekün savaş’ (total war) belirtiS a y f a | 187
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leridir. İngiltere’de Başkan Chamberlain’in yerine iktidarda artık Winston Churchill vardır.
Savaş Almanların doğuya doğru yönelmesiyle devam eder. Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve
Yugoslavya teslim olur. İtalyan Ordusu Arnavutluk’u işgal eder ve ancak Alman yardımıyla Yunanistan ve
Kuzey Afrika’da başarılı olabilir. Bütün bunların dışında 1941’deki en önemli gelişmelerden biri ise 22 Haziran’da Hitler’in Sovyetler Birliği’ne saldırması olur. Savaşta Barbarossa Harekatı başlamıştır ve ‘yıldırım
taktiği’ geniş bir coğrafyaya yayılmış Rusya’da işe yaramayacaktır. Moskova’ya yaklaşan Alman Ordusu
şehri bir türlü ele geçiremez. Bütün bunlar yetmezmiş gibi aynı yılın Aralık ayında Japon Hava Kuvvetleri,
ABD’nin Pasifik’deki hava üssü Pearl Harbour’a saldırır. Japonya, Almanya ile 1940’da anlaşmıştır ve Güneydoğu Asya’da ilerlemeden önce ABD’yi etkisiz hale getirmeyi amaçlar. Ertesi gün ABD Japonya’ya ve
hemen sonra da Almanya ABD’ye savaş ilan eder. Hitler’in Amerika’ya bu kadar çabuk savaş ilan etmesi
bazı tarihçiler tarafından Nazi ideolojisindeki ırkçı bakış açısıyla ilişkilendirilir. Hitler’e göre Amerika Yahudilerin ve zencilerin etkili olduğu, bozulmuş ve askeri gücü abartılmış bir ülkedir. Zaman zaman kendi ka-

Hiroşima’dan, atom bombasının patladığı merkeze bakan bir fotoğraf.

buğuna çekilerek Avrupa’dan uzaklaşması ve pasifist eğilimleri güçsüzlük belirtileridir.
ABD Başkanı Roosevelt ve Churchill öncelikli olarak Batı’daki savaşa odaklanma konusunda anlaşırlar. Alman Ordusu’nun, daha önce İngilizleri Kuzey Afrika’da püskürtmüş, başarılı tank komutanı Ervin
Rommel bu defa Hitler’in de taktiksel ısrarları sonucu Anglo-Amerikan kuvvetlerine karşı koyamaz.
1942’de Afrika üzerinden Sicilya’ya giren kuvvetler Mussolini’yi devirir. Mussolini Kuzey İtalya’da savaşın
sonuna kadar Nazilerin desteklediği bir kukla rejimin başında kalır. Alman Ordusu Avrupa’da hala etkilidir.
Doğu cephesinde ise belki de savaşın en önemli dönüm noktalarından biri yaşanır. Güneye Kafkasya’ya doğru yönelen Alman Ordusu, Sovyet Ordusu ile Stalingrad’da (Volgograd) karşılaşır ve kanlı savaş
1943’e kadar sürer. İki taraf da büyük kayıplar verir ve Almanlar şehri ele geçiremezler.
6 Haziran 1944’de ise Fransa’nın Normandiya kıyılarına yapılan çok büyük çaplı çıkarmayla İngiliz
ve Amerikan kuvvetleri Fransa’ya girer. Alman Ordusu Fransa’dan çıkartılır. Almanya’ya ise ancak 1945
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yılında girilebilir. Bu arada Sovyet kuvvetleri doğuda ilerler ve 21 Nisan 1945’de Berlin’e dayanırlar. 8 Mayıs’da ise, Hitler sığınağında kalan birkaç kurmayıyla birlikte intihar ettikten birkaç saat sonra, Almanya
kayıtsız şartsız teslim bayrağını çeker.
Bu arada Pasifik’te ABD ile Japonya arasında savaş devam eder ve Japonya’nın Hawai ve Avustralya’ya girmesi engellenir. Haziran 1945’de Japonya’nın güneyindeki Okinawa adası Amerikan kuvvetlerinin
eline geçer. Kayıtsız şartsız teslim cevabı arayan Amerikan yönetimi, Japonya’dan pozitif yanıt alamayınca
atom bombasını kullanma kararı alır. Bomba iki defa, Hiroşima ve Nagasaki’ye atılır ve yüzbinlerce sivilin
ölümüne neden olur.
Topyekün savaş özelliği, ağır bombardımanlarla sadece orduları ve devlet birimlerini değil, endüstriyi ve sivil nüfusu da işin içine dahil etmektedir. 1945 yılında yenilgisi artık kesinleşmiş Alman Ordusu’nun
durumuna rağmen, Dresden şehrinin ağır bir bombardımana tabi tutulması sonucu da binlerce sivil insan
hayatını kaybetmiştir. Dresden’a yapılan hava saldırısı, askeri açıdan neredeyse teslim bayrağını çekmiş
Almanya’yı etkisiz hale getirmeye yarayan ‘savunmacı’ bir hamleden çok, sadece sivil halka zarar veren,
‘cezalandırıcı’ bir manevra izlenimi bırakmıştır. Neticede, 2. Dünya Savaşı, daha önceki dünya savaşının da
olmadığı ölçüde bir topyekün savaştır. Milyonlarca insanın hayatına mal olmuştur. Sivillerin hedef alınması
savaşın sıradan bir özelliğidir. İngiltere’ye bomba yağdıran Alman savaş uçakları saldırı sırasında halkın
psikolojisini bozmak amacıyla keskin sirenler eşliğinde dalışa geçiyorlardı. Siviller de savaşın bir parçası
olarak görülüyordu. Londra’da, Hiroşima’da, Dresden’de ve Varşova’da.
1945’deki Yalta Konferansı ile Roosevelt, Churchill ve Stalin kurulacak Birleşmiş Milletler konusunda anlaşırlar. Milletler Cemiyeti’nin başarısızlığı resmen onaylanmıştır ve onun yerine bu defa işe yarayacak ve barışı sağlayacak bir başka uluslararası örgüt olan Birleşmiş Milletler kurulur. Birleşmiş Milletler’in
çalışma mekanizması, üye ülkelerin temsili dışında, savaş galibi beş ülkenin (ABD, İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği ve Çin) oluşturduğu Güvenlik Konseyi aracılığıyla işler. Özellikle Soğuk Savaş’ın getirdiği ikikutuplu yapı, Birleşmiş Milletler’in tarafsız, birleştirici ve adalet sağlayıcı olması düşünülen özelliklerini
etkisiz kılar.
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Faşizm
Setenay Nil Doğan

Özellikler
Faşizm kelimesi Latince fasces kelimesinden gelmektedir. Fasces, Roma İmparatorluğu döneminde bir
baltanın çevresine dallar bağlanarak yapılmış demetlere verilen addır ve Roma İmparatorluğu’ndan sonra birçok devlet ve otorite fasces’i bir güç, birlik ve itaat sembolü olarak kullanmıştır. Faşizm kelimesini
ilk defa kullanansa 1919 yılında Mussolini olmuştur.
Faşizme dair çalışmalar, faşizmi yarı tanrısal bir lider kişiliğinin ürünü; Avrupa’nın ahlaki hastalığının ürünü; bir ekonomik gelişim evresinin ürünü; kapitalist toplumun bir ürünü; totalitarizmin bir belirtisi; sosyal yapının bir uzantısı; daha geniş modernizasyon süreçleri içinde bir evre; hastalıklı kültürel bir
geleneğin ürünü; ve Avrupa’daki karşı-devrim sendromunun ifadesi olarak açıklar. Değişik yaklaşımlar
olduğu gibi, bir sıfat olarak ‘faşist’ değişik şekillerde: bazı sağ diktatörlükleri, bazı sağ siyasi partileri ve
her türlü otoriter pratik ve eğilimi tanımlamak için kullanılmaktadır.
Gündelik dilde her ne kadar her baskıcı rejime faşizm denilebilse de, faşizm kendine ait özellikleri olan başka bir olgudur: faşizm; liberal demokrasiyi, Marksizmi, materyalizmi, bireyciliği ve pozitivizmi
reddeder ve hepsini şeytanın farklı yüzleri olarak görür. Eklektik, toplama bir ideolojidir. Nazi Partisi,
Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi adı bile faşizmin nasıl bir sentez üzerine kurulduğuna işaret etmektedir. Faşizmde birey ancak faşist ilkelere göre düzenlenmiş ahlaki toplumda özgür olabilecek toplumsal
ve siyasal bir hayvan olarak görülür. Ulusun ruhunu yansıtan ve ulusla özdeşleşen lider inancı faşizmin
temel özelliklerindendir: lider, yarı tanrısal ve kutsal olarak görülür. Faşist rejimler topyekûn toplumsal
denetim üzerine kuruludur. Milli düşman imgesi eşliğinde toplumsal seferberlik, şiddet ve propaganda
bu rejimleri şekillendiren unsurlardandır. Militarizm, askerileştirme, sembolik ve fiili savaş hazırlığı, ölümün, öldürmenin ve savaşın kutsanması; ölüm adına düzenlenen güzellemeler faşizmin hem rejim boyutunu hem de gündelik hayattaki yansımalarını oluşturur. Faşizm, “boş laf” ve entelektüellik yerine “erkekçe eylemin”, akıl yerine iradenin ve içgüdünün erdemini savunur. Bir hareket olarak faşizm, baskılandırılmış, rüştsüzleştirilmiş, iradesizleştirilmiş ve “kurtarıcı” bekleyen kitlelerden beslenir. Ve bu kitleyi
özellikle medya yardımıyla sloganlar, simgeler, törenler ve propaganda ile besler. Kitlesel histerinin en
net görülebileceği hareketlerden biri faşist hareketlerdir.
Faşizm, ırkçılık ve aşırı milliyetçilikle el ele gider, yalnız bu her milliyetçinin faşist olduğu anlamına gelmez. Faşizme şekil veren unsurlar, değişik rejimlerde değişik kombinasyonlarla karşımıza çıkan
Anti-Semitizm (Yahudi düşmanlığı), ırkçılık, dışlayıcı ve etnik bir milliyetçilik, yabancı düşmanlığı ve şiddet kültürüdür. Faşizm gerçek anlamda gelenekçi bir hareket değildir, gelenekten bağımsız liderlik ilkesi,
ideolojisi ve kültleriyle faşizm aslında geleneksel otoriteye karşı çıkar ve icat edilmiş gelenekler benimser. Faşizm her ne kadar sosyalistlerin ve komünistlerin savunduğu devrim fikrine şiddetle karşı çıksa ve
bu anlamda karşı-devrimci olsa da, faşizmin hedefi –faşist kriterlere göre- ahlaki bir toplumun ve yeni bir
bireyin inşası, kısaca topyekûn düzen değişikliğidir.
Tarihsel Koşullar
19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan ve milliyetçiliği, anti-liberal değerleri ve akıldışı olanın önemini vurgulayan kitle hareketlerinden beslenen faşizm, bir 20. yüzyıl hareketi ve modern toplumun bir
ürünüdür: tarihsel koşulları; kapitalist iktisat, burjuva toplumu, işçi sınıfı ve kapitalizmin krizi olmuştur.
Özellikle I. Dünya Savaşı ve 1929 ekonomik bunalımı, faşizmin ihtiyaç duyduğu ekonomik ve siyasi krizi
ve yeni iktisadi planlama arayışlarını ortaya çıkartmıştır.
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İtalya
İtalya’da savaş sonrası barış anlaşmasıyla beraber hükümetin halk desteğini
yitirmesi ve halkın parlamenter demokrasinin geleceğini sorgulamasıyla Ulusal Faşist
Partisi, 1920 yılında Benito Mussolini
(1883–1945) liderliğinde büyük Sosyalist ve
Katolik partilere saldırarak siyasete girdi.
Kariyerine her ne kadar bir sosyalist olarak
başlamış olsa da Mussolini, sosyoekonomik
dönüşüm için belirsiz çözümler ve milliyetçi
hedefler sunarak İtalya için yeni bir düşman
ortaya
koydu:
Bolşevizm.
1922’de
Mussolini yeni kurulacak hükümette bakanlık yapmayı reddettiği zaman Faşist Parti
hala küçük bir partiydi. Teklifin reddi üzerine, Ekim 1922’de Faşistler ünlü Roma Yürüyüşü’nü yaptı ve başkenti işgal ettiler. Kral
Vittorio Emmanuelle, partinin başkanı
Mussolini’ye başbakanlığı vermek zorunda
kaldı.
Mussolini ve Hitler (1936)
Faşist hükümetle beraber İtalya’da
parlamenter demokrasinin sonu geldi, faşist diktatörlük ve kurumsallaşmış şiddet yasal hale getirildi. Yükselen işsizlik ve enflasyon Mussolini’yi
iktidara getiren politik krize katkıda bulunurken, yıkım ve şiddet faşist rejimin gücü elinde tutmak için
kullandığı en önemli araç oldu. İki yıl içinde Faşistler tam kontrolü ele geçirerek siyaseti tekelleri altına
aldılar, basın üzerinde baskı kurdular ve siyasi partileri yok ederek İtalya’yı bir tek-parti diktatörlüğü
haline getirdiler. Faşist rejimin 1945’te çöküşüne kadar Mussolini, Il Duce (lider) faşizme muhalif olanları
acımasızca ezerek, şiddet ve baskı yoluyla siyasi uyumu sağlamaya çalıştı. 1930’larda faşizm, etkili sosyal
programlar yapma konusunda başarısız olunca, İtalya dış politikasını sömürgeci işgal üzerine kurdu ve
1935’te zehirli gazlarla Etiyopya’yı işgal etti. 1936’da ise Almanya’yla Roma-Berlin ekseni ittifakını kurdu.

Almanya
1920’ler boyunca siyasi ve ekonomik krizler Almanya’nın istikrarını sarsmıştı: işsizlik, enflasyon,
birçok Almanın adaletsiz olarak gördüğü savaş tazminatları ve Versay Anlaşması krizlerin sebepleri arasındaydı. Sendikalardan ve sosyalizme doğru gidişattan korkan büyük iş adamlarının ve enflasyonun
tehdit ettiği orta sınıfın var olan korkularının üzerine gelen 1929 ekonomik bunalımı, I. Dünya Savaşı
sonrasında Almanya’da kurulan rejime, Weimar Cumhuriyeti’ne bir darbe oldu. 1930’da siyasi partiler
arasındaki düşmanlık öyle bir hale geldi ki, parlamento artık işlevsiz kaldı.
1921’de Adolf Hitler (1889–1945) tarafından kurulan küçük bir parti olan Nazi Partisi (NDASP),
bu tarihsel koşullar altında 1933 yılında çiftçiler, küçük iş adamları, devlet memurları ve gençlerin oyuyla
yani demokratik ve anayasal yolla iktidara geldi. Eski bir asker olan Hitler, tarih boyunca birçok milliyetçinin kullandığı “arkadan bıçaklama” mitini savunuyordu: Almanya savaşı kaybetmemişti, kaybettirilmişti; içerideki Komünistler, Sosyalistler, liberaller ve Yahudiler Almanya’yı arkadan bıçaklamışlardı ve Nazi
Partisi Alman halkına kurtuluşu vaat etmekteydi. Hitler, Nazi devleti için üç temel hedef koydu: üstün
Alman ırkının dünyanın en büyük imparatorluğu olması için ihtiyaç duyulan yaşam alanının (lebensraum)
bulunması, Versay Anlaşmasının getirdiği kısıtlamaları ihlal ederek silahlanma ve ekonomik düzelme.
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Hitler’in iktidara gelmesiyle beraber basın ve toplantı yapma özgürlükleri kaldırıldı, Nazilerin siyasi rakiplerine karşı şiddet uygulandı, Almanya bir polis devleti haline geldi, siyasi partiler ve sendikalar
kaldırıldı ve tek partili sistem kuruldu. Weimar Cumhuriyeti’nin yerini dünyadaki en korkunç rejimlerden
biri olan Üçüncü İmparatorluk (Reich) aldı.
Şiddetin uygulayıcısı olan paramiliter organizasyonlar (SA ve SS), politik muhalifleri sokaklarda
döverek ve haydutvari taktiklerle Nazilerin bundan sonraki seçim zaferlerinin mimarı oldular. Gücünü
takviye etmek ve halkı programına inandırmak için Hitler, eski bir gazeteci ve Nazi bölge lideri olan
Joseph Goebbels yönetiminde bir Propaganda Bakanlığı kurdu. Nazi rejiminin temel direklerinden biri
olan ve Hitler gibi bir insanı Alman halkının gözünde “karizma”ya çeviren propaganda mekanizması,
siyasi karşıtların, özellikle komünistlerin yok edilmesiyle el ele gitti.
Ancak terör ve yıkım siyasi karşıtlarla sınırlı kalmadı. İktidara geldikten kısa bir süre sonra, Naziler resmi bir soyarıtım politikası başlattı: Alman ırkının saflığını ve evrimsel ilerleyişini bozan parazitler
olarak görülen akıl hastaları, sakatlar ve kalıtsal hastalıklara sahip olanlar özel sterilizasyon merkezlerinde toplandılar; ve sonra da öldürülmeye başlandılar. 1930lar boyunca homoseksüeller “asosyal” ve sürülmesi gereken sapkınlar olarak görüldü.
Bütün bu ‘düşman’ grupların ötesinde, Nazilerin en büyük hedefi Yahudiler’di. Alman Yahudilerine karşı ilk politikalar, yüksek eğitimden ve devlet memuriyetinden dışlanmaları 1933’de, Nazilerin
iktidara gelmesinden hemen sonra yasal hale getirildi. 1935 Nürnberg Yasaları’nın bir parçası olan “Alman Kanını Koruma” Kanunu, Yahudi olanlar ve olmayanlar arasındaki evlilikleri ve evlilik dışı ilişkileri
yasakladı. Kristal Gece (Kristallnacht) olarak anılan 9 Kasım 1938 gecesi sinagoglar yakıldı, Yahudilere ait
mallara el konuldu ve Yahudiler toplama kamplarına gönderildi. 1939’da savaş başladıktan sonra Naziler, Yahudileri Almanya’da ve Polonya’da gettolara yerleştirdi. 1941’de Almanya’nın Polonya’yı işgaliyle
Yahudi ve Yahudi olmayanların sistematik bir şekilde öldürülmesine, “Nihai Çözüme” başlandı. Irksal
olarak aşağı, cinsel açıdan sapkın ve siyasi açıdan tehlikeli görülen grupların yok edilmesi için şimdiki
Polonya topraklarında Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz gibi işleyişlerine baktığımızda
ölüm fabrikaları diyebileceğimiz ölüm kampları kuruldu. Bu ölüm kamplarının en büyüğü olan
Auschwitz’in kapısında yazan “Çalışmak Sizi Özgür Yapar” (Arbeit Macht Frei) ifadesi dönemin trajedisini
yansıtan acı bir ironidir.
Aslında ne ırkçılık ne de Anti-Semitizm (Yahudi düşmanlığı) Avrupa için yeni fikirler değildi. Antisemitizm 19. yüzyılda Avrupa’da birçok siyasi grubun savunduğu bir düşünceydi, hız kazanan sömürgecilikle ve Charles Darwin, Herbert Spencer gibi bilim adamlarının teorileriyle 19. yüzyılda güçlenen ırkçılığın kökleriyse daha eskiye dayanıyordu. Ancak Nazi Almanya’sını “korkunç” ve “tek” kılan, Nazilerin ırk
kavramını siyasetin, sosyal hayatın, hukukun, ekonominin, bilimin merkezine koymaları ve her türlü
yaşam alanını ırk kategorisine göre düzenlemeleri oldu. 1
Böyle bir yaklaşımın sonuçları, Nazi Almanyası’nın 1945’te çökmesinden sonra aleni hale geldi.
Dünya tarihinin en korkunç rejimlerinden biri arkasında bu rakamları2 bıraktı:


200.000’den fazla Roman kamplarda hayatını kaybetti.

 Irklarına, sağlık durumlarına ve çalışma kapasitelerine göre seçilen 200.000 kişiye ötenazi
uygulandı.
1

Bu noktada sahte bilimsel yöntemlerle ve esas olarak terör aracılığıyla inşa edilmek istenen ve belli fiziksel özelliklere sahip olduğu düşünülen Aryan ırkı tanımıyla bakıldığında, Hitler ve Goebbels gibi Nazi liderlerinin kendilerinin
aslında bu hayali ırkın nasıl bir karikatürü olduklarını da hatırlamamız gerekir.
2
Aslında bu noktada ‘rakam’ kelimesini kullanmamız bile acı verici. Burada bahsedilen rakamlar matematiksel
ifadeler değil. Bu rakamların kendilerine ait aileleri, dostları, yaşamları, zevkleri, düşünceleri, anıları olan insanlardan bahsettiğini unutmamamız gerekiyor. Sadece Nazi Almanyası’nda değil bugün de hemen her yerde görebileceğimiz ölümü ve öldürmeyi rakamlaştırma, istatistikleştirme eğilimi belki de bu gerçeği gözümüzün önünden
siliyor, ve savaşları, katliamları, askeri operasyonları “normalleştiriyor”.
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Rakamlar kesin olmasa da 200.000 eşcinsel erkek öldürüldü.

 1939’a kadar aralarında yüzlerce zenci ve Roman kadının da olduğu yaklaşık 150.000 kadın
kısırlaştırıldı, 1939’dan itibaren yaklaşık 100.000 kadın ötenazi kurbanı oldu.


Sadece toplama kamplarında en az 3,5 milyon kişi öldürüldü.



Toplamda en az 6 milyon Yahudi öldürüldü.



Toplamda (Yahudiler ve Yahudi olmayan yaşlılar, çocuklar, eşcinseller, zihinsel engelliler,

Sovyet savaş esirleri, Slavlar, komünistler, çingeneler ve başka gruplar olmak üzere) 11 milyon kişi öldürüldü.
Bunlara göz yuman ve kafasını çeviren her kişi, kurum veya ülke bu katliama ortak mıydı gibi ahlaki bir sorunun haricinde, Nazilerin geride bıraktığı ve hâlâ tartışılan en önemli soru ‘nasıl’ sorusudur:
modern, sanayileşmiş ve Aydınlama’sını tamamlamış Avrupa’da nasıl böyle bir soykırım mümkün oldu?
Genişletecek olursak, Naziler tarihin bir evresinde ortaya çıkmış bir grup canavar mıydı, yoksa aslında bu
dersin başından beri oluşumunu incelediğimiz modern Avrupa’nın ve modernitenin bir uzantısı mıydılar?
Farklar
Faşizmi anlamak için sadece faşist rejimlerin ortak özelliklerini sıralamak yeterli değildir, farkları
da tartışmamız gereklidir. Yazının bu bölümü Faşist İtalya ve Nazi Almanya arasındaki farkları ve faşizmin
farklı yüzlerini tartışacaktır.
I- Totalitarizm
Nazi Almanyası totaliter bir rejimken, Faşist İtalya totaliter olmaya çalışan otoriter bir rejim olarak kaldı. Almanya’da her kurum (siyasi partiler, sendika hareketi, ordu, okullar, üniversiteler, basın,
sanat vs) rejimin hedefleri haline geldi ve her biri büyük bir hızla Nazileştirildi. Direnişe yakın ne varsa
toplumun ucuna itildi ve etkisiz hale getirildi. Mussolini’nin rejimi pragmatik ve fırsatçı hareketleriyle
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ünlüyken, Nazilerin totaliter yöntemleri sistematik,
tereddütsüz ve kalıcı oldu. Hedef, her bir bireyin
her bir yaşam alanında kalıcı olarak baskı altına
alınmasıydı.
II- Almanya’da Irk, İtalya’da Millet:
Avrupa’da ve Almanya’da öncülleri olsa da,
ırkçılığı meşru, yasal ve iyi teşkilatlanmış bir hükümet politikasına çeviren Nasyonal Sosyalizm oldu.
Hitler’in ilk akıl hocalarından biri ve Nasyonal Sosyalizm’in 1920lerdeki yarı-resmi filozofu Alfred
Rosenberg’in belirttiği üzere “bizim yüzyılımızın işi
yeni bir yaşam mitinden yeni bir adam yaratmaktır”: yeni adam ırksal temizlik anlamına geliyordu ve
ırk; tarih, toplum, siyaset, vatandaşlık ve halk kavramlarının değerlendirildiği yeni ölçüt oldu. İlk günlerinde Yahudi sermayedarlardan faydalanan İtalyan faşist hareketindeyse Anti-Semitizm, daha az
yoğunluklu yaşandı ve 1937’ye kadar İtalya’daki
merkezi kategori ırk değil, millet oldu.
III- Devlet ve Tek Parti:
Bu poster Avusturya ile birleşmeden sonra,

İki rejim arasındaki temel farklılıklardan biri
1938’de basıldı: “Tek Halk, Tek Ülke, Tek Önder”
de devletin bir mekanizma olarak rejim ve hareketin geleceği için ne ölçüde önemli görüldüğüdür.
İtalyan faşizmi için devlet nihai önceliğe sahipti: korunması, güçlendirilmesi ve genişletilmesi gerekiyordu. Faşist İtalya’da devlet ve toplum birbirine karışmıştı, her şey devlet içindi ve devletin dışında bir şey
yoktu.
Nazi Almanya’da ise devlet kendi içinde bir amaç değil, ırksal üstünlüğü garantileyecek bir araç
oldu. 1934 yılında ifade edildiği üzere “Devlet bize emir vermez! Biz devlete emir veririz! Devleti biz yarattık.” Ya da *“Führer+ sen Almanya’sın! Sen hareket ettiğinde Almanya hareket eder! Sen yargıladığında, halk yargılar!”3 Naziler devlete bir öncelik veya kutsallık vermedi: Nazilerin önceliği söylemsel ve
örgütsel olarak birbirinden ayırt edilmeyen lider, parti, halk, millet ve Almanya oldu. Naziler için devlet,
ancak bu koalisyonun bir ortağı ve kolaylaştırıcısı olduğu ölçüde önemliydi.
Nazi Partisi İtalya’daki benzerinden çok daha güçlü ve etkili bir partiydi. Her eve, her fabrikaya,
her atölyeye, her kasabaya veya her köye ulaşıp ulaşmadığı tartışmaya açıktır ancak parti sayısız kollarıyla çok sıkı organize oldu: yargıçlar, öğrenciler, öğretmenler, işçiler, bilim adamları, gençler dâhil olmak
üzere parti tarafından kurulan uydu örgütlere üye olmayan Alman yok denecek kadar azdı. Toplumun bu
kadar içine nüfuz eden Nazi Partisi İtalyan Faşist Partisi’nden çok Sovyetler Birliği’nin Komünist Partisi’ne
benzemekteydi.
IV- Direniş ve Çeşitli Güç Merkezlerinin Varlığı:
Potansiyel güç merkezlerinin olup olmadığı sorusunu cevaplamak için her iki rejimin ordu ve kiliseyle
olan ilişkilerine bakılabilir. Her ne kadar her iki ülkenin de askeri organizasyonları parti emrindeki
paramiliter organizasyonların varlığıyla tehdit edilmiş olsalar da, İtalyan ordusu kendini güçlü bir
paramiliter örgütten kurtardı. Alman ordusuysa önce SA, sonra da SS’ler tarafından tehdit edildi. Bir
zamanlar etkin politik seçkinlerden olan Alman ordusu, 1938’den itibaren sadece fonksiyonel bir grup
3

Her iki alıntı da 1935 yılında Leni Riefenstahl tarafından çekilmiş Nazi Partisinin kongresini konu alan Triumph of
the Will [Triumph des Willens+ adlı propaganda filmindendir. Birinci alıntı Adolf Hitler’den, ikinci alıntıysa, Kavgam’ın (Mein Kampf) editörlüğünü yapan ve o zaman Führer vekili konumunda olan Rudolf Hess’dendir.
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haline geldi. Nazi Almanyası’nda, tıpkı Sovyet Rusya’sında olduğu gibi, ordu ve devlet, hareketin sıradan
işlevlerinden biriydi.
İtalyan Faşizm’i kiliseyle uzlaşma yollarını aradı. Almanya’daysa Naziler ve kilise arasındaki ilişki
gerilimli oldu. Her ne kadar kilise Nazi yönetimini sorgulamadan kabul etmiş olsa da, Nazilerin uzun vadeli hedefinin sadece kilisenin ortadan kaldırılması değil, aynı zamanda Hıristiyan dinin topyekûn kaldırılması olduğu iddia edilir.

Pablo Picasso’nun (1881-1973) 1937 tarihinde yaptığı Guernica tablosu, İspanya İç Savaşında Franco ile işbirliği yapan
Alman uçaklarının Guernica kasabasını bombalamasından ilham almış, ve savaşla beraber gelen yıkım, terör ve acıları
yansıtmaktadır. Yaklaşık olarak 3,5 metreye 7,5 metre ölçülerinde olan ve şu anda Madrid'de Reina Sofía Müzesi’nde
bulunan Guernica, modern sanatın en güçlü savaş karşıtı ifadelerinden biri olarak kabul edilir. Rivayete göre Picasso,
İkinci Dünya Savaşı sırasında Guernica’yı kastederek kendisine "Demek bu resmi siz yaptınız" diyen bir Nazi yetkilisine,
"Hayır, siz yaptınız" cevabını vermiştir.
Guernica için: http://www.mala.bc.ca/~lanes/english/hemngway/picasso/guernica.htm

İtalyan Faşizmi’nin toplum üzerinde topyekûn kontrol kuramamasının sebepleri ideolojik olmaktan çok yapısaldır. İtalyan Faşizm’i devlet mekanizmasından çok daha güçlü dini ve sosyal yapılara dayanan bir toplumun içine doğmuş olmasıyla en başından sınırlanmıştı ve bu sebeple dine dair siyaset ve
kültür konusunda hep taviz vermek durumunda kalmıştı. Bu sınırlamalara paralel olarak, İtalya’da çok
daha belirgin, organize ve kolektif bir direniş ortaya çıktı. Her ne kadar gençlik çeteleri, üniversiteler ve
kiliseden bazı gruplar direniş gösterseler de, Almanya’da direnişin bütünü bireysel, etkisiz ve toplumun
uçlarında kaldı.
V-Terör: Alman Nasyonal Sosyalizm’i ve İtalyan Faşizm’i arasındaki bir başka fark kontrollü şiddet ve
terörün yoğunluğudur. Nazi Almanyası’nı İtalyan ve diğer faşizmlerden ayıran unsur ölüm kampları,
planlı bir katliam (Holocaust), kısaca topyekûn terördür. Topyekûn terör; yıllardır meşru ve yasal hale
getirilen Sosyal Darwinizm, ırksal üstünlük ve Anti-Semitizm fikirlerinin uygulamaya geçirilmesini mümkün kıldı. Sonuç olarak Almanya’da özgürlük ve iletişim için gerekli olan her türlü alan yok edildi. Böylesi
sistemli ve planlı bir şiddet Faşist İtalya’da yaşanmadı.
Sonuç
Almanya ve İtalya’daki faşist rejimlere ek olarak, iki savaş arası dönem dünyada demokrasilerin
sorgulandığı, gücünü yitirdiği, demokrasilerin yerini aşırı sağ rejimlerin aldığı, “demokrasinin krizi” ve
“büyük çöküş” olarak anılan bir dönem oldu. İki savaş arasında değişik ülkelerde değişik (faşist, diktatör,
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otoriter) rejimlerin ortaya çıkmasına sebep olan siyasi kriz, 1920’lerin sonlarından itibaren yaşanmakta
olan ekonomik krizle el ele gitti.
1917’den sonra Bolşevik Rusya tamamen farklı bir patika izlerken, 1920’de pek çok Avrupa ülkesi, savaştan galip çıkmış ülkeleri taklit edercesine, parlamenter demokrasi ile yönetilmekteydi. Ancak
yeni demokrasiler yerlerini bir bir diktatörlüklere bıraktı. İspanya’da ordu yönetimi 1923’te ele geçirdi ve
1931–36 arasındaki demokratik ara dönem, sivil savaş ve Franco liderliğinde askeri diktatörlükle sonuçlandı. 1939’dan sonra Franco hükümeti, kendi düşmanları olarak gördüğü bir milyon kişiyi toplama
kamplarına ve hapse gönderdi. Polonya’da 1926’da Mareşal Pilsudski yönetimindeki askerler yönetimi
ele geçirdi, ve ülke ‘Albaylar Grubu’ tarafından yönetildi. Baltık ülkelerinde de demokrasi, 1926-1934
döneminde sona erdi. 1926’da Antanas Smetona Litvanya’da yönetimi ele geçirirken, 1934’te
Konstantin Pats Estonya’da tek-parti yönetimini kurdu. Portekiz’de zayıf bir parlamenter yönetim
1926’da yıkılmış, ve 1932’de Ulusal Birlik Partisinin lideri Antonio de Salazar diktatör olmuştu. Macaristan, 1919’dan itibaren Amiral Horthy’nin Ulusal Birlik Partisi tarafından yönetildi. Avusturya ise 1933’te
Engelbert Dollfuss yönetiminde otoriter bir yönetime geçti ve 5 yıl sonra Hitler’in Almanyası tarafından
kontrol altına alındı. Yunanistan 1935’te, Bulgaristan 1936’da askeri diktatörlüklere dönüştüler. Romanya, 1938’de Kral Carol yönetiminde önce kralcı diktatörlüğe dönüştü, üç yıl sonra da askeri diktatörlük
dönemi başladı. Savaş sonrasının yeni demokrasilerinden olup da dayanmayı başaran tek ülke Çekoslovakya idi ancak bu ülke de 1939’da Alman işgalinden kurtulamadı. 1939’a gelindiğinde Avrupa’da yalnızca İngiltere, Fransa, İsveç, İsviçre, Belçika ve Hollanda demokrasi ile yönetilmekteydi. Ancak bu son kaleler bile politik anlaşmazlıklar ve kutuplaşmalar yüzünden kırılgan demokrasilerdi.
Kaynaklar
Arendt, H. 1973. The Origins of Totalitarianism. San Diego, New York, London: A Harvest HBJ Book.
Bock, B. 2004. Avrupa Tarihinde Kadınlar. İstanbul: Literatür Yayınları Avrupa’yı Kurmak Dizisi.
Bora, T. 2000. “Faşizmin Halleri”, Birikim, 133: 21-34.
Carsten, F. L. 1980. The Rise of Fascism. Berkeley, Los Angeles: University of California Press.
De Grand, A. 1995. Fascist Italy and Nazi Germany: The Fascist Style of Rule. London; New York:
Routledge.
Gregor, N. derl. 2000. Nazism. New York: Oxford University Press Inc.
Griffin, R. 1993. The Nature of Fascism. London; New York: Routledge.
Griffin, R. (derl.) 1995. Fascism. Toronto, New York, London: Oxford University Press.
Hobsbawm, E. 2003. Kısa 20. Yüzyıl: 1914-1991, Aşırılıklar Çağı. İstanbul: SarmalYayımcılık.
Ingersoll, D. E. ve diğ. 2001. The Philosophic Roots of Modern Ideology: Liberalism, Communism,
Fascism. Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall, Inc.
Kishlansky, M. ve diğ. 2003. Civilization in the West. New York: Pearson Longman.
Lacqueur, W. 1996. Fascism: Past, Present , Future. Toronto, New York, London: Oxford University Press.
Lukacs, J. 2002. “The Universality of National Socialism: The Mistaken Category of ‘Fascism’,”
Totalitarian Movements and Political Regimes, 3 (1): 107-121.
Macridis, R. C. ve M. L. Hulliung. 1996. Contemporary Political Ideologies. New York: Harper Collins.
Pearce, R. 1997. Fascism and Nazism. London: Hodder & Stoughton Educational.
Wilford, R. 1994. “Fascism.” Eccleshall ve diğ. , derl., Political Ideologies: An Introduction. London; New
York: Routledge, 185-217.

S a y f a | 197

Modernleşme Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu’nun
Reform Çabaları (19. Yüzyıl)
Mehmet Beşikçi – Özge Özaydın
Giriş: “Eski Rejim”in Temellerinin Sarsılması
Avrupa’da 18. yüzyıl, modern devlet yapısının geliştiği ve yüzyıl sonunda meydana gelen Fransız
Devrimi’yle (1789) birlikte devlet-toplum ilişkisinin yeniden tesis edilmeye başladığı bir dönemdi.
Modern devlet yapısının temel özelliklerinden başlıcaları ekonomik akla dayalı kamu maliyesi,
düzenli ordu, akılcı temellere dayanan bir bürokratik yapı, kapsayıcı bir hukuk sistemi ve ortak bir
ekonomik pazar gibi mekanizmalardı; bu özellikler devletlerin merkezi bir yapıya evrilmelerini
zorunlu kılıyordu. Öte yandan, bu merkezileşme daha önceki dönemlerde anlaşıldığından farklı bir
düzlemde anlaşılmalıydı. Modern dönemde ihtiyaç duyulan merkezileşme süreci, daha önceki
dönemlerde geçerli olan, askeri ve siyasi iktidarın mutlak olarak tek bir elde toplanması şeklindeki
tanımdan çok farklıydı. Artık devlet vergi toplayacağı “tebaa”sını, yani yönettiği insanları daha
yakından tanımalı, onları belli istatistiksel ölçütlere göre sınıflandırmalı, düzenli orduları oluşturacak insan kaynaklarını yakından takip etmeliydi. Ayrıca, merkezileşmiş devlet iktidarı demek, devletin yönettiği toprak parçasının her biriminde iktidarını hissettirmesi, her birime nüfuz etmesi
demekti. Bu ise ülke toprağının sınırlarının çizilmesini, belli bir hiyerarşiye göre yerel yönetim birimlerine ayrılmasını ve bu yeni yönetim mekanizması için de gerekli bürokratik ve siyasi düzenlemelerin yapılmasını gerektiriyordu. Devletler artık kendilerini gündelik yaşamda “görünür” kılmak
ve yönettikleri insanlarla “yüz yüze” ilişkilere girmek zorundaydılar.
Öte yandan, Aydınlanma fikirlerinin ve güçlenen burjuva sınıfının siyasi ihtiraslarının harmanlandığı bir temelde yükselen Fransız Devrimi, yöneten-yönetilen ilişkisini köklü bir dönüşüme
uğratmıştı. Devrimin getirdiği cumhuriyet sisteminin temelini oluşturan bileşenler temsil ilkesi, oy
hakkı, güçler ayrılığı, anayasal hukuk sistemi ve halk egemenliğine dayanan meclisli yapıydı. Yeni
mekanizmalar ortaya çıkaran bu değişimlerin hepsi, siyasi iktidarın toplumla olan ilişkisinin niteliğinin değiştiğine işaret ediyordu. Gelişmekte olan kapitalist ilişkilerin yarattığı ekonomik dinamizm, taleplerini giderek daha yüksek sesle dile getiren toplumsal aktörler ve devlet aygıtının değişen yapısı, iktidarın halkın gözündeki meşruluğunun eskiden olduğu şekliyle sağlanamayacağı bir
durum ortaya çıkarmıştı. Artık, gücünü ilahi bir otoriteden aldığı düşünülen ve bu yüzden de mutlak itaat edilmesi gereken bir hükümdar anlayışı tarihe karışıyordu. Böyle bir iktidarın, yönettiği
insanlara “kul” muamelesi yapıp kendisini kabul ettirmesi ve onların onayını alması mümkün değildi. Devletler artık, toplumla modern bir altyapı üzerinde karşılıklı ilişkiye girdikçe ve topluma
karşı sorumluluklarını yerine getirdikçe meşruluk kazanıyordu. Elbette toplumun da devlete karşı
yeni sorumlulukları olacaktı: gelirine göre düzenli vergi verme, belirli yaşlarda zorunlu askerlik
hizmeti yapma ve programı devlet tarafından belirlenen bir eğitim sisteminden geçme gibi.
Yukarıda özetlenen değişimler önce Avrupa’da ortaya çıkmış ve evrensel etkiler yaratmıştı.
Ama gerek Avrupa’nın kendi içinde, gerekse dünyanın geri kalanında kesinlikle tek ve standart bir
yol izlemediler. Her ülkenin toplumsal yapısının kendi siyasi, ekonomik ve kültürel koşulları içinde
şekillenerek evrildiler. Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde daha tabandan ve toplumdan gelen bir
talepten bahsedilebilirken, Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu gibi yapılarda tabandan gelen bu talep o denli güçlü olmayabiliyor ve çoğu zaman bu dönüşümler bizzat siyasi iktidarların ve elitlerin
planladığı ve ülkenin daha güçlü kılınması için yukarıdan aşağıya uygulanması gereken reform projelerine dönüşebiliyordu. Ama her halükârda, iki düzeyde işleyen karmaşık bir süreç söz konusuydu: Bir yandan, özellikle 19. yüzyılda kapitalizmin dinamizmini arkasına alarak güçlenen Batı Avrupa devletleriyle aynı ligde oynayabilmek için onların neleri “doğru” yaptıklarını teşhis etmek ve bu
doğruları yapmaya çalışmak lazımdı; diğer yandan ise, bunu yaparken gerek duyulan dönüşüm ve
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reformları kendi yerel koşullarına uyarlamaya çalışmak ve bu esnada ortaya çıkan gerilimlerle baş
etmek gerekiyordu.
Bu yazıda, Osmanlı İmparatorluğu’nun, parçası olduğu Avrupa dünyasında 18. yüzyıldan
itibaren devlet yönetimi anlayışında ve devlet-toplum ilişkisinde yaşanan gelişmelere nasıl ayak
uydurmaya çalıştığına bakacağız. Elbette, Avrupa’daki modernleşme sürecini tetikleyen ve hızlandıran krizleri, belli ölçülerde, o dünyanın bir parçası olan Osmanlı İmparatorluğu da eşzamanlı
olarak kendi içinde yaşamıştı. Ama Osmanlı’nın hikâyesinde, farkı hızla açan Batı Avrupa’ya “yetişmeye” çalışmak ve “Bizde ne eksik?” sorusunu sormak daha ağır basıyordu. Öte yandan, bu
soruya verilen yanıtlar ve sorunlara konan teşhisler zaman içinde değişim göstermekle birlikte,
teşhis koymak Osmanlı gibi bir yapıda hiçbir zaman tek başına bir çözüm değildi. Uygulanacak
reform projelerinin Osmanlı’nın kendi özgül koşullarıyla nasıl uyuştuğu ya da uyuşmadığı meselesi
de bu hikâyenin önemli bir parçasıydı. Bu yazıda Osmanlı’nın “yenileşme” hikâyesinin, modern
devlet olmaya çalışma ve devlet-toplum ilişkilerinde yeni meşruiyet kanalları bulma çabası ön plana çıkarılarak bir özeti verilmeye çalışılacak. Bunu dört alt başlıkta yapacağız: İlk olarak, daha çok
askeri alanda yeniliklerin yapıldığı, III. Selim (1789 – 1807) ve II. Mahmut (1808 – 1839) yönetimlerinin girişimlerine bakacağız. İkinci olarak, devletin modern merkezileşme yönünde önemli bir
hamle gerçekleştirdiği ve yurttaşlık haklarının gelişmesi yönünde yeniliklerin yapıldığı Tanzimat
dönemi (1839 – 1876) ele alınacak. Üçüncü olarak, Tanzimat döneminde tasarlanan şeyin katı bir
merkeziyetçilik anlayışıyla hayata geçirilmeye çalışıldığı ve modernleşen devletin eğitim ve sosyal
hizmetler gibi alanlarda boy göstermeye başladığı II. Abdülhamid (1876- 1909) dönemi değerlendirilecek. Son olarak, meclisli ve anayasal bir siyasi yapıya geçilen ve kamusal alanın genişlediği 1908
Devrimi sonrasına bakılacak.
Osmanlı’nın “Aydın Despotları”:
III. Selim ve II. Mahmut’un Merkezileşme Girişimleri (1789 – 1839)
1789 yılında Avrupa Fransız İhtilali ile çalkalanırken, Osmanlı İmparatorluğu’nun en yenilikçi padişahlarından biri olan III. Selim tahtına henüz yeni oturmuştur. III. Selim yönetiminin uğraşmak zorunda olduğu iki temel mesele vardı: Başta Rusya olmak üzere güçlenen dış düşmanlara
ve içeride merkezi otoriteden özerkleşmeye başlayan yerel iktidar odaklarına (ayan) karşı merkezi
iktidar örgütlenmesini güçlendirmek. Bu genel hedefler doğrultusunda sultan, Nizam-i Cedid (Yeni
Düzen) adı verilen bir reform programına girişmiştir. Bu programın sorunlara koyduğu teşhis askeri
nitelikteydi. Yani, eğer devlet dış ve iç sorunlarla baş etmekte zorlanıyorsa, bunun nedeni devletin
askeri gücündeki zayıflama olarak görülüyordu.
Dolayısıyla daha çok askeri alanda yeniliklerin yapıldığı bu dönemde, III. Selim, ilk olarak
Osmanlı ordusunun yeniden yapılanması konusunda girişimlerde bulunmuştur. Dolayısıyla yenileşme hareketleri, orduda yapılacak reformlarla, devletin askeri gücünü yeniden kurmak olan “savunmacı bir modernleşme” girişimi niteliğinde olmuştur. III. Selim’in 1794’te kurduğu Nizam-ı
Cedid ordusu, beraberinde pek çok alanda yenilikler getirmiştir. Yeni askerlik yöntemlerine göre
oluşturulacak orduya gerekli olan subayları getirmek, yerli fen subaylarını yetiştirmek, yeni kışlalar
yaptırmak, fen subayı yetiştiren okulları genişletmek, yenilerini açmak, eğitim için gerekli kitapları
Fransızcadan çevirmek ya da yazdırmak, Nizam-ı Cedid reformlarının başlıca başarıları olmuştur.
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III: Selim (1789-1808) ve II. Mahmut (1808-1839)

Nizam-ı Cedid reformları çerçevesinde askeri teknik eğitim konusuna öncelik verilmiş ve
1792 senesinde yeniden düzenlenen Lağımcı ve Humbaracı Ocakları’nın mensuplarının hendese
eğitimi görmelerini sağlamak üzere, yeni bir Mühendishane kurulması kararlaştırılmıştır. 1793
yılında Mühendishane-i Cedide adıyla kurulan kurum, 1794 yılında eğitime başlamıştır. 1797 yılında Tersane Mühendishane’sinde yeni bir düzenleme yapılmış, kara mühendislerinin tamamı, Hasköy’deki yeni Mühendishane binasına taşınmıştır ve daha sonraları “Mühendishane-i Berri-i Hümayun” ve “Mühendishane-i Bahri-i Hümayun” olarak adlandırılacak iki mühendishanenin temelleri atılmıştır. Osmanlı devlet adamlarının inisiyatifi ve Avrupalı uzmanların katkılarıyla ilk modern
askeri eğitim kurumları olan Mühendishaneler’in kurulmasıyla, eğitim kurumlarında, OsmanlıAvrupa karışımı bir senteze doğru ilk adımlar atılmıştır.
III. Selim yönetiminin reform programının askeri alana öncelik vermesi bazı modern tarihçiler tarafından, Osmanlı’nın yaşadığı sorunların eksik teşhiş edilmesi ve dolayısıyla da güdük bir
modernleşme girişimi olarak yorumlanmış ve “küçümsenmiştir”. Oysa, gerek Osmanlı imparatorluğu gerekse de onun çağdaşı diğer imparatorluklar (örneğin Rusya) için askeri alanda yapılan her
yenileşme çabası daima askeri alanın sınırlarını aşmıştır. Gerek ülke içi yönetimde gerekse de uluslararası ilişkilerde ordunun büyük bir öneme sahip olduğu modern dönemin başlarında, bütün
dünya devletlerinde yenileşmenin başlıca motorlarından biri askeriyeydi. Askeri alanda reform
demek, yeni teknoloji arayışları, teknik eğitimde gelişme, bürokraside modern açılımlar ve tıp alanında ilerlemeler anlamına da geliyordu. Öte yandan, askeri alanda reform yapmak Osmanlı İmparatorluğu için başka bir açıdan daha önemliydi: Osmanlı’nın “geleneksel” askeri kurumunun, yani
Yeniçerilerin sadece savaşta değil toplumsal ilişkilerde ve siyasetin uygulanmasında da önemli bir
rolü olmuştur. Yeniçerilerin zaman zaman siyasi bir çıkar grubu gibi davrandıkları, zaman zaman da
siyasi yapının diğer unsurlarıyla (örneğin ulema ya da esnafla) ittifaklar yaparak yönetimden talepte bulundukları bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla, bu “geleneksel” askeri yapıda herhangi bir değişiklik girişimi aslında hem siyasi yapıda hem de toplumsal ilişkilerde değişim anlamına geliyordu.
Bütün bu girişimlerin ve yeniliklerin yanı sıra, çağdaş Batı uygarlığını yeni biçimde anlayan
ve Batı bilimsel düşününü yansıtan gelişmeler de olmuştur. Avrupa devletler dengesine katılmak
ve Hıristiyan dünyasının devletleriyle yeni biçimde ilişkiler kurmak gerektiği fikri ilk kez bu dönemde ortaya atılmıştır. 1792’den itibaren başlıca Avrupa devletlerinin başkentlerine ilk kez İkamet
Elçileri gönderilmeye başlanmıştır. Devleti temsil eden bazı kişilerin, kısa bir süre için de olsa, en
önemli Avrupa başkentlerinde oturarak, oradaki hayatı görmeleri fırsatı sağlanmıştır. Elçilerin sefaretnameleri, bize onların gittikleri ülkelerde nelere dikkat ettiklerini gösterdiği gibi, Osmanlı’nın
Avrupa karşısındaki ruh halinin anlaşılması açısından da önemlidir. Daha çok askeri konulara ilişkin
gözlemlerin yer aldığı bu sefaretnamelerden belki de en önemli ve ilginç olanı, 1793’te Viyana’ya
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gönderilen Ebubekir Ratib Efendi’nin (1747 - 1798) raporudur. Ratib Efendi, Avusturya devletinin
en önemli yanlarını şöyle sıralamıştır: eğitimli, disiplinli ordu; düzenli maliye; namuslu, dürüst,
okumuş memurlar; halk arasında ekonomik güvenlik ve refah. Ratib Efendi, aslında, o zamanın
modern devletini nitelendiren en önemli unsurları anlatmış, Tanzimat Fermanı’ndaki fikirleri kırk
beş yıl önce ileri sürmüştür.
Modern Avrupa’nın rasyonalist bilimsel düşününün ilk yansımaları da bu dönemde kendini
göstermiştir. Osmanlıların düşün hayatında henüz daha Aydınlanma dönemi düşünürlerinin siyasi
fikirleri etkin olmamış; ancak, modern ordu eğitiminde, modern matematik biliminin ne denli büyük rolü olduğu anlaşılmıştır. Bunun en iyi iki örneği, Nizam-ı Cedid başarılarını tanıtmak üzere
yazılmış olan iki eserdir. Birincisi, Mühendishane’de matematik hocası olan Seyyid Mustafa’nın
kitabıdır. Seyyid Mustafa, kitabının önsözünde, matematiğe olan ilgisinin nasıl başladığını, bu konuda Avrupa kitaplarının üstünlüğünü anlayınca, nasıl Fransızca öğrenmek zorunluluğu duyduğunu
ve bu dili öğrendikten sonra Fransızca kitaplar okumanın kendisine nasıl Fransa’ya gitme isteği
verdiğini anlatmıştır. Fakat, padişah, Mühendishane’de öğretmenlik yapmasını istediğinden ve
orada öğretmenliğe tayin edildiğinden, Seyyid Mustafa, Fransa’ya gidememiştir. Seyyid Mustafa,
kitabında ayrıca Osmanlılar’ın kurtuluşu olarak, Batı bilimlerinin desteklenmesi gerektiğini savunmuştur. İkinci önemli eser ise, benzer duyguları taşıyan Mahmut Raif Efendi’nin (öl. 1807) eseridir.
“İngiliz Mahmut” lakabıyla anılan Mahmut Raif, 1797’de Fransızca olarak yeni Mühendishane basımevinde basılan kitabında, Türkiye’deki eğitimi sırasında Avrupa’nın politik kuralları ile ilgilendiğini, Avrupa dünyası üzerine bilgilerini genişletmek için yabancı bir dil öğrenmek zorunluluğu duyduğunu ve Avrupa’ya gidebilmek için çaba harcadığını anlatmıştır. Ancak Mahmut Raif, Seyyid
Mustafa’dan farklı olarak, muradına ermiş, 1793’te elçilik heyetiyle Londra’ya gitmiştir.
III. Selim’in Nizam-ı Cedid reformları, pek çok sebepten dolayı, hedeflediği sonuca ulaşamamıştır. Askeri alanda Yeniçerilerin değişimlere gösterdiği direnç beklendiğinden güçlüydü. Yeniçeri kurumuyla yan yana başka bir askeri düzenin pratikte işlemesi çok kolay değildi. Ayrıca, bürokratik yapının modern devlet niteliklerini edinmesi konusunda köklü girişimler sağlanamamıştır.
Vergi sistemi para ekonomisinin gereklerine göre yeniden düzenlenemediği gibi, yerel iktidar
odaklarını işlevsiz kılacak bir merkezi yerel yönetim ağı da kurulamamıştır. XIX. yüzyılın ünlü Osmanlı tarihçisi Cevdet Paşa’nın (1822 - 1895) III. Selim dönemi hakkındaki gözlemi ise şöyleydi:
“Yeni bir uygarlık yoluna gitmek... fikirleri doğmuştu. Lakin... yapının temeline bakılmayarak, tavanın süslenmesine özenildi. Avrupa’da başlayan fenlerin ve sanatların yayılmasına çalışmak gerekirken, uygarlık nehirlerinin getirdiği çerçöpe, israf ve sefahate aldanıldı... Halk, yüksek tabakanın bu gidişinden nefret
ederek, her türlü yenilikten ürkmeye, yeni yöntemlerle yapılan her şeyi kötü görmeye başladı... III. Selim,
devletin ıslaha muhtaç olduğunu görerek, usulün yenilenmesine, özellikle ‘nizam ordusu’kurulmasına

kesin karar vermişti... Lakin asıl devletin sivil düzeni bozuktu. Bozuk bir heyet nizamlı bir heyeti
yönetemeyeceğinden, orduyu düzenlerken, devletin sivil işlerinin de düzenlenmesi gerekirdi...
Devletin kendisi her parçasında temelli reformlara muhtaçtı.”
III.Selim’in ardından tahta çıkan II. Mahmut, yenileşme hareketinin sahasını genişletmiş ve
askeri reformların yanı sıra, idari teşkilatlarda da yeni bir yapılanma girişiminde bulunmuştur.
III. Selim döneminde şekillenmeye başlayan ana program II. Mahmut döneminde daha
kapsamlı bir formülasyona ulaşmıştır: Yapılması gereken başlıca iş büyük, modern ve Avrupa tarzı
bir ordu meydana getirmekti; ama bu işi gerçekleştirmek için daha büyük ve düzenli bir devlet
gelirine, dolayısıyla da verimli şekilde işleyen bir vergi sistemine ihtiyaç vardı; yani ülkenin kaynakları daha iyi seferber edilmeliydi. Öte yandan, bu seferber etme eylemi ancak rasyonel ve etkin
çalışan bir bürokratik mekanizmayla başarılabilirdi. Ve nihayet, böyle bir bürokratik mekanizmanın
kadrolarını dolduracak vasıflı elemanları iyi eğitmek gerekiyordu. Ama belirtmek gerekir ki,
formülasyon artık belli olsa da gerekenleri başarmak, sorunu formüle etmek kadar kolay değildi.
Öte yandan, artık Avrupa modelinin yanı sıra etki kaynağı olacak bir “iç” model de ortaya
çıkmıştı: 1808’de Mısır valisi olan ve giderek Osmanlı hükümetinden özerkleşerek kendi gücünü
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tesis eden Mehmed Ali Paşa, Mısır’ı modernleştirme konusunda Osmanlılardan daha etkin çalışıyordu. İltizam sistemi yerine doğrudan vergi sistemini tesis eden ve tarımda pamuk gibi ticari
ürünlere ağırlık vererek metalaşan bir tarımsal sistem geliştiren Mehmed Ali Paşa, modern bir
ordu ve bürokrasının altyapısını başarıyla hazırlamıştı. Mehmed Ali Paşa’nın Mısır’ı 19. yüzyıl boyunca Osmanlılar için hem bir tehdit ve rakip hem de reformlar için bir ilham kaynağı olmuştur.
Osmanlı tarihinde, “aydın-despot” kişiliğiyle ön plana çıkan II. Mahmut yenileşme girişimlerine, ilk olarak, memleketin çeşitli bölgelerinde hakim olarak merkezi idarenin otoritesini zayıflatmış olan yerel iktidar odaklarını (ayan) bertaraf ederek başlamış, güçlü ve hâkim bir merkezi
idare kurmaya çalışmıştır. II. Mahmut’un en köklü reformlarından biri, modern bir ordu yaratma
önündeki en önemli engellerden olan Yeniçerilik kurumunu ortadan kaldırmak olmuştur. Tarihe
“Vaka-i Hayriye” (Hayırlı Olay, 1826) diye geçen bu eylemin geniş kapsamlı önemli sonuçları vardı.
Öncelikle, Yeniçerilerle birlikte, Osmanlı ordusundaki belli grupların geleneksel özerkliği de ortadan kaldırıldı. Yeni kurulan ordunun başkomutanı “Serasker” adı altında (daha sonra “Harbiye
Nazırı”), doğrudan hükümete bağlı bir makama bağlanıyordu. Başka bir deyişle, askeriyenin sivil
otoriteye bağlanma süreci başlatılmış oluyordu. Öte yandan, yukarıda da belirtildiği gibi, hükümet
programlarına karşı ya da çeşitli toplumsal talepler adına zaman zaman ulema ile ittifaka giren ve
onun “kas gücü” işlevini gören Yeniçerilerin yok olmasıyla, reformlara karşı ciddi toplumsal muhalefetin de önü kesilmiş oluyordu.
Aynı doğrultuda, devletin yönetim mekanizmasında da ciddi değişimlere girişildi ve modern anlamda bir “Osmanlı kabinesi” oluşturma yolunda adımlar atıldı. Devletin iki geleneksel üst
makamı olan vezir-i azamlık ve şeyhülislamlığın konumları ve anlamları değiştirildi. Artık veziriazam padişahın mutlak vekili değildi; yetkilerinin bir bölümü başka makamlara devredilirken (örneğin Hariciye Nazırı haline gelen Reisüküttab dışişlerinden sorumluydu), kendisi de padişaha karşı
sorumlu bir tür “başnazır” haline geliyordu. Benzer bir merkezileşme (ya da özerkliği ortadan kaldırma) girişimi de dinsel alanda yapılmıştı. II. Mahmut, dinsel vakıfların (evkaf) kontrolünü doğrudan hükümete bağlayarak, herhangi bir dinsel özerkliğin ekonomik ve hatta popüler altyapı desteğini zayıflatmış oldu. Ulemayı da başında Şeyhülislam’ın olduğu idari bir hiyerarşik mekanizmaya
dönüştürerek merkezi yönetime bağlamaya çalıştı.
II. Mahmut, reform programının bir diğer önemli ayağı olan eğitim alanında da pek çok
yenilikler yapmıştır. Ezbercilik yüzünden, hem İslam ilminin, hem de modern fen bilimlerinin, tarihsel anlamları bilinmeden tekrarlanan gelenek bilgileri haline geldiği ve cehaletin, sadece halk
yığınlarını değil, ulemayı ve devlet adamlarını da içine aldığı bu dönemde, II. Mahmut ilköğretimde
yenileşme çalışmalarıyla işe başlamıştır. 1824’te yayınladığı ferman ile, tüm çocukların ilkokulu
(sübyan okulları) tamamlamaları gerektiğini buyurmuştur. 1838’de, Rüştiye okullarının (ortaöğretim) açılması düşünülmüş, fakat Tanzimat dönemine kadar, bu alanda bir gelişme olmamıştır.
Ancak II. Mahmut yüksek öğretim alanında ciddi yenilikler yapmayı başarmıştır. Mühendishane, Tıbbiye ve Harbiye olmak üzere, üç yükseköğretim kurumunun geliştirilmesini ya da yeniden kurulmasını sağlamıştır. Mühendishanelerde, 1806 yılında kurulan yeni teknik eğitim düzeniyle, daha Avrupai bir sisteme göre eğitim yapılmaya çalışılmıştır. II. Mahmut’un özel ilgi gösterdiği
okul ise, 1827 yılında, ordunun doktor ve cerrah ihtiyacını karşılamak amacıyla, Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi’nin önderliğinde açılan, Tıphane-i Amire olmuştur. Yabancı dil eğitiminin verildiği,
hatta bazı derslerin yabancı dilde okutulduğu Tıphane-i Amire’nin ardından, aynı yıl, Cerrahhane
kurulmuştur. 1839 yılında, Tıphane-i Amire ve Cerrahhane, II. Mahmut’un inisiyatifiyle, Galata
Sarayı’nda birleştirilerek Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane adını almıştır. Viyanalı doktor Charles
Ambroise Bernard’ın (1808 – 1844) yönetiminde eğitime başlayan ve ilk yıllarında Avusturyalı doktorların idaresinde gelişen ve kuruluşunda ulemanın hiçbir engeliyle karşılaşmayan bu askeri tıp
okulu, hem modern hekimlik geleneğini kurmuş, hem de özgür düşüncenin yuvası haline gelmiştir.
İlerleyen yıllarda, Aydınlanma dönemi Batı düşününün ilk yansımaları, bu okulda görülecektir.
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Batı bilim geleneği çerçevesinde kurulan bir diğer okul 1834’te Taşkışla’da açılan Mekteb-i
Harbiye’dir. Harbiye okulu, Tanzimat döneminde Osmanlı Devleti’nin modern kurumlarından biri
haline gelmiştir.
II. Mahmut döneminde, Batı bilimini dolaysız tanımak amacıyla, 1830 yılından itibaren Avrupa’ya öğrenciler gönderilmeye başlanmıştır. Avrupa’ya eğitim amacıyla gönderilen ilk öğrenciler,
tamamen askeri teknikler konusunda eğitim görmüşlerdir. Tanzimat’ın (1839) ilanına kadar geçen
süre içersinde, Avrupa’ya, toplam otuz altı öğrenci gönderilmiş ve bunların tamamı askeri sınıfa
mensup öğrencilerden ve Mühendishanelerden seçilmiştir. 1834 – 1836 yılları arasında, Londra,
Paris ve Viyana gibi Avrupa’nın çeşitli başkentlerine eğitim için öğrenci gönderilmesi, bu öğrencilerin dönüşlerinde gerekli kurumlarda görevlendirilmeleri ve Mekteb-i Harbiye’ye uzman hoca olarak yetiştirilmeleri amacını taşımıştır.
Modern bir merkezi idari yapı kurmak demek sadece idari teşkilat oluşturmak ve güvenliği
sağlamaktan ibaret değildi. Modern anlamda bir merkeziyet, modern “iletişim” ve nüfuz kanalları
oluşturmayı da gerektiriyordu. Bu ise hem “fiziksel” hem de “düşünsel” bir süreçti. Fiziksel tarafı,
ülke içinde ulaşımı kolaylaştıracak yolların inşasına başlanması, posta teşkilatının kurulması gibi
yenilikleri içeriyordu. Ayrıca, vergi verecek ya da yeni ordunun insan kaynağını oluşturacak nüfusun da kaydının tutulması lazımdı. II. Mahmut bu alanların tümünde önemli adımlar attı. Sürecin
“düşünsel” yanında ise en önemli gelişme, 1831 yılında ilk Osmanlıca gazete Takvim-i Vakai’nin
yayımlanmasıdır. Bu gazete, hükümetin resmi gazetesi niteliğini taşımıştır. Yönettiği toprak parçası
ve nüfusa yeni bir tarzda nüfuz etmeye başlayan devlet, yaptıklarını halkına “anlatma” gereği de
duyuyordu. Henüz “tek taraflı” sayılabilse de devlet halkıyla bir tür “diyalog” kurmaya başlamıştı.
Ve bu, keyfi bir diyalog değildi: Düzenli zaman aralıkları esasına göre ve standart bir “dil” kullanılarak yapılacaktı. Gayet modern bir yenilik olan bu ilişki biçiminde gazete çok önemliydi. Bu gazetenin Fransızca basımı olan Le Moniteur Ottoman adlı gazete ise, sadece dil olarak değil, içerik olarak
da Takvim-i Vakayi’den farklı olmuştur. Çünkü, Fransızca nüsha, Avrupalılara, Osmanlı hakkında
dolaşan yanlış görüşleri gösterme, Osmanlı’nın iç ve dış politikasını tanıtma ve ticaret alanındaki
ilerlemelerini bildirme amaçlarını gütmüştür.
Gazetenin çıkarılmasının yanı sıra, II. Mahmut dönemi entelektüelleri tarafından yazılmış
olan iki eser de, Batı modernleşmesinin Osmanlı düşün hayatı üzerinde yarattığı yeni etkiyi göstermektedir. Bu eserlerden birincisi, 1838’de elçilik heyeti ile birlikte Paris’e giderken, birçok Avrupa şehrini gören Mustafa Sami’nin (öl. 1855 ), dönüşte yazdığı Avrupa Risalesi (İstanbul,1840)
adlı küçük eseridir. Bu risaleyi yeni ve farklı kılan özelliği, Mustafa Sami’nin, Avrupa’da görülen
uygarlık eserlerinin “nedenlerini” anlamaya çalışmasıdır. Ona göre, Batı uygarlığının üstünlüğünün
başlıca nedenleri, pozitif bilimlerin ilerlemesi, din özgürlüğünün oluşması, eski ile yeninin süreklilik
taşıması ve okuryazarlığın yaygınlaşmasıdır. Bütün bunların baş etkeni olarak bilim ve Aydınlanma’yı öne süren Mustafa Sami’ye göre, Osmanlı’da bilimlerin gelişmesi desteklenirse, ilerleme için
gerekli olan ticaret ve sanayide Avrupa’ya muhtaç olmaktan kurtulma mümkün olabilecektir.
İkinci örnek ise, 1837’de Viyana’ya elçi olarak gönderilen Sadık Rıfat Paşa’nın (1807- 1856)
yazdıklarıdır. Sadık Rıfat da yazılarında Avrupa’nın özellikleri olarak din özgürlüğünü, hükümet
yönetimindeki intizamı, memurların dürüstlüğünü, eğitimin ve okuryazarlığın yaygınlığını, halkın
eğitiminde kitap ve matbaanın önemini, sermaye yatırımlarının teşvikini, buhar gücünün kullanılışını, demiryollarını, bankaları, posta hizmetlerini, otel ve lokantaların temizliğini, eğlence ve müziğin önemini, yoksullar ve hastalar için kurulmuş olan kurumları sayar. Fakat bunlardan başka asıl
söylemek istediği şey şudur: Reform davası, her şeyden önce bir düşün sorunudur. Reformu sağlayacak olan, geleneğe bağlı, keyfi bir sistemden farklı olarak Avrupa’da hakim olan rasyonel devlet
yönetimidir.
II. Mahmut’un teşhisleri her ne kadar büyük bir öneme sahip olsalar da, imparatorluktaki
bazı yapısal sorunlar, formüle edilen programların kısa sürede ve tam olarak uygulanmasını zorlaştırıyordu. Üstelik bu sadece II. Mahmut’un değil, daha sonraki yönetimlerin de baş etmek zorunda
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kalacağı bir durum olacaktı. Öncelikle, Osmanlı reformcuları iki eksiklikten hep mustarip oldular:
Birincisi, gerekli dönüşümleri yaparken hiçbir zaman yeteri kadar para bulamadılar. Zira, devlet
hazinesine gerekli parayı akıtacak mevcut vergi sisteminin bizzat kendisi baştan başa köklü bir
reform gerektiriyordu. Ayrıca, 19. yüzyılda Sanayi Devrimi’nin ivme kazandırdığı kapitalist dünya
sistemi ve “serbest piyasa” mekanizmasıyla uyum sağlamada Osmanlı’nın ekonomik altyapısı ciddi
sıkıntılar yaşıyordu. İkinci olarak, reformları hayata geçirmede “vasıflı eleman” sorunu hep vardı.
Modern ordu ya da bürokratik mekanizmaları dolduracak kadrolar nereden bulunacaktı? Bu sorun
bazen öyle acayip durumlar ortaya çıkarıyordu ki, örneğin 1840’ta iltizam sistemi kaldırıldığında
yeni vergi sisteminin taşrada hayata geçirilmesi için hükümet, sorunların kaynaklarından biri olarak gördüğü ve güçlerini ezmek istediği yerel iktidar odaklarından yardım istemek zorunda kalmıştı. Yeni okullar açmak bu sorunu ancak kısmen çözebiliyordu. Zira, okullarda eğitim verecek eğitmenleri kim eğitecekti? Dolayısıyla, dışarıdan (Avrupa’dan) eğitmen ya da vasıflı eleman getirtmek
ya da dışarıya öğrenci göndermek gibi yollara başvurulmaya başlanmıştı.
Diğer bir yapısal sorun, yeni reformların yeni yasal düzenlemeler getirmekle birlikte, “eskilerini” tam olarak ne yapacağını bilememesiydi. Pek çok durumda “eski” ile “yeni” bir arada yaşıyordu. Bu “ikili” yapı zaman zaman ciddi gerilimler yaşanmasına neden olabiliyordu. Eski yasal
düzenlemelerin yaşamaya devam ettiği, geçimini bunlardan sağlayan ve dolayısıyla bunların muhafaza edilmesini isteyen güçlü çıkar grupları var olduğu sürece, köklü yeni değişimleri gerçekleştirmek hiç kolay olmuyordu.
Son olarak, reform programlarına karar verenler, başta padişahın kendisi olmak üzere tepedeki yönetici elitlerdi. Bu programlara karar verme sürecinde halka herhangi bir “diyaloğa” girilmesi söz konusu değildi; başka bir deyişle, yönetim ne bir “nabız yoklaması” yapıp reformlara
ona göre şekil veriyor, ne de halkın çeşitli katmanlarının talep ve “baskılarının” akabileceği kanallar
açıyordu. Bu durum iki yönlü bir sıkıntıya yol açıyordı: Yönetimin karar verdiği yeniliklerin hayata
geçirilmesinde “ikna” faktörü hesaba katılmadığı için karşılaşılan popüler direnç beklenenden daha
ciddi olabiliyor ve yöneticileri eli kolu bağlı bırakabiliyordu. Öte yandan, reformların halk desteğine
dayanması gibi bir kaygı gütmeyen yönetici elit, kendi içindeki çıkar çatışmalarında ani ve tutarsız
karar değişiklikleri yapabiliyordu.
Deneyimlerle farkına varılan bu sorunlar, daha sonraki yönetimlerin reformlara bakış açısında (reformları tasarlama ve hayata geçirme biçimlerinde) değişikliklere yol açtı. Osmanlı tarihinde Tanzimat Dönemi olarak bilinen köklü dönüşüm dönemi bu anlamda kapsamlı bir program
oluşturmayı hedefliyordu.
Tanzimat Dönemi (1839-1876)
3 Kasım 1839’da Gülhane Parkı’nda okunarak kabul edilen Tanzimat Fermanı, Osmanlı tarihinde
“Tanzimat Dönemi” diye adlandırılacak ve kabaca 1839’dan I. Meşrutiyet’in ilan edildiği 1876 yılına dek süren döneme damgasını vuracaktır. Tanzimat Fermanı’nı, dönemin Hariciye Nazırı (ve
1845’ten sonra Sadrazam) Mustafa Reşit Paşa’nın hazırlayıp dönemin padişahı Abdülmecid’e
onaylattığı herhangi bir “hükümet programı” olarak görmemek gerekir; ekonomiden bürokrasiye
ve askeri alandan yurttaş haklarına kadar pek çok köklü yeniliği kapsayan bir dönüşüm programı
olan Tanzimat, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşüne dek geçerli olacak idari ve toplumsal yapılanmanın temelini atmıştır.
Tanzimat’ın amacı, “sadece din ve devleti değil, mülk ve milleti ihya” şeklinde açıklanırken,
devletin esas prensibi, “halkın devlet için değil, devletin halk için olduğu” şeklinde belirtilmiştir.
Başka bir deyişle, Osmanlı reformcuları, halkla modern anlamda bir “diyaloğa” girmeden, yani
topluma nüfuz etmeden modern ve merkezi bir devlet olunamayacağını anlamışlardı. Hem artık
bu sadece elitlerin tek taraflı bir kararı değil, aynı zamanda toplumsal ağırlığı giderek artan bir
gereklilikti: Bir yandan, gelişen kapitalist dünya sistemine entegre olmaya başlayan Osmanlı devletinin bu entegrasyona uygun adımları atması gerekiyordu; üstelik, devletin mali kaynaklarını akılcı
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temellerde seferber edecek yasal düzenlemeler yapılması ve gerekli insan gücü bulunması artık
ertelenemeyecek bir işti. Diğer yandan ise, dünyada yükselmeye başlayan milliyetçilik akımları
çok-etnili Osmanlı toplumsal yapısını tehdit eder nitelikteydi; devlet muhtemel parçalanmaları
önleyecek bir Osmanlı yurttaşlık kimliği üzerine artık kafa yormalı ve “eşitlik” temelli düzenlemeleri yapmalıydı. Ayrıca, ülke içinde eğitimin yaygınlaşmaya ve yazılı iletişim kanallarının gelişmeye
başlaması, yeni fikir akımlarının boy göstereceği kanallar açıyordu. Özellikle Fransız Devrimi etkisi
altında gelişen bazı muhalefet hareketleri, yurttaşlık hakları doğrultusunda talepleri artık sesli bir
biçimde dillendirebiliyordu.
Tanzimat reform programının öncelikleri şöyle özetlenebilir: halkın can ve mal güvenliğinin
güvence altına alınması; imparatorlukta yaşayan herkesin (dinine bakılmaksızın) yasalar önünde
eşit olması; iltizam sisteminin yerine doğrudan bir vergi sistemi getirilmesi ve herkesin gelirine
göre vergi vermesi; yerel idare ağının düzenlenmesi; ordunun insan gücü için bir “askere alma”
sistemi oluşturulması.
Tanzimat’ın herkese eşitlik anlayışının uygulamada tam başarılı olmadığı yerinde bir tespittir; ama bu noktada asıl önemli olan, böyle bir düşüncenin tasarıya dönüşmesidir. Zira bu durum Osmanlı toplumu için yeni ve köklü bir değişiklikti. Eşitlik meselesinde tabii öncelikle gayrimüslimlerin durumu geliyordu. Gayrimüslimleri, “himaye edilen cemaatler” olarak gören anlayıştan, tek tek eşit haklara sahip gayrimüslim Osmanlı yurttaşlar anlayışına geçilmesi öngörülüyordu.
Bu alanda bazı önemli düzenlemeler yapılmıştı. Örneğin, gayrimüslimlerden geleneksel olarak
alınan “kelle vergisi” (cizye) kaldırılmıştı. Ayrıca, yeni askere alma kanununda gayrimüslimlerin de
askerlik yapması gerekiyordu. Gerçi pratikte gayrimüslimler askerlik yapmıyor, bunun yerine “Bedel-i Askeri” (bedelli askerlik) denilen bir vergi ödüyorlardı. Ama katkıları mali de olsa, sonuçta
ülkenin yeni askerlik sisteminin bir parçası olmuşlardı.
Bazı günümüz tarihçileri, özellikle gayrimüslimlere haklar tanınması noktasında Tanzimat
reformlarının başlatılmasında Batılı güçlerin önemli etkisinin olduğunu vurgulamışlardır. Tanzimat’ta ve özellikle de Tanzimat reformlarına bir ekleme olan 1856’daki Islahat Fermanı’nda Batılı
güçlerin etkisinin olmadığı elbette söylenemez. Zira, Osmanlı İmparatorluğu özellikle 1830’lardan
itibaren Avrupa’daki güç dengelerinin içinde yer almaya ve etki alanlarının içine girmeye başlamıştı. Bu noktada özellikle İngiltere ile yakınlaşma önemlidir. 19. yüzyılın önemli ittifak savaşlarından
olan Kırım Savaşı’nda (1854-1856) Rusya’ya karşı Osmanlı-İngiltere-Fransa ittifakı söz konusuydu
ve bu ittifakların karşılığında elbette bazı beklentiler ve talepler söz konusu olacaktı. Ama Tanzimat’taki yabancı etkisini abartmak, Osmanlı’nın kendi iç dinamiklerini ve Osmanlı reformcularının
düşüncelerini küçümsemek olur. Osmanlıların kendi öncelikleri vardı ve bu da yükselen milliyetçilik
çağında ülkelerinin dağılmadan bir arada yaşayıp güçlenmesiydi. Kaldı ki, verilen (ya da “alınan”)
haklar Müslümanlar için de geçerliydi ve talep edilmeye başlanmıştı.
Tanzimat’ın “halkın can ve mal güvenliğinin güvence altına alınması” formülasyonundaki
“mal güvenliği” tabirinin altının çizilmesi gerekir. Bütün ülke topraklarının padişahın malı sayıldığı
geleneksel Osmanlı yapısında halkın mal güvenliği diye bir tabir hem kabul edilemezdi, hem de
anlamsız olurdu. Ama reform çağında ve Osmanlı’nın eklemlenmeye başladığı kapitalist ekonomide artık “özel mülkiyet” Osmanlı’da da fiilen tanınması gereken bir haktı. Zira, Tanzımat’ın bir hedefi de kapitalist siteme entegre olmaktı. Tanzimat’ın hemen öncesinde, 1838 yılında İngiltere ile
bir “serbest ticaret” anlaşması imzalanmıştı. Bu dönemde başta Osmanlı reformcularında liberal
bir ekonomik anlayış hâkimdi. Sözü edilen ticaret anlaşması ve başta İngiltere olmak üzere Batılı
kapitalist ülkelerin Osmanlı İmparatorluğu ile kurdukları ekonomik ilişkiler, yeni uluslararası ekonomik işbölümünde Osmanlı’ya ağırlıklı olarak tarım ürünleri ihraç eden ve dışarıdan mamul mal
satın alan bir rol biçiyordu.
Merkezileşmenin önemli ayaklarından olan yerel yönetim örgütlenmesine Tanzimat reformcuları kendilerinden önceki dönemlerde yapılanlardan çok daha köklü düzenlemeler getirdiler. 1864’te çıkarılan yerel idare yasasıyla, Fransız yerel idare sistemi model alınarak hiyerarşik bir
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örgütlenme yapısı tesis edilmeye çalışıldı. Buna göre, ülke belli yönetim birimlerine bölünüyordu:
En başta “vilayet” gelirken, onun altında sırasıyla “sancak”, “kaza”(ilçe), “nahiye” (belde) ve “kariye” (köy) geliyordu.
Vasıflı eleman yetiştirme düşüncesiyle eğitim alanında yenilikler yapmak, Tanzimat döneminde de öncelikler arasındaydı. Öte yandan, eğitim anlayışında Batılı bilimsel ve teknolojik
düşüncelere ağırlık verilmesi önceki dönemlerden çok daha yoğundu. Bu dönemde eğitimde dinsel
ve seküler alanlar arasında belirgin bir farklılık oluşmaya başlamıştır. İlk öğretmen okulu, Cevdet
Paşa’nın önderliği altında, medrese mezunları arasından seçilen öğrencilerle, 1848’de Darü’lmuallimin (Öğretmen Okulu) adıyla kurulmuştur. 1870’te de kız öğretmenler yetiştirmek üzere,
Dar’ül-muallimat kurulmuştur. Bu okullar ile medreseler arasındaki fark, bunlara genel fen dersleri
konması, hadis, tefsir derslerinin azaltılması, okul yönetiminin, medreselerin bağlı olduğu Şeyhülislamlığa değil, Maarif Nezareti’ne (Milli Eğitim Bakanlığı) bağlanmasıdır. Tanzimat döneminde medreselerin modernleştirilmesi yönünde ise hiçbir gelişme olmamıştır. 19. yüzyılın sonunda medreselerin modernleştirilmesi konusunda girişimlerde bulunulmuşsa da, bu girişimler, eğitimli din adamı
yetiştirmeye yönelik olmuştur.
Mühendishane, Tıbbiye ve Harbiye gibi yüksek okullarda ise Tanzimat döneminde daha
fazla ilerleme kaydedilmiştir. Özellikle Tıbbiye, hem tıp alanında, hem de eğitim, bilim, düşün ve
yönetim alanlarında ilk modern eğitimli kişileri yetiştirerek, Osmanlı düşün hayatında önemli bir
rol oynamıştır. Bu dönemde Tıbbiye’de, gelişmiş pek çok araç-gereç kullanılmış, Avrupa’ya öğrenciler gönderilmiş ve ilk kez kadavra üzerinde çalışma yapılması kabul edilmiştir.
Bu dönemde Avrupa’ya gönderilen öğrenciler, askeri konuların yanında sivil konularda da
eğitim görmüşlerdir. Ayrıca Tanzimat’ın ilanından sonra Avrupa’ya devlet tarafından gönderilen
öğrenciler arasında dikkat çekecek oranda gayrimüslim öğrenci de yer almıştır. 1856 yılının sonuna
kadar, Mühendishane, Tıbbiye ve Harbiye gibi eğitim kurumlarında yetişmiş olan toplam elli öğrenci, eğitim amacıyla Fransa’ya gönderilmiştir. Bu talebeler, döndüklerinde, başta sadrazamlık
olmak üzere, değişik nazırlıklar, büyükelçilik, ordunun her kademesinde komutanlık, valilik, Mühendishane, Tıbbiye ve Harbiye gibi eğitim kurumlarında hocalık, doktorluk, mühendislik ve mütercimlik yanında, müze ve kütüphane müdürlüğü gibi devletin önemli kademelerinde görev almışlardır. Ayrıca aralarından ressam, şair, yazar ve edebiyatla uğraşan birçok sanatçı da yetişmiştir.
Tanzimat döneminde, Osmanlı düşün hayatını etkileyen önemli yeniliklerden bir diğeri de,
ilk kez kurulan bilimsel akademiler olmuştur. Görevi ve amacı, açılması düşünülen Darülfünun’da
(üniversite) okutulacak ders kitaplarını hazırlamak ve halkın kültür seviyesini yükseltecek eserler
çevirmek ve yazmak olan “Encümen-i Daniş” (İlim Cemiyeti) adlı bilimsel dernek 1851 yılında kurulmuştur. Cevdet Paşa, bu kurumu, fikir tartışmalarını geliştirmek, bilimsel araştırmaları teşvik
etmek, cahilliğin kaldırılması için gerekli önerileri sağlamak amaçlarıyla kurulmuş bir örgüt olarak
nitelendirmiştir. Encümen-i Daniş’in en büyük başarısı da Cevdet Paşa’nın yazdığı, oniki ciltlik Tarih-i Cevdet adlı eser olmuştur. Cevdet Paşa, Osmanlı devletinin, yeniliklere karşı körcesine direnerek ya da Batı’yı körü körüne taklit ederek yaşamasının mümkün olamayacağını belirtmiştir. Ona
göre önemli olan, geçmişi, Batı’dan alınacak taze bilimsel ve teknolojik güçlerle canlandırmayı
başarmaktır.
Encümen-i Daniş fazla uzun ömürlü bir kurum olmamış, yaklaşık on yıl sonra çalışmaları
sona ermiştir. Arkasından, 1861 yılında, temel amacı, Batı düşününü olduğu gibi yaymak ve kabul
görmesini sağlamak olan, “Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye” (Osmanlı İlim Derneği) adlı kurum açılmıştır. Cevdet Paşa’nın karşıtı olan Tahir Münif Efendi’nin (1830 - 1910) yönetimindeki bu kurum,
1862 yılında ilk bilim dergisi olan Mecmua-i Fünun’u çıkarmaya başlamıştır. O zamanki deyimle
fen, hikmet (felsefe), ilm-i servet (ekonomi) ve hukuk konuları üzerine yazılmış yazıların yer aldığı
bu dergi, baştan başa çağdaş Batı düşününü yansıtma amacını gütmüştür. “Fenler evi” demek olan
“Darülfünun”un faaliyet göstermesi fikri de, bu kurumun ve derginin çevresinde doğmuştur. 18631865 yılları arasındaki ilk eğitim girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığı Darülfunun’da, ikinci kez
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1870-1873 yılları arasında eğitim verilmiştir. Bu girişimin de başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Darülfünun ders programı, 1876 yılından başlayarak, Galatasaray Mekteb-i Sultanisi’nde
(1869) okutulmuştur. Darülfünun’dan bir sene önce ortaöğretim kurumu olarak açılmış olan Galatasaray Lisesi, birkaç yıl içinde hukuk, ekonomi ve mühendislik eğitimi vermeye başlayarak, adeta
bir üniversite haline gelmiştir.
Yukarıda sözü edilen dernekler, bilimsel düşüncenin geliştirilmesinin yanı sıra başka bir
açıdan da çok önemliydiler. Osmanlı toplumunda, Avrupa’da 18. yüzyılda gelişmeye başlamış olan
“kamusal alan”ın ilk öğeleriydiler. Kamusal alan, devletin iktidar alanıyla ailelerin işgal ettiği “özel
alan” arasında, sivil inisiyatiflerin etkin olduğu alan demekti. Bu alanda, sivil dernekler gibi “aracı
kurumlar” ve gazeteler gibi iletişim araçlarıyla, “bağımsız” (yani doğrudan devlet iktidarının güdümünde olmayan) fikirler ve faaliyetler gelişme imkânı buluyordu. Böylesi bağımsız fikirler siyasi
iktidara muhalif olabildiği gibi, Osmanlı toplumunda çoğu zaman “devlet ve ülke en iyi nasıl kurtulur” sorusuna doğrudan cevap arayan türden, yani aslında devletin yapması gereken işe soyunan
nitelikte de olabiliyordu. Kamusal alanın gelişmesinin diğer bir önemli özelliği ise, geçimini derneklerde, gazetelerde ve kitaplarda fikir üretmek ve yazı yazmak gibi işlerden sağlayan entelektüellerin boy göstermesiydi. Osmanlı gibi bir toplumda bu çok yeni bir durumdu. Zira, bağımsız fikir insanı demek aynı zamanda, devlet kademesindeki işlere (memuriyet, askerlik) ya da ticari faaliyetlere bel bağlamak zorunda kalmadan geçinebilmek demekti.
İbrahim Şinasi’nin 1860’larda çıkarmaya başladığı Tercüman-ı Ahval gazetesi böylesi bir iletişim aracıydı. Hariciye Nezareti’nin bünyesinde kurulmakla birlikte “aracı bir kamusal dernek”
sayılabilecek “Tercüme Odası”nda yetişen Namık Kemal’in Tasvir’i Efkâr gazetesi de diğer bir
önemli örnekti. Özellikle Tasvir-i Efkâr gazetesi, Namık Kemal’in öncülüğünde, “Yeni Osmanlılar”
adı verilen muhalif sivil-siyasi hareketin yeşerdiği başlıca iletişim araçlarından olmuştu. “İttifak-ı
Hamiyet” (Yurtseverlik Birliği) adındaki gizli dernek aracılığıyla düşüncelerini yayan ve taraftar
toplayan Yeni Osmanlı hareketi, Aydınlanma ve Fransız Devrimi’nin “hürriyet” (özgürlük)”, “vatan”
ve “anayasacılık” fikirleriyle Osmanlı’daki İslami düşünce geleneğinin bir sentezini yapmaya çalışmıştı. Bu hareket 1876’daki ilk Osmanlı anayasasının temelini hazırladığı gibi, 1908 Devrimi’ni gerçekleştirecek olan Jön Türkler’in de gerek düşünsel gerekse de siyasal açıdan önünü açmıştı.
Katı Merkeziyetçi “Savunmacı Modernleşme”: II. Abdülhamid Dönemi (1876-1909)
İlk icraatı, 1876 Anayasası’na istinaden 1877 yılında toplanan ilk Osmanlı parlamentosunu Osmanlı-Rus Savaşı’nı (1877-78) gerekçe göstererek kapatmak olan II. Abdülhamid, Osmanlı tarihindeki
en tartışmalı kişiliklerden biridir. Özellikle dönemin iç muhalefeti ve Avrupa basını, her türlü muhalif düşünceye ve bağımsız basına karşı baskıcı tavrından dolayı II. Abdülhamid yönetimini bir
“istibdad” (baskı) rejimi olarak nitelemiş ve Tanzimat reformlarının bu dönemde kesintiye uğradı-

Dolmabahçe Sarayı’ında düzenlenen, ilk Osmanlı parlamentosunun açılış töreni (1876)
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ğını, hatta “geriye” dönüldüğünü ileri sürmüştür. Ama Osmanlı tarihçiliğinde 1960’lardan itibaren
gelişen ve tarihsel dönemleri daha geniş ve çok açılı bir toplumsal perspektifle inceleyen çalışmalar, katı merkeziyetçiliği ve sansürcü politikalarına rağmen, II. Abdülhamid döneminin Tanzimat’ın
modernleşmesinin bir devamı, hatta “zirve noktası” olduğunu ortaya koymuştur.
II. Abdülhamid yönetiminin temel kaygısı, toprak kayıplarının iyice arttığı bir zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nu bir arada tutacak bir harç oluşturmaktı. Bu alanda hem merkeziliği artırma
yönünde fiziksel altyapıda, hem de ideolojik düzeyde girişimler oldu. Balkanlarda birbiri ardına
gelen büyük toprak kayıplarından sonra, aynı travmanın Arap coğrafyasında da yaşanmaması için
Osmanlı devleti bu coğrafyada daha “görünür” olmaya çalıştı. Mekke ve Medine’ye uzanan Hicaz
Demiryolu projesi, gerek Osmanlı iktidarının Arap yarımadasına ulaşmasını kolaylaştırması gerekse
de Müslümanlar için büyük önemi olan Hac yolunu etkin kılması açısından, bir altyapı yatırımı olduğu kadar aynı zamanda siyasi bir projeydi. Ulaşımı kolaylaştırdığı kadar, imparatorluğun Müslüman ve Arap nüfusuna yönelik bir propaganda aracı olduğu da söylenebilirdi. Abdülhamid döneminin bir diğer önemli altyapı gelişmesi, çağa damgasını vuran iletişim aracı olan telgraf ağının
yaygınlaştırılmasıydı.
İdeolojik düzeyde ise Abdülhamid yönetimi İslama özel bir vurgu yapıyordu. Balkanlardaki
toprak kayıplarının ardından, ülke nüfusunun ezici ağırlığı fiilen Müslümanlardı. Ama milliyetçiliğin
ve emperyalist nüfuzun Arap coğrafyasına da yayılmaya başladığı bir zamanda Müslüman olmak
tek başına birliği sağlayacak bir güç değildi; gerekli olan şey, İslami bir ideolojiydi. Bu anlamda,
örneğin, II. Abdülhamid, halifelik unvanına özel bir vurgu yapmaya ve onu “sembolik” bir güç olarak kullanmaya çalıştı. Öncelikle Avrupa gücünün İslam dünyasının üstüne yayılışına bir tepki olarak, birçok Müslüman ülkesinde gözlerin Osmanlı hilafetine çevrilmeye başladığını görürüz.
Abdülhamid İslam dünyasının halifesi olarak bir çok ülkeden gelen tebrik telgrafları almaktaydı.
Dönemin ideolojik açıdan bir diğer özelliği, Osmanlı ile Avrupa arasındaki ilişkilerin Tanzimat’la
başlayan biçiminden kısmen ayrılmasıydı. Kendini Rusya ile İngiltere arasında siyasal bir boşlukta
bulan II. Abdülhamid yönetimi, bir süre ikisine karşı uzlaştırıcı bir siyaset gütmek zorunda kalmıştı.
Bu, Türk-Osmanlı halkına ve başka birçok
Müslüman halka, İslam halifesinin Avrupa
diktasından bağımsız bir hükümdar durumuna geldiği kanısını veriyordu. Avrupa diplomasisinin
ve
Batı
basınının
bile
Abdülhamid’in halifeliğinde büyük bir güç
yattığı sanısına ciddi olarak kapıldığı zamanlar olmuştur.
Anayasalı bir İslam devleti modeli
olarak anılan Abdülhamid yönetimi, Anayasa
ve Parlamento’yu teoride var olan organlar
olarak askıya almıştı. Teoride ikisi de rejimin
sonuna kadar vardı. Ancak yasama gücü
olmayan, halk iradesinden doğmamış olan
Parlamento’nun zaten gerçekliği yoktu; Anayasa’nın ise kendisinde bulunan bazı maddeler onu hükümsüz ve gereksiz yapmıştı. Asıl
güç sultan ve halife olarak padişahın etrafında toplanmıştı.
Bütün güçlerin merkezileşmesinin
yarattıklarından biri, geniş bir bürokrasi örgütü oldu. Bu bürokrasi bu rejimin en baskıcı, fakat en zayıf yanı olmuştur; çünkü çağ-

II. Abdülhamit’e ait, tarihi belirsiz bir fotoğraf
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daş bir yönetim sistemi olması için gerekli kadrolardan ve rasyonel yöntemlerden yoksundu. Merkezileşmiş bürokrasiye yarayan en temel iki yenilik, telgrafın yaygınlaşması ve demiryolu hatlarının
genişlemesiydi. Bu ileri teknik araçlar, vergilerin toplanmasında, orduya asker yazımında ve kamu
düzeninin muhafazasında yönetimin daha verimli ve başarılı olmasını sağlamıştı.
Bürokrasi başka bir örgütün daha gelişmesini gerektirdi. Bu, memurların ve amirlerin devlete bağlılığını kontrol edecek kişilerden meydana gelen geniş bir “hafiye” ve “jurnalci” örgütüdür.
Ancak bu örgüt zamanla inanırlılığını yitirmiş ve hem kendisini, hem yönetimi yok eden bir silaha
dönüşmüştür. Padişaha sadakatin her şeyden önemli hale gelmesi aynı zamanda büyük çapta yiyiciliğin ve adam kayırmacılığın önünü açmıştır. Böylece devlet daireleri gereksiz sayıda memurun
işe alınmasıyla şişirilmiş ve işlemez hale gelmiştir.
Abdülhamid yönetiminin yaptığı önemli işlerden biri, eğitim sisteminin, gerek ortaöğretim,
gerekse de yükseköğretim düzeyinde yaygınlaştırılması ve içeriğinin iyileştirilmesi oldu. Öte yandan, bu okullar Abdülhamid’in onaylamayacağı düşüncelerin de edinildiği yerlerdi. Mülkiye ve
Harbiye’de eğitim gören yeni kuşaklar, hem liberal ve anayasal düşüncelerin, hem de kitaplarını
gizlice okuyup tartıştıkları Yeni Osmanlıların Osmanlı yurtseverliğinin etkisi altında kalıyorlardı.
Osmanlı toplumunun geleceğinde rol alacak düşünce üreticileri, hatta Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucu kadrosu bu okullarda yetişmişti.
Abdülhamid’in katı merkeziyetçilik anlayışında, ülkenin parçalanmasına karşı gerekli olan
şey anayasal haklara dayalı bir Osmanlı yurttaşlığı fikri değil, mutlak güçlü bir padişah otoritesinin
zorunluluğu vardı. Bunun dışındaki düşünceler sansür edilmeliydi. Bu noktada Abdülhamid Fransız
Devrimi sonrasi siyasi iklimi ve Osmanlı toplumunun Tanzimat’tan sonra aldığı yolu doğru hesaplayamamıştı. Pozitif bilimler ve yabancı dil okutulan yeni okullarıyla Osmanlı toplumu artık dünyadaki gelişmelerden haberdardı. Günlük basılan ve padişahtan akıl almak zorunda olmayan gazetelerde, ülkenin geleceği hakkında en az padişahın kendisi kadar kendini sorumlu hisseden ve neler
yapılması gerektiği üzerine kafa yoran “bağımsız” yazarlar yetişiyordu. Kamusal alanda yeni kurulan dernekler bu insanların bir araya gelebileceği, fikirlerini tartışabileceği forumlar oluşturuyordu.
Dahası, Abdülhamid’in baskısının coğrafi olarak ulaşamayacağı yerler de vardı. Selanik ve Manastır
gibi Batılı siyasi düşüncelerin kolayca koklanabildiği kentler, Jön Türkler gibi muhalif unsurların
gelişme mekânları oluyordu.
II. Abdülhamid yönetimine karşıt ilk örgütlü muhalefet topluluğu 1889’da Mekteb-i Tıbbiye’de kurulan, amacı anayasa ve parlamentoyu geri getirmek olan “İttihad-i Osmani Cemiyeti”
(Osmanlı Birliği Derneği) olmuştur. Sonraki birkaç yıl içinde çok yavaş şekilde büyüyen bu cemiyetin bazı üyeleri padişahın zaptiyeleri tarafından tutuklanmış, bazıları ise dışarıya, çoğunlukla da
Paris’e kaçarak tutuklanmaktan kurtulmuşlardı. Bunlar Paris’te risale ve dergilerde padişahı sertçe
eleştiren mülteci Osmanlı meşrutiyetçilerinden oluşan küçük bir topluluk buldular. Bu topluluğun
önde gelen şahsiyeti, Osmanlı parlamentosundan bir milletvekilinin oğlu olan, Bursa eski maarif
müdürü Ahmet Rıza’ydı. Ahmet Rıza öteki mültecilerle birlikte, Osmanlı siyasetine Birinci Dünya
Savaşı’na değin damgasını vuracak bir partiye dönüşecek olan, “İttihat ve Terakki Cemiyeti” (Birlik
ve İlerleme Derneği) adında küçük bir cemiyet kurmuştu ve 1895’ten itibaren de Osmanlıca ve
Fransızca dillerinde Meşveret gazetesini yayınlamaktaydı. Topluluk Fransa’da kendisine Jeune
Turcs (Jön Türkler) adını vermişti.
Anayasal Düzen ve Gelişen Kamusal Alan: 1908 Devrimi
Jön Türklerin örgütlü muhalefet hareketi başarıya ulaştı. Temmuz 1908’de padişah II.
Abdülhamid’i 1876 Anayasası’nı yeniden yürürlüğe koyma ve parlamentoyu toplama kararı aldırttı. Padişahın yetkileri sınırlandı. Bir yıl sonra, 1909’da patlak veren reform karşıtı hareket “31 Mart
Olayı” sonrasında da tahttan uzaklaştırıldı. Jön Türkler ülke yönetiminde etkin bir rol oynamaya
başladılar. İttihat veTerakki Cemiyeti önemli bir siyasi parti haline geldi ve Osmanlı siyasetinin
sonraki yıllarında belirleyici güç oldu.
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Devrim’in temel sloganı, Fransız Devrimi’nde olduğu gibi “Hürriyet, Müsavat, Uhuvvet”
(Eşitlik, Özgürlük, Kardeşlik) idi; Jön Türkler bu üçlüye “Adalet” kavramını da ekliyorlardı. 1908
Devrimi, gerek hazırlık aşaması gerekse de gerçekleştikten sonra yapılmaya çalışılan işler açısından
Fransız Devrimi’nin etkilerini taşıyordu. Jön Türkler’in programında Fransız devrimcilerinin “cumhuriyet” projesi yoktu, ama anayasal düzen, yetkisi sınırlandırılmış bir hükümdar, oy esasına dayanan (gerçi çok sınırlı bir kapsamı vardı) parlamento, basın özgürlüğü, vatan vurgusu hedefleri açısından onlara çok benziyorlardı.
Burada bir parantez açılarak şu söylenebilir: Ortaöğretim tarih kitapları Fransız devrimi’nin
Osmanlı üzerindeki etkisinden bahsederken meseleyi milliyetçilikle sınırlı tutarlar. Yani, Fransız
Devrimi’nin ortaya çıkardığı ulus-devlet ve onun milliyetçi ideolojisi, özellikle Balkanlar’daki ayrılıkçı etnik hareketlere ilham kaynağı oluşturmuş ve ardından parçalanma yaşanmıştır. Oysa bu çok
eksik ve kısmen yanlış bir açıklamadır. Eğer Fransız Devrimi’nin etkilerinden bahsedilecekse, öncelikle, toplumsal muhalefetin nasıl evrildiği ve Osmanlı okuryazar kesiminin Fransız devrimci fikirlerinden nasıl etkilendiği ve onları nasıl hayata geçirmeye çalıştığından bahsetmek gerekir. Öte yandan, Balkan ve diğer etnik milliyetçilikler meselesi Fransız ulusalcı görüşünden yer yer çok farklılıklar gösteren, hatta devrimin anayasal yurttaşlık anlayışına aykırılıklar çizen karmaşık bir sorundur.
Bu sorun, 19. yüzyıldaki genel milliyetçi yükseliş, imparatorlukların meşruiyet krizi ve uluslararası
ilişkiler bağlamında incelenmelidir.
1908 Devrimi’nin hemen ertesinde, Jön Türkler büyük bir coşkuyla Osmanlı kimliğini canlandırmayı ve parçalanma tehditi altındaki ülkeyi, altı anayasal haklarla doldurulmuş bir Osmanlı
yurttaşlığıyla kurtarmayı umuyorlardı. Ama gerek Osmanlı İmparatorluğu’nun yapısal sorunları,
gerek ekonomik koşulların elverişsizliği, gerekse de yükselen milliyetçilikler, gerilen uluslararası
ilişkiler ve hükümetin bazı yanlış kararları nedeniyle, bu coşkuları fazla uzun sürmemişti. Ayrılıkçı
hareketler ve toprak kayıpları durmamış, tersine, özellikle 1912-13’teki Balkan Savaşları’nda,
travmatik boyutlara ulaşmıştı. İmparatorluğun sürekli kan kaybı, iktidarı giderek daha “savunmacı”
ve “karşı-milliyetçi” bir çizgiye savuruyordu. Farklı etnik unsurların giderek elenmesi, bu milliyetçiliğin “Türk” unsuruna giderek daha fazla dayanmasına yol açıyordu.
Bu eğilimin en belirgin göründüğü alanlardan biri de ekonomiydi. Dünya ekonomik sisteminde, hammadde ihraç eden ve mamul mal ithal eden bir “çevre” ülkesi olarak yer alan ve sürekli
gelir sıkıntısı çeken Osmanlı İmparatorluğu, 1908’den sonraki dönemde bu kötü duruma çözüm
olarak “Milli İktisat” adı verilen bir ekonomik program uygulamaya başladı. “Milli İktisat” programının iki ana hedefi vardı: Birincisi, ülkede eksik olan ve de gelişmek için zaruri görülen sanayileşme hamlesi için devletin altyapıyı hazırlaması öngörülüyordu; ikinci olarak ise, ekonomik olarak
güçlenmek için, gelişmiş Batılı ülkelerde olduğu gibi “yerli” bir sermaye sınıfı (burjuvazi) oluşturmak lazımdı. Bu sermaye sınıfının oluşturmak içinse, Osmanlı’da ticaretle hep ilgilenegelmiş gayrimüslim unsurların önü kesiliyor, destekler ve teşvikler Türk-Müslüman kesime veriliyordu. Milliyetçi ideolojinin doruğa çıktığı Birinci Dünya Savaşı yıllarında bu program katı bir şeklilde uygulanmıştı. Bu yaklaşım içinde Osmanlı devleti giderek Almanya modelini kendisi için daha çekici
buluyordu. Cılız bir burjuva sınıfının olduğu Almanya’da devlet ekonomik alanda çok etkindi ve katı
bir milliyetçi ideolojisi vardı. Almanya ile yakınlaşma uluslararası emperyalist kamplaşmada da
gerçekleşecek, Osmanlı devleti Alman gücünün etki alanına girecekti.
1908 Devrimi, siyasi alandaki bir dönüşümden ibaret değildi, toplumsal bir arkaplanı ve
yansımaları vardı. Devrimin hem gerçekleşmesinde hem de devrim sonrası iklimde, Osmanlı toplumunun kamusal alanının genişlemesinin önemli bir yeri vardı. Tanzimat’la birlikte, aracı toplumsal kurumlar ve kitle iletişim araçları biçiminde gelişmeye başlayan kamusal alan, II. Abdülhamid
yönetiminin baskıcı politikaları altında önü tıkanan bir sel gibiydi. 1908 Devrimi’nin hedeflerinden
biri de bu selin önünü açmaktı. Zira, giderek daha fazla sayıda Osmanlı okuryazarı fikirlerini açıkça
dile getirmek, yazı yoluyla bunları başkalarına aktarmak ve gönüllü derneklerde başkalarıyla bir
araya gelip fikirleri doğrultusunda etkinliklerde bulunmak istiyordu. Devrimin hemen sonrasında
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bazı istatistiksel sayılara bakmak bu noktada oldukça aydınlatıcı olacaktır: Devrimden sonra sadece
ilk üç ay içerisinde toplam 353 adet yeni gazete ve dergi basılmaya başlamıştı. Diğer yandan, 1907
yılında Osmanlı toplumunda sadece 7 gönüllü sivil dernek varken, bu sayı 1909’da 83’e çıkmıştı. Bu
dernekler mesleki, bilimsel, kültürel ve siyasal amaçla kurulabiliyorlardı. Elbette hem bu derneklerin hem de yayın organlarının hepsi uzun ömürlü olmuyordu. Ama burada önemli olan söz konusu
toplumsal talebin büyüklüğüydü. Artık, devlet yönetiminde doğrudan görevi olup ya da olması
gerekmeyen yeni “kamusal aktörler”, kendi ülkelerinin, mesleklerinin ya da ilgi alanlarının durumu
ve geleceği hakkında söz söyleme hakkına sahip olmak istiyorlardı. Kamusal alandaki araçların illa
“demokratik” nitelikte oldukları gibi bir izlenime kapılmamalıyız. Bu derneklerin bazıları devletten
daha milliyetçi, daha militarist de olabiliyor, milliyetçiliği popüler alana taşıma işlevi görüyorlardı.
Örneğin, güçlü bir donanma inşa etmek için yardım kampanyası düzenlemek amacıyla kurulmuş ve
büyük bir popülariteye sahip olmuş olan Osmanlı Donanma Cemiyeti, Birinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde hâkim olan militarist düşüncenin Osmanlı’daki temsilcisi
sayılabilirdi; yayın organlarında milliyetçi ve militarist bir söylemi toplumsal katmanlara taşıyordu.
Bu tür dernekler, uzun süren Birinci Dünya Savaşı yıllarında halkı seferber etmeye yönelik etkin
faaliyetler yürütmüşlerdi.
Sonuç
18. yüzyıldan itibaren Osmanlı ordularının güçlü Avrupa ordularıyla artık baş edemez oluşu, gelişen kapitalist sistemde Osmanlı ekonomisinin giderek zayıflaması, Fransız Devrimi’nin siyasal etkileri, devletin yönettiği topraklar ve insanlar üzerinde daha etkin bir idare tesis etme zorunluluğu gibi genel etmenler, Osmanlıları, işlerin artık “eskisi” gibi yürütülemeyeceğine ikna etmiş,
yeni çözümler üretmelerini gerekli kılmıştı. Böylesi çözümler aramada temel model, gelişmiş Avrupa modeliydı. 19. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu için bir reform çağıydı. Batı’ya yetişmek ve hatta
onu geçmek arzusuyla pek çok alanda yeniliklere girişilmişti. Ama bu girişimlerin ortaklaştığı bazı
alanlar vardı: Etkin çalışan bir merkezi idare ve modern bürokratik sistem kurmak, güçlü bir düzenli ordu meydana getirmek, verimli bir vergi sistemi oluşturmak, vasıflı işgücü soruna çare olarak
eğitim sistemini iyileştirmek. Reform çağında bu girişimlerle birlikte, Osmanlı toplumunda kamusal
alan da gelişmeye başlamıştı. Böylece, yukarıda belirtilen alanlara, anayasal sistem, yurttaşlık hakları ve temsil ilkesine dayanan bir hükümet, basın ve örgütlenme hakkı gibi talepler de eklenmişti.
Ama bu alanların her birinde dönüşümler yapılırken, Osmanlılar bir yandan kendi yapısal sorunlarıyla baş etmek zorunda kalıyor, diğer yandan da yeni kalıpları uygulamaya koyarken ortaya çıkan
kültürel ikilik meselesiyle yüzleşiyordu.
Kaynakça
Alkan, Mehmet Ö. “İstanbul’da Sivil Toplum Kuruluşları, 1856-1945: Toplumsal Örgütlenmenin
Gelişimi”, Tanzimat’tan Günümüze Sivil Toplum Kuruluşları, “A. N. Yücekök, İ. Turan ve M.
Ö.Alkan (yay. haz.), İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, 1998.
Andı, M. Fatih. Bir Osmanlı Bürokratının Avrupa İzlenimleri: Mustafa Sami Efendi ve Avrupa Risalesi, İstanbul, 1996.
Berkes, Niyazi. Türkiye’de Çağdaşlaşma, 3. baskı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2002.
Çadırcı, Musa. “Tanzimat”, Osmanlı, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 1999.
Deringil, Selim. İktidarın Sembolleri ve İdeoloji: II. Abdülhamid Dönemi (1876-1909), İstanbul, Yapı
Kredi Yayınları, 2002.
İhsanoğlu, Ekmeleddin. Büyük Cihad’dan Frenk Fodulluğuna, İstanbul, İletişim Yayınları, 1996.
Kaçar, Mustafa. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Askeri Teknik Eğitimde Modernleşme Çalışmaları ve
Mühendishanelerin Kuruluşu”, Osmanlı Bilim Araştırmaları II, Feza Günergun (yay. haz.), İstanbul, İ.U. Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1998.
S a y f a | 211

Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler
Kalaycıoğlu, Ersin, Ali Yaşar Sarıbay (yay. haz.). Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme, İstanbul, Alfa Yayınları, 2000
Karpat, Kemal H. Osmanlı Modernleşmesi, çev. Akile Zorlu Durukan, Kaan Durukan, İstanbul, İmge
Kitabevi, 2002.
Ortaylı, İlber. İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul, Hil Yayınları, 1983.
“Osmanlılar” Özel Sayısı, Cogito Dergisi, sayı 9, 1999.
Sertoğlu, Midhat. “Tanzimat’a Doğru”, Sultan II. Mahmut ve Reformları Semineri, 1989, İstanbul,
Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1990.
Tanilli, Server (yay. haz.). 1997 Strasbourg Sempozyumu: Türkiye’de Aydınlanma Hareketi, 2. baskı,
İstanbul, Adam Yayınları, 1998
Timur, Taner. Osmanlı Kimliği, 4. baskı, İstanbul, İmge Kitabevi, 2000“Türk Toplumu ve Gelişme
Teorisi”, Doğu Batı Dergisi, sayı 8, 1999
Unat, Faik Reşit. Osmanlı Sefir ve Sefaretnameleri, 2.baskı, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi,
1987
Zürcher, Erik Van. Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, 16. baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2003.

S a y f a | 212

Endüstri Devrimi ve Osmanlı İmparatorluğu
Dr.Didem Gürses

Giriş:
İngiltere’den tüm kıta Avrupa’sına yayılan endüstri devriminin etkileri 19. yüzyılın ilk yarısından
başlayarak Osmanlı İmparatorluğu’nda da hissedilmeye başlandı. Kuruluşundan beri Batı ülkeleri
ile ticaret yapan Osmanlı’nın batı ile ilişkileri endüstri devrimi sonrasında yeni bir boyut kazandı.
Osmanlı ekonomisinde yapısal dönüşümler ortaya çıktı. Özellikle batı ile ticari ilişkilerin yoğun
olduğu Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerinde eski geçimlik ekonomiler çözülerek yerini pazar için
üretimin hakim olduğu yapıya bıraktı, ekonomide parasallaşma hızlandı, Anadolu köylüsü pazar
ilişkilerinin içine çekildi. Ulaşımın gelişmesi, tarımsal üretimin gerçekleştiği bölgelerin tren yoluyla
büyük şehir ve limanlara bağlanması ulusal pazarın oluşumunu hızlandırdı. Savaşlar sonrasında
Rumeli ve Kafkaslardan çok sayıda göçmenin Anadolu'ya gelmesi, tarımla uğraşan nüfusun artması ve daha büyük toprakların tarıma açılmasını getirdi. Anadolu'da nüfus artışı beraberinde tarımsal üretimin nicelik olarak artışını getirirken, üretimin niteliğini de değiştirdi. Geçimlik üretim kalıpları çözülmeye, pazar için üretim önem kazanmaya başladı. Tarımsal üretimdeki bu değişimle
toprak mülkiyeti ve kiracılık ilişkileri farklılaşmaya, tarımda kapitalist ilişkiler yaygınlaşmaya başladı. Tarımsal yapıda başlayan bu değişimler, kent yaşamında da yansımasını buldu. Osmanlı'nın batı
ile ticari ilişkileri canlılık kazandı, mamul mal üretimi yapan İstanbul çevresi ve Anadolu'daki imalathaneler basit el aletlerine dayalı teknolojiyi terkederek, batıdan ithal edilen makinelerle üretimi
gerçekleştirmeye başladılar. Önce devletin öncülüğünde 1830'larda ordu ve sarayın ihtiyaçlarını
karşılamak üzere başlayan sanayileşme süreci zamanla Anadolu'da kapitalist sanayi girişimlerinin
kurulmasıyla yaygınlık kazanmaya başladı. Ekonomideki tüm bu yapısal değişimler beraberinde
sermaye ve finans piyasası, hukuk sistemi, mülkiyet yapısı ve toplumsal, siyasal yaşamda da köklü
dönüşümlerin yaşanmasına yol açtı. 1820'lerden Birinci Dünya Savaşı'na kadar geçen süre Osmanlı
Devleti için batının iktisadi, mali ve askeri gücü ile yüzleştiği dönem olmuştur. Osmanlı bu sürece
uyum sağlamak için bir dizi askeri, mali, idari reform uygulamak, yapısını revize etmek durumunda
kaldı. Cumhuriyet Türkiyesi'nin Osmanlı'dan devraldığı miras büyük ölçüde 19. yüzyılda şekillendi.
Bu nedenle 19. yüzyılda Endüstri Devriminin Osmanlı'nın iktisadi ve toplumsal yapısı üzerindeki
etkileri ve Osmanlı'nın bu yüzyıl boyunca gerçekleştirdiği modernizasyon hareketleri 20. yüzyıl
Türkiyesi'nin toplumsal ve iktisadi köklerini anlamak açısından da önem taşımaktadır.
19. yüzyıl boyunca gerçekleşen bu dönüşümleri ele alacağımız bu bölümde, konunun daha iyi anlaşılması için önce Osmanlı ekonomisinin klasik dönem(14-16. yüzyıl) temel özellikleri
üzerinde durulacaktır.
Klasik Dönem Osmanlı Ekonomisi:
Klasik dönem Osmanlı ekonomisi temelde pre-kapitalist özelliklere sahiptir: Tarım temel geçim
unsurudur. Yönetimin temel kaygısı siyasal ve toplumsal düzeni, ekonomiyi dengede tutarak korumaktır. Özellikle İstanbul, Bursa, Edirne, İzmir gibi büyük kentlerin beslenmesi önem taşımakta,
bu şehirlerde gıda sıkıntısı yaşanmaması kaygısı ekonomik kararları şekillendirmektedir. Bu nedenle Osmanlı, klasik döneminden itibaren merkantilizmle tamamen zıt bir iktisat politikası izlemiştir.
Merkantilizmde öncelik,devletin zenginliği için ihracatı teşvik etmek böylece hazinenin değerli
madenlerle zenginleşmesini sağlamak iken, Osmanlı’da yurt dışından mal alımı, gıda sıkıntısı yaşanmaması için teşvik edilir, kaynakların yurt dışına gitmemesi için, ihracat özendirilmez ya da
engellenir. Gıda sıkıntsı yaşanmaması için ithalata kolaylık ve destek sağlanır. Osmanlı’nın klasik
döneminde yabancı ülkelere sağlanan kapitülasyonların gerisinde de bu mantık yer almaktadır.
Klasik dönemde parasallaşma çok sınırlıdır, ayni ilişkiler hakimdir. Üretici tüketeceği kadar üretir,
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bu nedenle pazar için üretim sınırlıdır. Tarım dışı üretim kentlerde loncalar aracığıyla yürütülür,
üretimin miktarı, fiyat vb. unsurları, piyasa ilişkilerinden çok lonca kuralları belirler. Geçimlik ekonominin hakim olması ticari ilişkilerin de sınırlı olmasını getirmiş, yerli tüccar daha çok kısa mesafe
ticaret yaparken uzun mesafe ve deniz aşırı ticaret yabancı tüccarlarca yürütülmüştür. Devlet gelirlerini en üst düzeye getirmek izlenen iktisat politikalarında bir diğer önceliği oluşturmuş, vergi
ve gümrük politikalarını hep, hazineye daha fazla gelir sağlama, yani mali kaygılar şekillendirmiştir.
Batı’nın ekonomik,toplumsal olayları Osmanlı ekonomisini merkantilist dönemde de etkilemiş, örneğin fiyat devriminin izleri hissedilmişti. Ancak endüstri devrimi öncesi Batı ekonomisinin etkileri henüz yapısal dönüşümler başlatacak boyutta olmamıştır. 19. yüzyıldan başlayarak
Osmanlı ekonomisinde kapitalizmin etkileri derinden hissedilir. Ekonomi parasallaşır, geçimlik
yapılar çözülür, ülke hızla dünya kapitalist sistemiyle bütünleşme sürecine girer.
Osmanlı ekonomisinin durumu biraz geriye giderek ele alındığında 18. yüzyılın özellikle ilk
yarısında genel bir canlanma ve gelişmeden söz edilebilir. Özellikle büyük merkezlerde pazarlar
için üretim yapan imalat sanayi genişlemekte, İstanbul, Halep, Bursa, Tokat, Edirne, Selanik gibi
merkezlerde dokuma sanayiindeki gelişmenin yanı sıra yeni faaliyet alanları ortaya çıkmaktadır.
Pamuklu dokuma merkezleri olarak Tokat ve Halep öne çıkmakta, Sakız ve Girit adalarının ipekli
dokumaları Karadeniz ve İstanbul pazarlarında ithal ürünlerle rekabet etmektedir. Ayrıca Girit’in
sabun ve zeytinyağı imalathanelerinde üretilen mallar Rusya ve Avrupa’ya ihraç edilmektedir.
İmalatın yanı sıra tarımsal üretimde de dikkati çeken bir artış gözlenmektedir. Bu iktisadi genişleme 18. yüzyılın ilk yarısı boyunca Avrupa ile ticari ilişkilerin güçlenmesini ve Avrupa’daki görüş ve
düşüncelerin Balkan ülkelerinden başlayarak Osmanlı’da da yaygınlık kazanmasını getirmiştir.
1789 Fransız Devrimi ile öne çıkan milliyetçilik akımları ve ulusçuluk hareketleri, 19. yüzyıldan
başlayarak Balkanlarda etkili olmuş, Yunanistan ve Sırbistan bağımsızlıklarını ilan ederek Osmanlı’dan ayrılmışlardır.
18. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak bu iktisadi genişlemenin son bulduğunu ve genel
bir iktisadi durgunluk ve yavaşlama döneminin başladığını görüyoruz. 1760-70 yıllarından itibaren
belirginleşen üretim azalması sanayinin yanı sıra, tarımda da görülmüş, devlet 1880 yıllarına doğru
hububat, deri, yün, ipek, zeytinyağı, sabun, işlenmiş deri, ipekli ve pamuklu kumaş gibi mamullere
ihracat yasağı başlatmıştır. İmparatorluğun bu yüzyılın ikinci yarısı boyunca sürdürdüğü uzun,
masraflı ve başarısızlıkla biten savaşlar askeri harcamaların hızla artmasına ve bütçe açıklarının
kronik bir nitelik kazanmasına yol açmıştır. 18. yüzyıl ikinci yarısında Osmanlı ekonomisinin temel
unsurları hızlı fiyat artışları, devlet harcamalarının artması ve gelirlerin bu harcamaları karşılamakta yetersiz kalması üzerine bütçe açıklarını karşılamak üzere yeni vergiler konmasıdır. Osmanlı
devleti bu dönemde tağşiş(sikkelerin içindeki değerli maden oranını azaltma)işlemine ve esham
denilen iç borçlanmaya sıkça başvurmuş, bu önlemlerin de sorunları çözmemesi üzerine önce
askeri sınıf mensuplarının daha sonra özel şahısların mal ve mülklerine el koyma(müsadere) yoluna gitmiştir. Özellikle 1770-1810 döneminde yaygınlık kazanan bu uygulama ile devlet özel servetin tamamına el koyamadığı durumlarda yüzde 40-70 gibi yüksek oranlara varan veraset vergisi
alıyor böylece bireyler elinde sermaye birikimini önlüyordu. Bütün bu uygulamalar Osmanlı’da
zaten fazla güçlü olmayan Batıdaki gibi bir girişimci sınıfının gelişimini, sermaye birikimini ve yatırım yapma ortamını ortadan kaldırmıştır. İşte 18. yüzyılda Avrupa kendisini endüstri devrimine
hazırlar, ticaretin gelişimi ile sermaye birikimini hızlandırırken Osmanlı ekonomisi böyle bir yapı
arzetmektedir. Ekonomideki sorunlar 19. yüzyıldan itibaren alevlenen ulusçuluk akımları ve milliyetçilik hareketleri ile siyasal alanda da ciddi toprak kayıplarına yol açacak siyasal krizlerle birleşmiş ve Osmanlı 19. yüzyıla böyle bir tablo içinde girmiştir.
Endüstri Devrimi Sonrası Osmanlı :
19. yüzyılın başında Osmanlı yöneticileri, içte ve dışta siyasal ve ekonomik pek çok sorunla karşı
kaşıya idiler. Osmanlı özellikle Napoleon’un Mısır seferi ile sanayi devrimi sonunda Avrupa’nın ne
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büyük bir atılım yaptığını ve askerlik teknolojisindeki büyük değişimi bire bir görme fırsatı buldu.
Eski askeri teknolojilerle devam edilemiyeceği, hızla reformlara girişmek gerektiği ortadaydı. Ayrıca Hidiv Mehmet Ali Paşa’nın başlattığı modernizasyon hareketleri ile Mısır hızla modern bir çehre
kazanmış ve Osmanlı’ya karşı ciddi bir güce dönüşmüştü. Etkin bir vergi toplama sistemi, güçlü
devlet bürokrasisi, teknolojik yenilikler ve askeri alandaki reformlarla 1830’lu yıllarda Mısır Osmanlı için bir tehdite dönüşecek, bu ordu karşısında Osmanlı ordusu yenilgiye uğrayacaktır.
1808’de ayanla imzalanan Sened-i İttifak ise merkezi gücün taşradaki ayan ve diğer yerel güçleri
tanıdığının resmi belgesidir. Osmanlı merkezi otoritesi yerel düzeyde otoritesini yitirdiğini, ayan ve
yerel eşrafı vergi toplama, güvenliği sağlama konularında kabul ettiğini bu anlaşma ile kabul etmektedir. Bütün bu iç ve dış sorunlar Osmanlı yöneticilerine acil bir reformasyon hareketinin başlatılması gereğini göstermiş, III. Selim ve II. Mahmut bu yönde girişimlerde bulunmuşlardır. Güçlü
ve modern bir ordu kurmak, vergi gelirlerini düzenli toplayabilmek ve devletin otoritesini merkezde ve taşrada güçlendirmek reform girişimlerinin önceliklerini oluşturmuştur. 19. yüzyıldan başlayarak Osmanlı gerek iktisadi ilişkileri gerekse reformasyon girişimleri ile bir yenilenme, Batı’nın
teknolojik yeniliklerini kendi bünyesine uyarlama sürecinin içine girmiş, Batı ile ilişkileri daha yoğun bir nitelik kazanmıştır.
19. yüzyılın ilk yarısı 1820’li yıllar Avrupa tarihinde Napoleon savaşlarının son bulduğu ve
İngiltere’de başlayan endüstri rüzgarının kıta Avrupa’sında hissedildiği dönemdir. Savaş sonrası,
zayıf endüstrilerini güçlendirmek isteyen Avrupa ülkeleri İngiltere’nin güçlü ekonomisi karşısında
yeni gelişmekte olan endüstrilerini koruyabilmek için himayeci bir politika izlemişler, yüksek gümrüklerle iç piyasalarını İngiliz mallarına karşı korumaya almışlardır. Kıta Avrupa’sında aradığını bulamayan İngiltere, Osmanlı, İran, Çin, Hindistan ve Latin Amerika ülkeleri ile yakın ticari bağlar
kurarak yeni pazar ve ucuz hammadde arayışlarını sürdürmüştür. İşte Osmanlı’nın İngiltere
ile1838’de imzaladığı Balta Limanı ticaret sözleşmesi bu yoğun ticari ilişkilerin başlangıcını oluşturur. Bu sözleşme ile Osmanlı hükümeti, yabancı tüccarların ithalatın değeri üzerinden yüzde 5,
ihracatın değeri üzerinden yüzde 12 gümrük resmi ödemesini kabul ediyordu. Yerli tüccarlar iç
gümrükleri ödemeye devam ederken, yabancı tüccarlar bu yükümlülükten kurtuluyorlar böylece
Osmanlı yasaları ve vergileri karşısında yabancı tüccarlara ayrıcalıklar tanıyan ikili bir yapı kurulmuş oluyordu. Ayrıca yed-i vahit benzeri tekelci yapılara son veriliyor, Mısır’da Mehmet Ali Paşa’nın modernizasyon girişimlerinin temel mali kaynakları kurutulmuş oluyordu. Bu antlaşma ile
Osmanlı, bir anlamda bağımsız bir dış ticaret politikası izleyebilme hakkından vazgeçiyor, gümrük
vergilerini düzenleme yetkisini devretmiş oluyordu. Böyle bir antlaşmanın imzalanmasında Osmanlı’nın o dönemde karşı karşıya olduğu, Mısır’ın kaybı ile sonlanacak Mehmet Ali Paşa tehditi
karşısında, İngiltere’nin siyasal desteğini almak istemesi önemli rol oynamıştır. Kuşkusuz bu tür
siyasal kaygıların yanı sıra Osmanlı Devletinin iktisadi değil, mali bir devlet olması, gümrük vergilerinin kapitalizmin ve girişimci sınıfın gelişmesi ve sermaye birikimi açısından taşıdığı önemi idrak
edememesi de yatmaktadır. Gümrük vergileri daha sonra Avrupa ile yapılan çeşitli görüşmelerle
yükseltilebildi, ithalattan alınan verginin oranı 1861’de yüzde 8’e, 1905’te yüzde 11’e, 1908’te
yüzde 15’e çıkarıldı. Ancak bu yükseltmelerin ardındaki temel kaygı, yerli sanayinin güçlendirilmesi
veya korunması değil, hazineye gelir elde etmekti. Daha sonra 1. Dünya Savaşı sırasında İttihat ve
Terakki hükümeti tek yanlı bir kararla kapitülasyonları kaldırarak bağımsız dış ticaret politikası
izleyebilme yetkisini tekrar elde etti.
1838-1854 döneminde İngiltere’den yapılan ithalat yılda yüzde 3.4’lük bir büyüme göstermiş, Osmanlı’nın İngiltere’ye ihracatı ise 1820-1838 döneminde yılda yüzde 5, 1838-1854’de
yılda yüzde 6.8’lik bir artış göstermiştir. Kısacası, İngiliz mamul malları 1838 öncesinde Osmanlı’daki pazarlarını rahatlıkla genişletmiş, Osmanlı hammaddelerinin İngiliz ticaretine açılması ise
Ticaret Anlaşması sonrasında hızlanmıştır. İngiltere’de yerli tarım ürünlerini ithalata karşı koruyan
Corn Laws’un 1846’da kaldırılmasıyla Osmanlı’dan İngiltere’ye yapılan tarımsal ürün ihracatı artış
gösterdi. 1860’ta 3 milyon sterlinlik değere ulaşan hububat ihracatı, İngiltere’nin Osmanlıdan yaptığı ithalatın yüzde 55’ini buluyordu.
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1838- 1841 arasında Osmanlı benzer nitelikteki ticari sözleşmeleri diğer Avrupa ülkeleri ile
de imzaladı. Böylece Balkan illerinin ticaretinde Avusturya, coğrafi yakınlık ve Tuna nehrinin sağladığı ulaşım kolaylığı nedeniyle ön plana çıktı. Artık endüstri devriminin rüzgarını arkasına almış
ülkelerin Osmanlı’yla ticari ilişkileri, gerçekleştirecekleri yatırımlar ve sermaye ihracatı, Osmanlı’nın ekonomisinde köklü, yapısal dönüşümlerin gerçekleşmesini getirecektir. Böylece 19. yüzyıl
ilk yarısından başlayarak ekonomi parasallaşmakta, geçimlik üretim yerini pazar için üretime bırakmakta, dış hicaret hacmi hızla büyümektedir. Tarımda pazar için üretimin başlaması ile Anadolu üreticileri Avrupa piyasalarındaki gelişmelerden etkilenmeye başlar, geleneksel ürünler yerini
pamuk, tütün gibi endüstriyel ürünlere bırakır. Bu ürünlerin üretim miktarlarında da dış piyasa ve
koşullar belirleyici olmuştur, örneğin Amerikan iç savaşı sırasında pamuk üretim ve ihracatı hızla
artarken, savaş sonrası çökmüş, 20. yüzyıl başında ise tekrar büyüme eğilimine girmiştir. Endüstri
devrimi sonrası Avrupa’lı tüketicilerin yaşam düzeyinde ve satın alma gücünde gerçekleşen iyileşme, Osmanlı tarım ürünlerine olan talebin de artmasını getirdi. Tabii 1850 sonrasında başlayan
demiryolu ulaşımı ile ülkenin değişik bölgelerinden İstanbul, Selanik, İzmir ve Beyrut gibi merkezlere ve ihracat için limanlara tarım ürünlerinin sevkedilmesi çok kolaylaştı. Tüm bu etkenler tarımsal üretimde ciddi artışların ortaya çıkmasını ve piyasa koşullarının yönlendirici olması sonucunu
doğurdu. Osmanlı ekonomisinin parasallaşmasıyla birlikte vergilerin ayni değil nakdi olarak ödenmesi de, köylüyü pazarda satmak üzere ürün yetiştirmeye zorladı. Köylünün kendisinin de daha
çok tüketim malı istemesi, tüketiciye dönüşmesi, daha çok çalışması ve üretmesini getirdi. Böylece
giderek daha büyük miktarlarda toprak tarıma açıldı. Balkanlardaki hızlı toprak kaybı sonrasında o
bölgelerden Osmanlı’ya göçen Müslüman nüfus bu yeni tarıma açılan bölgelere yerleştirildi. Böylece özellikle endüstriyel ürünlerin üretildiği bölgelerde büyük çiftlikler ortaya çıkmaya başladı.
1900’lerde Çukurova, çok miktarda tarım makinasına sahip özel büyük çiftlikler bölgesine dönüşmüştü. Aynı şekilde Suriye’nin Hama bölgesinde de büyük toprak sahipliği gelişti. Bu gelişmeler
beraberinde tarımda kullanılan tekniklerin de değişimini getirdi, modern tarım araçlarının kullanımı arttı. 1900’lerde Balkan, Anadolu ve Arap kırsal alanlarında pek çok demir saban, biçerdöğer
kullanılmakta, sulama projeleri ile entansif tarıma geçiş başlamaktaydı. Bu süreçle toprakta mülkiyet ilişkileri de değişmeye başladı, Osmanlı’nın klasik döneminden beri geçerli olan miri topraklarda hızla özel mülkiyet yaygınlık kazandı. Özel birikimin engeli olan ve mülkiyet hakkını ortadan
kaldıran müsadere kurumu, 1840’ta çıkarılan Ceza Kanunu ile suç sayıldı. 1858’te kabul edilen
Arazi Kanunnamesi ile Balkanlardan başlayarak tüm ülkede özel mülkiyete geçişin yasal zemini
hazırlandı. Tarımda ücretli emek yaygınlık kazanırken, Eflak, Boğdan gibi bölgelerde ortakçılık,
ücretli işçilikten daha yaygın hale geldi.
Ekonominin Dışa Açılması Ve Parasallaşma:
Ekonominin parasallaşması ve dışa açılması beraberinde kurumsallaşma ihtiyacını getirdi.
1840’lardan başlayarak Osmanlı’da özellikle tüccarın kredi taleplerini karşılamak üzere bankalar
kurulmaya başlandı. Bu amaçla kurulan bankaların ilki 1844’de Londra’lı bir grup sermayedar tarafından kurulan ve gerek yerli gerek yabancı tüccarın kredi taleplerini karşılamayı hedefleyen İzmir
Ticaret Bankası’ydı(Commercial Bank of Smyrna). İstanbul’da kurulan yabancı sermayeli bankaların temel faaliyet alanı ise devlete borç vermekti. 1847’de Galata bankerleri tarafından kurulan
Dersaadet Bankası(Banque de Constantinople) bu işlevini 1852’ye dek sürdürdü, ancak Osmanlı’da para arzının çok yüksek ve istikrarsız olması, bankanın büyük zarara uğramasına ve kapanmasına neden oldu. Zamanla Osmanlı tahvillerinin yabancı borsalarda aranan kârlı kağıtlara dönüşmesi, devlete borç vermeyi kazançlı bir işe dönüştürdü. Böylece İngiliz, Fransız, Avusturya sermayesi kendi başlarına veya Galatalı bankerlerle ortak olarak başkentte banka kurmayı sürdürdüler.
Bunların içinde en önemlisi İngiliz, Fransız sermayesi ile 1856’da kurulan ve 1863’te padişahın
izniyle devlet ve merkez bankası olma ayrıcalığını elde eden Osmanlı Bankası idi.
İktisadi kurumsallaşmanın gereği olarak 1875’te Meclis-i Ticaret ve Ziraat, ardından ticaret, sanayi, ziraat odaları kuruldu. El sanatlarında loncaların etkinliği hızla zayıfladı, loncaların deS a y f a | 216

Endüstri Devrimi ve Osmanlı İmparatorluğu

netiminden uzak atölyelerde üretim yaygınlık kazandı. Dokuma, deri gibi sanatlarda teknoloji kullanımı ağırlık kazandı, bu teknolojileri kullanabilen ustalar yetiştirildi.
Avrupa kapitalizmi yüzyılın ikinci yarısından başlayarak sermaye ihracına da başlamıştır.
Borç verme veya çeşitli yatırımlar gerçekleştirme biçiminde gözlenen bu girişim Osmanlı’yı da
etkilemiştir. Dış borçların yanı sıra çeşitli şirketler ve kent hizmetleri yabancı sermayenin yatırım
alanlarını oluşturmaktadır. 1850-1914 arasındaki dönemde Osmanlı’da su, gaz gibi belediye hizmetleri ve bankacılık, sigortacılık, ticaret şirketlerine 75 milyon sterlin tutarında yabancı sermaye
aktarılmıştır. Ayrıca Osmanlı Devleti hızla artan bütçe açıklarını kapatmak için 1854’den itibaren
Avrupa mali piyasalarında tahviller satmaya başlamış, böylece batı ile finansal ilişkileri de yoğunluk kazanmıştır. Londra,Viyana, Paris borsalarına yüksek faizlerle tahvil satmayı ve elde ettiği fonları cari harcamalarda kullanan Osmanlı’nın borçları 1870’lere gelindiğinde 200 milyon sterlini
bulmuştu. Avrupa mali piyasalarında yaşanan 1873 bunalımı nedeniyle yeni borç bulmakta zorlanan Osmanlı’nın borç ödemelerini durdurduğunu ilan etmesiyle 1881’de Düyun-u Umumiye’nin
kurulmasına giden süreç başlamış oldu.
Yabancı sermayenin yatırım yaptığı bir diğer kârlı alan ise demiryolu yapımı idi. 1850 sonrasında demiryolu yapımını üstlenen İngiliz, Alman, Fransız, Avusturyalı sermayedarlar Osmanlı
hükümetinin sağladığı kilometre garantisi ile büyük kârlar elde etmişlerdir. Osmanlı yöneticileri
için güvenlik, ülkenin uzak köşelerine savaş döneminde silah ve cephane sevketmek, tarımsal vergileri daha kolay ve etkin toplamak, devletin otoritesini taşraya ulaştırmak bakımından önem taşıyan demiryolları, yapımı sonrasında ulusal pazar oluşumunu hızlandırmak, tarımsal ürün artışını
sağlamak gibi sonuçlar da yaratmıştır. 1850’lerin sonunda İzmir-Aydın, İzmir-Kasaba hattı İngilizler
tarafından yapılmıştır. Böylece İngiliz tüccarının Ege bölgesindeki pamuk plantasyonları ve üzüm
bağlarından ürünü ucuz ve hızlı bir biçimde çekebilme olanağı doğmuş oldu. 1880’ler sonrasında
Almanya’nın Osmanlı ile kurduğu yakın ticari ilişkilerin ve Orta Doğuda izlediği atak politikanın bir
uzantısı olarak İzmit-Ankara, Eskişehir-Konya hatları ve 1900’lerin başında yapımına başlanan
Bağdat demiryolunun yapımı Alman sermayesi tarafından üstlenilmişti. Konya, Çukurova ve Anka-

Bağdat Demiryolu’ndan bir görüntü (1899)
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ra bölgelerini buğday ihtiyaçlarını karşılayabilecek alanlar olan gören Almanlar ayrıca Çumra’da
başlattıkları büyük sulama projesi ile tarımda altyapı yatırımlarına da yöneldi. 1915’e kadar Osmanlı İmparatorluğundaki 6.107 kilometrelik demiryolunun 4.037 km.si yabancı sermaye tarafından yapılmış ve işletilmişti.
Sanayileşme Girişimleri:
Endüstri devriminin etkisini yansıtan bir başka girişim olarak 1830’larda başlatılan devlet eliyle
sanayileşme girişimlerini görmekteyiz. Ordunun, donanmanın ve sarayın ihtiyaçlarını karşılamak
üzere devlet eliyle İstanbul çevresinde kurulan işletmeler, ürünleri devlet tarafından alındığı ve
devlet desteğine sahip oldukları halde uzun ömürlü olamamış, yüzyıl sonunda atıl işletmelere dönüşmüşlerdir. Kapatılan yeniçeri ocağının yerine kurulan yeni ordunun fes ihtiyacını karşılamak
üzere 1835’te açılan fes atölyesi önce Kadırga’da üretim yapar, daha sonra Haliç’e taşınır. Başta
organik(hayvan) enerjisi kullanan feshane 1843-1851 döneminde yeni teknoloji ile donatılır. Buhar
gücü ile çalışan iplik, dokuma, apre makinaları yurtdışından getirilir. Zaman içinde fesin yanı sıra
aba ve halı tezgahları eklenir ve başlangıçtaki küçük atölye zaman içinde dokuma fabrikasına dönüşür. Feshanenin yanı sıra İzmit Çuha, Bakırköy ve Hereke fabrikaları da 1840’lı yıllarda faaliyete
geçer. Dokuma alanında devlet tarafından başlatılan girişimler, deri alanında sürdürülür.
1800’lerin başında Beykoz’da kurulan debbağhane 1810’larda devlet mülkiyetine geçer, zaman
içinde yeni teknoloji ile takviye edilir, 1. Dünya savaşı sırasında ordunun ayakkabı ihtiyacı büyük
ölçüde Beykoz fabrikası tarafından karşılanır. Savaş sanayii de gene devlet eliyle başlatılan bir
girişimdir. Tophanedeki top fabrikası, Zeytinburnundaki mermi, fişek fabrikaları bu girişim sonunda 1830’larda kurulmuş tesislerdir. Bu tesislerin kurulmasında bir yanda ordu ve sarayın ihtiyacını
karşılama kaygısı yatarken öte yanda Mısır’da Mehmet Ali Paşa’nın gerçekleştirmiş olduğu iktisadi
gelişmeyi örnek alan yaklaşım yer almaktadır. Ürettikleri mal devlet tarafından satın alındığı, bu
nedenle maliyet kaygılarından uzak üretim yaptıkları halde bu tesisler uzun ömürlü olmadı.
1855’ten sonra ithal ürünlerin rekabetine dayanamadıkları ve ulusal sanayi kurulmasına yönelik
tabandan bir talep gelmediği için, bu tesisler kapandı veya atıl duruma geldi.
Osmanlı’da sanayileşme yönündeki ikinci atılımı, 1800’lerin sonlarına doğru özel sektör tarafından kurulan pamuklu iplik fabrikaları oluşturmaktadır. Avrupa’nın 1870’li yıllarda içine girdiği
mali bunalım ve Osmanlı’nın yabancı piyasalardan borç bulamaması nedeniyle ithalatını sınırlaması, ithal ürünleri ülke içinde üretmek için bir baskı oluşturmuştu. Ayrıca pamuğun yerel olarak üretilmesi, ücretlerin düşüklüğü ve ulaşım giderlerinin yüksekliği gibi nedenlerin zorlamasıyla Selanik,
Adana, İstanbul, İzmir gibi kentlerde pamuk ipliği fabrikaları açıldı.İkinci bir dalga olarak özel sektöre ait iplik dokuma fabrikalarının 1880’lerde Selanik bölgesinde açıldığını ve 1880’lerin sonunda
Makedonya bölgesindeki iç pazarın taleplerini karşıladığını görüyoruz. Ancak tüm bu girişimler
Batıdan ithal edilen ürünlerin rekabeti karşısında kısa ömürlü olmuştur.
İthal malların rekabeti gerek üretim gerek istihdamda pek çok Osmanlı zanaatının 18401870 arası dönemde hızla gerilemesine yol açmıştır. Esnaf kesiminin hızla sefalete sürüklenmesi
ve belirli üretim alanlarının çökmeye yüz tutması 1860’lardan itibaren devletin konuya daha duyarlı yaklaşmasına neden olmuş, gümrüklerin mali gelir kaynakları olmanın ötesinde belirli kesimlerin desteklenmesi, korunmasında etkin bir araç olduğu görülmüştür. Bu yaklaşımın uzantısı olarak 1874’te kara ticaretinde uygulanmakta olan iç gümrükler kaldırılmış, deniz yoluyla yapılan
ticarete uygulanan gümrüklerin kaldırılması ise 1900’lerin başını bulmuştur.
Gene aynı yıllarda yeni sanayi yatırımlar için yurtdışından alınacak makine ve diğer malzemenin ithalat vergisinden muaf olması kararlaştırılmıştır. Görüldüğü gibi 19. yüzyıl sonlarına
gelindiğinde artık endüstri devrimi sonrası Batı mallarının rekabeti karşısında yerli sanayinin desteksiz gelişmesinin mümkün olmadığı yöneticiler tarafından da kabul edilmiş, henüz kuruluş aşamasındaki sektörlerin desteklenmesi için bazı önlemler ve destek mekanizmaları gerektiği anlaşılmıştır. 20. yüzyıl başından itibaren İttihat Terakki hükümetleri benimsedikleri ‘milli iktisat’ politiS a y f a | 218
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kası ile ülkede Müslüman-Türk burjuvazi yaratmaya çalışacak, korumacı gümrük duvarları ve
Sanayii Teşvik Yasası benzeri yasalarla desteklenen ulusal sanayii kurmayı amaçlayacaktır.
Sonuç:
19. yüzyıl başından itibaren endüstri devrimini gerçekleştirmiş Batı ülkeleri ile yoğun ticari
ilişkiler içine giren Osmanlı’nın tarım, ticaret ve imalat sektörleri kapitalizmin karşı konulmaz kural
ve işleyiş mekanizmasının etkisi altına girmiştir. Kapitalizmin çözücü rolü o zamana dek daha çok
geçimlik yapı arzeden Osmanlı tarımının hızla pazar ilişkilerine açılmasını getirmiş, ticari ilişkilerde
Batı’nın belirlediği kurallar hakim olmuştur. Özellikle pamuklu ve yünlü tekstilde 1820’lerde iç
tüketim yerli üretimle karşılanabilirken, 1900’lerin başında iç tüketim talebi çok artmış ve bu talebin beşte dördü ithal ürünlerle karşılanabilir olmuştur. Batıda gerçekleşen endüstri devrimi, bu
süreci içsel dinamikleri ile başlatamamış ülkelerde olduğu gibi, bir yanda bazı sektörleri yıkarken
öte yanda ekonominin dünya sistemi ile bütünleşme sürecini başlatmış, gelişme ekonomisi açısından önemli unsurlarda hareketlenmeyi başlatan bir işleve sahip olmuştur. Bütün bu etkileşim sonunda, 20. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanan, dünya pazarlarına ve yabancı sermayeye açılmış bir yapıya dönüşmüştü. Ulaşımın gelişmesi, özellikle demiryolu
ulaşımı ile önemli üretim merkezleri büyük şehir ve limanlara bağlanmış, ülkede güçlü bir ulusal
pazar oluşum dönemi başlamıştı. 19. yüzyıl boyunca İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler Osmanlı üzerindeki emellerini gerçekleştirmek için kıyasıya rekabet halinde olmuşlar, ancak sonuçta
bu rekabetten hiç biri kazançlı çıkmamış, Osmanlı siyasal bağımsızlığını yitirmemiştir. Bu sonuçta
özellikle II. Mahmut döneminde merkezi devletin güçlendirilmesi yönünde atılan adımlar ve kuşkusuz Anadolu tarımsal yapısında küçük üreticiliğin yaygınlığı önemli rol oynamıştır. Merkezi devlet önemli bir vergi kaynağı olması ve kendisine rakip olacak güçlü bir toprak kesimi oluşumunu
önlemek için küçük üreticiliği desteklemiştir. 1. Dünya savaşı sonunda Avrupa'daki diğer imparatorluklar gibi Osmanlı'nın dağılması sonunda yerine kurulan cumhuriyet yönetimi, temel unsurları
1800'lerin başından 1910'lara kadar süren yüzyıllık dönemde şekillenen bir iktisadi, toplumsal ve
siyasal yapı devralmıştır.
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Seçil Deren
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Seçil Deren, “Kültürel Batılılaşma”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 3: Modernleşme ve Batıcılık içinde, İletişim Yayınları, ss: 382-402.

S a y f a | 220

Kültürel Batılılaşma

S a y f a | 221

Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler

S a y f a | 222

Kültürel Batılılaşma

S a y f a | 223

Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler

S a y f a | 224

Kültürel Batılılaşma

S a y f a | 225

Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler

S a y f a | 226

Kültürel Batılılaşma

S a y f a | 227

Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler

S a y f a | 228

Kültürel Batılılaşma

S a y f a | 229

Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler

S a y f a | 230

Kültürel Batılılaşma

S a y f a | 231

Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler

S a y f a | 232

Kültürel Batılılaşma

S a y f a | 233

Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler

S a y f a | 234

Kültürel Batılılaşma

S a y f a | 235

İktisadi Gelişmenin Evreleri1

1
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2. Dünya Savaşı Sonrası Avrupa 1
Didem Gürses
Soğuk Savaş, Marshall Planı ve Ekonomik Kalkınma
Savaşın son yıllarında Müttefik kuvvetler arasında, Orta ve Doğu Avrupa’da güç kazanma ve hâkimiyet kurma konuları nedeniyle gerginleşen ilişkiler, savaş sonrasında karşılıklı güvensizlik ve
çatışmaya dönüştü. Merkezini, Birleşik Amerika ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin oluşturduğu iki emperyal blok arasındaki gerginlik ve sürüp giden rekabet, dünya siyasetini 40 yıl
boyunca şekillendirdi.
Savaş sırasında Tahran ve Yalta’da sürdürülen pazarlıklarda Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa üzerinde, Batılı liderlerin de ılımlı yaklaştığı, meşru bir kontrol hakkı olduğu konusunda ısrar
etti. 1944’te Moskova’yı ziyaret ettiğinde Churchill ve Stalin etki alanları ve ülkelerin gelecekleri
üzerinde pazarlık yaptılar. Bu süreçte Stalin Batı ülkelerine karşı güvenini yitirerek, kâğıt üzerinde
her ne kadar çekici görünse de, pazarlıkların değersiz olduğuna inandı.
Stalin’in geliştirdiği kuşatma zihniyeti otoriter Sovyet rejimine hâkim oldu. Neredeyse
herkes devletin düşmanı ya da potansiyel bir tehdit olarak algılanmaya başlandı. Stalin’in dış
politikasını da aynı düşünce sistemi şekillendirdi. Ancak kuşkusuz Batı-karşıtı politika yalnızca
kişisel paranoya üzerine inşa edilmiyordu. Sovyetler’in büyük endüstriyel kayıpları ve ülkenin
gelecekte işgal edilebileceği korkusu, Nazi yönetiminden kurtardıkları Doğu ülkeleri üzerinde
siyasal, ekonomik ve askeri kontrol sağlamaları konusunda kararlı olmaları sonucunu doğurdu.
Amerika ve İngiltere’nin iki savaş arasında sürdürdüğü antikomünist propaganda da Sovyetlerin
Batı dünyasına karşı şüpheci ve güvensiz bir tutum geliştirmesinde etkili oldu.
Sovyet diplomatik baskısı, siyasal sızma hareketleri ve askeri gücün ortak etkisi, Doğu Avrupa’da kısa sürede Sovyet rejimine sempati duyan ‘halk cumhuriyetleri’nin kurulmasını sağladı.
Süreç farklı ülkelerde aynı biçimde işledi: önce eski Nazi sempatizanlarının alınmadığı koalisyon
hükümetleri kuruldu, daha sonra komünistlerin hâkim olduğu koalisyonlar oluşturuldu ve sonunda tek parti yönetimi tüm önemli güç merkezlerini kontrol etmeye başladı. İşte birbirini tekrarlayan bu süreç, Winston Churchill’in Fulton, Missouri’de 1946’da yaptığı konuşmada ‘Avrupa’nın
ortasına demir bir perde gerilmiştir’ demesine neden oldu. 1948’e gelindiğinde Polonya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Çekoslovakya’da Moskova’ya bağımlı hükümetler kurulmuş ve
bunlar ‘Doğu Bloğu’ olarak adlandırılmaya başlanmıştı. Sovyetler Yunanistan’ı da bu bloğa dâhil
etmeyi umut etmiş ve ülke 1949’a dek iç savaş çatışmaları ile alt üst olmuştu. İngiltere ve Amerika’nın sağladığı önemli askeri destek, Yunan monarşisinin tekrar güçlenmesine yardımcı oldu.
1948’de Sovyetler, Çekoslovakya’da liberal liderler Edward Benes ve Jan Masaryk önderliğindeki
koalisyon hükümeti ile çatıştı ve ülkede Sovyet hâkimiyetinin tekrar kurulmasını sağladı. Çekoslovakya’da yaşananlar, kuşkusuz Yalta Konferansında alınan özgür, demokratik seçim garantisi
kararı ile ters düşmekte idi.

1

Bu bölüm, J.Coffin( ve dig), Western Civilizations (2002), kitabının 30. bölümünün özet çevirisi yapılarak
hazırlanmıştır.
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Yalta Konferansı için bir araya gelen Churchill, Roosevelt ve Stalin.

Soğuk savaşın merkezi Almanya oldu. İşgal edilmiş durumdaki dört farklı alan iki düşman
kampa dönüştü: Sovyet alanı yarı-bağımlı bir sosyalist cumhuriyet olurken, Fransız, İngiliz ve
Amerikan mıntıkaları Batı ülkelerinin gözetimi altında liberal, kapitalist bir devlete dönüştüler.
Batı ülkelerinin kendi sınırlarını birleştirerek ekonomik reformlar yapmaları, yeni bir para birimi
tanımlamalarından kaygılanan Sovyetler misilleme yapmak üzere Berlin’i abluka altına aldı. Batı
Berlin’i şehrin diğer batı bölgelerinden ayıran abluka, Haziran 1948’den Mayıs 1949’a kadar, yaklaşık bir yıl sürdü. Ablukaya Batı’nın tepkisi çok dirençli oldu, 11 ay boyunca ‘Batı hava desteği’
batı mıntıkasına, kuşatmayı aşarak çeşitli ihtiyaç malzemeleri taşıdı. Kriz sona erdiğinde iki Almanya silahlanmış karşıt kamplara dönmüştü.
1949’da Sovyetler Birliği ilk atom bombasını denedi, 1953’te ise iki süper güç de yeni bir
silahı, hidrojen bombasını ortaya çıkardılar. Tüm bu gelişmeler, Doğu Avrupa’nın ‘uydulaştırılması’, Berlin ablukası, silahlanma yarışı ve Pasifik ötesinde Çin Devrimi ve Kore Savaşı, Batı’nın, özellikle çöküp giden eski Avrupa imparatorluklarının yerinde kurulan komünist hükümetlerin yayılmasını önleme konusundaki kararlılığını besledi.
Sovyetler Birliğinin Doğu Avrupa üzerindeki kontrolü için sürdürdüğü kampanya ise, bazı
engeller ve zaman zaman ortaya çıkan dirençle karşılaştı. Yugoslavya’da savaş kahramanı Mareşal Tito’nun 1948’te Moskova’dan bağımsız hükümetini kurması bir anlamda, Sovyetler Birliğinin
bölgedeki güç ve hırslarına bir karşı cevap niteliğindeydi. Tito, hem Batı hem de Doğu’nun etki
alanından uzak, orta yolcu bir politika izlemeye çalıştı. Diğer Doğu Avrupa komünist liderlerinden
farklı olarak Tito gücünü, Sovyetlerin desteği olmaksızın elde etmiş ve savaş yıllarındaki başarıları, siyasal otoritesinin kendi ülkesinden kaynaklanmasını sağlamıştı. Yugoslavya’nın isyankârlığı,
Moskova’nın tepkisine yol açtı. Diğer ülkelerdeki denetimini güçlendirmek isteyen Moskova,
uydu hükümetlerin parti ve yönetimlerinde tasfiye hareketleri başlattı. Balkanlar, Polonya, Çekoslovakya ve Doğu Almanya’da tasfiye hareketlerinin yanı sıra Musevi (Yahudi) düşmanlığı hızla
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yaygınlık kazandı. Anti-Semitizm, yok edilmek bir yana potansiyel bir siyasi güç olarak kaldı, Yahudileri, savaş korkularını geri getirmekle suçlamak yaygınlık kazandı.
Marshall Planı:
Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetlerin yürüttüğü baskı hareketlerine, Batı Avrupa ülkelerine
yönelik yoğun bir ekonomik ve askeri programla karşılık verdi. 1947’de Amerikan Başkanı Harry
Truman, Truman doktrinini açıklarken, Amerikan-Sovyet karşıtlığını ‘iki farklı yaşam biçimi’ olarak
tanımlıyordu. Truman, genel olarak ‘özgür insanların’ komünist sızmalara karşı direncini desteklemekte, Yunan ve Türk hükümetlerine de yardım sağlamakta idi. 1948’de Avrupa İyileştirme
Programı, ya da Marshall Planı (bu planı ilk öneren Dışişleri Bakanı George Marshall’ın adını taşımaktadır), Batı Avrupa endüstrisinin yeniden yapılandırılması için fonlar sağlamakta idi. Yüklü
miktarda Amerikan parası ve malzemesi (traktörler, tren vagonları, yiyecek ve teknik donanım)
Batı Avrupa ülkelerine aktarıldı. Marshall Planı savaş yaralarının sarılmasını hızlandırdı ve yaşam
standardının yükselmesine yardım etti. Ancak yardımın bir de bedeli vardı: Birleşik Amerika ve
onun Sovyet karşıtı politikası ile siyasal ittifak içinde olunması, maaşlar ve diğer mali tedbirler
üzerinde sınırlama getirilmesi ve sola eğilimli politikacılara ya da komünizme sempati duyan siyasal hareketlere baskı yapılması bekleniyordu.
Birleşik Amerika, ayrıca batı Avrupa ülkelerinin askeri harcamalarına da destek oldu. Nisan 1949’da Batı Avrupa ülkelerinin temsilcileri, Kanada ve Birleşik Amerika ile bir araya gelerek
Kuzey Atlantik Anlaşması Organizasyonu’nun (NATO) kuruluş anlaşmasını imzaladılar. Yunanistan, Türkiye ve Batı Almanya bu örgüte daha sonra katıldılar. Anlaşma, üye ülkelerden herhangi
birine yapılacak bir askeri saldırının tüm ülkelere yapılmış gibi değerlendirileceğini ve saldırgana
karşı koymak için üye ülke güçlerinin birleştirileceğini belirtiyordu. NATO’nun ortak askeri kumandanlığı 1950’de, Dwight Eisenhover’in üst düzey askeri komutan olmasıyla, kuruldu. Batı
Almanya’nın tekrar silahlanması, özellikle İngiltere ve Fransa’da ciddi tartışmalara yol açmakla
birlikte, Amerikan baskısı ve bir ölçüde de stratejik zorunluluk nedeniyle, kabul edildi.
Sovyetler Birliği açısından, NATO, Marshall Planı ve özellikle Amerika’nın Batı Avrupa’nın
sorunları ile sürekli ilgilenmesi, bir alarm ve tedirginlik nedeni oldu. Sovyetler, Marshall Planı
teklifini geri çevirerek, Doğu Avrupa ülkeleri için kendi yardım planlarını geliştirdi ve Marshall
Planının Doğu Bloğu için geliştirilmiş biçimi COMECON’u (Karşılıklı İşbirliği Anlaşması) kurdu.
1947’de Sovyetler, dünya çapında komünist propaganda politika ve programlarından sorumlu
uluslararası siyasal birim Kominform’u oluşturdu. 1955’te kurulan Varşova Paktı ise Doğu Bloğu’nun NATO’ya verdiği cevaptı. Bu anlaşma ile Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında ortak bir askeri güç oluşturuluyor ve bu
ülkelerde Sovyet askeri birliklerinin sürekli varlığı kabul ediliyordu.
Soğuk savaşın bu denli uzun sürmesinde, her iki tarafın yanlış anlama ve tedirginliğinin
de payı oldu. Savaş sonrası Batı Avrupa’nın ekonomik zayıflığı, Amerikan liderlerinin, Sovyetlerin
bu zayıflığı kullanarak, Doğu Avrupa’da olduğu gibi, tüm Batı Avrupa ülkelerinde de komünist
rejimler kuracağını düşünmelerine yol açtı. Amerikalılar savaş yıllarında elde ettikleri askeri, ekonomik ve siyasal güçten vazgeçmek istemiyorlardı. Sovyet tarafında ise, Stalin’in kişisel kuşkuları
ve otokratik yönetim stili, ülkenin güvenliğine yönelik kaygılarla birleşince soğuk savaş zihniyeti
şekillenmiş oluyordu.
Soğuk Savaş, somut yaşamda ne anlama geliyordu? Sovyetler Birliğinde yazar ve sanatçılar, sapma suçlaması ile sık sık karşılaştılar, radyo, Çek ve Macar liderlerin ‘hain’ ilan edildiğini
duyurdu. Amerika Birleşik Devletlerinde ise, kongre komiteleri, komünistleri yok etmek üzere
kampanyalar düzenledi. Her iki tarafta da demir perde ya da soğuk savaş, her gün gerginlik, hava
baskını talimleri, casus mahkemeleri demekti.
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Ekonomik Gelişme:
Süper güçler arasında süren rekabete karşılık savaş sonrası yıllar, Batı Avrupa ekonomisinde dikkate değer bir gelişmenin gözlendiği dönem oldu. Ekonomik ‘mucize’ olarak adlandırılan bu gelişme, aslında öngörülebilir ekonomik unsurlara dayanmaktaydı. İlk olarak savaş, pek çok teknolojik buluşu desteklemiş, bu buluşlar kısa sürede günlük yaşamın bir parçasına dönüşmüştü, örneğin iletişim teknolojisindeki yenilikler (radarın bulunması) . Sentetik materyallerin üretilmesi,
alüminyum ve çeliğin artan kullanımı ve prefabrikasyon tekniğindeki gelişmeler. İkinci olarak,
savaş döneminde sürdürülen yüksek imalat ülkelerin üretim kapasitelerinin artmasına neden
olmuştu. Savaşın yıkımına karşılık, Avrupa imalat atölyeleri savaş sonrası ekonomik gelişmeye
zemin hazırlayabilecek durumdaydı ve Marshall Planı da iyileşmeyi hızlandırdı. Bu ekonomik patlama 3. bir dizi faktörden de beslenmekteydi: sonu gelmez tüketici talepleri ve 1950’ler ve 60’lar
boyunca sürdürülen yüksek istihdam düzeyi. Bu faktörler de sermaye yatırımlarının sürekli artmasını ve teknolojik yeniliklerin sürmesini sağlıyordu. Avrupa mallarına olan canlı dış talep politikacıları uluslararası ticaret üzerindeki tüm engelleri kaldırmaları konusunda ikna etti. Tüm bu
koşulların şanslı bileşimi dinamik bir ekonomik gelişmenin gerçekleşmesini sağladı.
Hükümetler, ekonomik gelişmeyi kolaylaştırmak için bir dizi önlemler aldılar: Batı Almanya, iş yatırımlarını teşvik etmek için vergi indirimleri sağladı, İngiltere ve İtalya çelik ve petrol
endüstrileri için yatırım kolaylıkları tanıdılar. Gerçekte tüm Batı Avrupa, etkinlik ve üretkenliği
artırmak için endüstri ve hizmet sektörlerini ‘milli’leştirdi. Sonuç, kamu ve özel mülkiyetin bir
arada var olduğu ‘karma’ ekonomik sistem oldu. Fransa, İngiltere, İtalya ve Avusturya devlet
kontrolünde girişimcilikte öncü oldular. Kamu mülkiyetinin zaten 1930’larda yaygın olduğu Fransa’da, tren yolları, elektrik ve gaz hizmetleri, bankacılık, radyo ve televizyon yayıncılığı, otomotiv
endüstrisinin büyük kısmı devlet işletmeciliğine dönüştü. İngiltere’de de benzer gelişme gözlendi:
kömür işletmeleri, yol, demiryolu ve hava ulaşımı ve bankacılık hep kamu kesiminin parçası olmuştu. Ulusallaştırma her ne kadar daha az olsa da Batı Almanya’da da, tren yolları (19. yy sonlarından beri kamuya aitti), bazı elektrik, kimya ve metalürji işletmeleri ve Volkswagen şirketi hep
devlete aitti.
İzlenen bu politika ve programlar şaşırtıcı büyüme rakamlarının gerçekleşmesine neden
oldu.1945–1963 arasında Batı Almanya’nın ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 7,6 idi. Avusturya
için aynı oran yüzde 5,8, İtalya için yüzde 6 ve Hollanda için 4,7 oldu. Bu, iki savaş arası dönemde
yaşanan düşük talep, fazla üretim ve yetersiz yatırım döngüsünün tersi bir ekonomik modeli göstermekteydi. Yeniden yapılanma ve iyileşme döneminde artan talebi karşılamak için üretim de
sürekli artış gösteriyordu.
Batı Almanya’nın büyümesi özellikle dikkate değerdi.1948–1964 arasında üretim 6 kat
arttı. İşsizlik en düşük seviyelere inerek 1965’te yüzde 0,4 oldu. Fiyatlar yükselse de, eşitlendikleri
nokta hemen tüm yurttaşların iç piyasada çılgın alım döngüsüne katılmalarını mümkün kılıyor bu
da üretimin artmasını destekliyordu. 1950’lerde yılda ortalama 500.000 yerleşim birimi inşa ediliyor, böylece savaş sırasında evleri yıkılanlar, Doğu Bloğu’ndan gelenler ve Almanya’nın işgücü
ihtiyacını karşılamak için İtalya, İspanya, Yunanistan ve diğer ülkelerden gelen göçmen işçilere
kalacak yer sağlanıyordu. Otomobil, mekanik ve optik malzeme, kimya maddeleri üretiminde
Almanya gene eskiden olduğu gibi dünya liderliğini yakalıyordu. Bu süreçte Alman kadınları da
yerini alıyor, 1950’lerde politikacılar, kadınları birer ‘tüketici yurttaş’ olmaya, üretilen malları
aktif bir biçimde satın alarak Alman ekonomisinin işlemesine katkıda bulunmaya çağırıyordu.
Fransa’da savaş sonrasının temel sorunu eskimiş endüstrilerin modernizasyonu idi.
Marshall Planından sağlanan kaynakların kullanımı ile bir plan çerçevesinde ve Fransız hükümetinin öncülüğünde, endüstriyel yeniden yapılanma ve reform gerçekleştirildi. Temel endüstrilere
öncelik tanınmasıyla elektrik üretimi iki kat arttı, çelik endüstrisi tamamen yenilendi ve Fransız
demiryolu sistemi Avrupa’nın en etkin ve hızlı ulaşım ağına dönüştü.
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İtalya’nın endüstri ‘mucizesi’ Fransa ve Batı Almanya’dan daha etkileyici idi. Marshall
yardımından sağlanan fonlarla İtalyan firmaları diğer Avrupalı rakipleri ile rekabet etmeye başladılar. Kömür kaynaklarının azlığı nedeniyle 1953’te elektrik üretimi 1938’e göre yüzde 100 artırılmıştı. Bu dönemde sağlanan ekonomik gelişme ile Olivetti, Pirelli, Fiat’ın ürünleri dünyada aranan ve tanınan markalara dönüştüler.
Batı Avrupa ekonomik büyümesinin sırrı, tek tek ülkelerin çabalarının ötesindeydi.1940’lardan başlayarak Batı Avrupa ülkeleri süper güçler karşısında kendilerinin de 3. güç olarak yer alması için bir araya gelmeye çalıştılar. 1951’de Avrupa Kömür ve Çelik Birliği oluşturuldu,
böylece Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’daki endüstriyel birimlerin yönetimi
tek bir üst birime bağlanmaktaydı. Üye ülkelerden uzmanların katılımından oluşan üst birim,
fiyatların düzenlenmesi, üretimin artırılması ya da sınırlanması konularında yetkiye sahipti.
Avrupa’nın ekonomik bütünleşmesi 1950’lerin ortalarında hızlandı ve 1958’de Avrupa
Ekonomik Birliği ya da Ortak Pazar olarak anılan örgütlenme oluştu. Ortak Pazar, amaçlarını, kurucu 6 ülke arasında (Fransa, Batı Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg) ticari engelleri
ortadan kaldırmak, işgücü ve sermayenin serbest dolaşımını sağlamak ve ortak gümrük tarifeleri
uygulamak olarak tanımladı. Ayrıca üye ülkeler arasında benzer ücret yapıları ve sosyal güvenlik
sistemleri oluşturarak Ortak Pazar bünyesinde benzer çalışma koşullarını kurmak da hedefler
arasındaydı. Bu iddialı amaçları gerçekleştirmek üzere Birliğin merkezi Brüksel’de bir komisyon
oluşturuldu.
Kaçınılmaz bazı zorluklara karşın Avrupa Ekonomik Topluluğu, dikkate değer bir başarı
idi. 1963’te Avrupa Ekonomik Birliği çelik üretiminde ABD’den sonra ikinci konuma yükseldi. Zaman içinde ortak Pazar, yarı bağımsız bir siyasal birim olarak da işlev görmeye başladı. 1972’de
üye devletlerin yurttaşları Avrupa Parlamentosu temsilcilerini seçmek üzere oy kullandılar, ekonomik ve siyasal bütünleşme ise halen sürmekte.
Batı Avrupa’nın ekonomik büyümesi, refah devleti uygulamasının da yaygınlaşmasını beraberinde getirdi. Batı Avrupa ülkelerinin yurttaşları hükümetlerinden daha fazla sosyal hak talep
etmeye başladılar. Güçlü ekonomik yapı, demokrasiyi güçlendirme kararlılığı ile birlikte, hükümetlere yurttaşlarına daha fazla hizmet sağlama olanağı verdi. Refah devleti uygulamaları, 20.
yüzyıl boyunca da vardı ve kökleri yaşlılık, hastalık ve sakatlık durumlarında sigorta uygulamaları
olarak Bismarck dönemi Almanya’sına, geç 1880’lere dek uzanıyordu. Batı Avrupa ülkeleri, savaş
sonrası dönemde sosyal devlet uygulamalarını barışı korumak kadar gerekli gördü. 1957’de sağlık, emeklilik, aile yardımları için yapılan harcamalar (konut ve eğitim yardımları dışarıda tutulursa) Batı Alman ulusal gelirinin yüzde 20,8’ini, Fransa’da yüzde 18,9’unu ve İngiltere’de yüzde
12,1’ini oluşturmaktaydı.
Savaştan çıktığında bir yıkım, sefalet ve fakirlik görüntüsü veren Avrupa, bilinçli çabalar,
Amerika’nın desteği ile bu görünümü kısa sürede atmayı başardı. Savaştan çok değil yalnızca 10
yıl sonra Avrupa zengin, güçlü ve refah içinde ülkeler topluluğundan oluşmaktaydı.
Savaş sonrası Avrupa’nın kültürel ve entelektüel ortamında bir canlanma ve zenginlik
gözlendi. Özellikle savaş boyunca yaşanan insanlık durumları sanatsal eserlerde ele alındı. Sanatçılar, savaş, işgal, direniş ve karşı karşıya kalınan ahlaki açmazları ele aldılar, yapıtlarında yansıttılar. Fransız varoluşçu yazarlar Jean Paul Sartre ve Albert Camus yapıtlarında ‘bağlılık’ ve ‘seçim
yapma’ konuları üzerinde durdular. Alman yazar Gunter Grass, en tanınmış yarı-otobiyografik
eseri Teneke Trampet’te (1959) Nazi yönetimi ve savaş yıllarını anlattı ve bu niteliği ile eser ‘savaş
kuşağının vicdanı’ olarak nitelendi. Devletin artan gücü karşısında bireyin çaresizliği, güçsüzlüğü
ve yalnızlığını George Orwell Hayvan Çiftliği (1946), 1984 (1949) isimli eserlerinde ele aldı. Rus
yazar Boris Pasternak, Doktor Jivago (1957) isimli eserinde Sovyet yönetimini tüm yurttaşlarını
tek tip insana dönüştürmekle suçladı. Aleksandr Soljenitsin ise güçlü bir dünya devleti olma yolunda ilerlerken Sovyetlerin yurttaşlarına karşı uyguladığı vahşi ve acımasız yöntemleri sergiledi.
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Her iki yazar da Nobel edebiyat ödülü kazanarak klasik yazarlar arsında yerlerini aldılar. Herbert
Marcuse, otoritaryenizmin ‘komünizmde olduğu kadar kapitalizm içinde de hayatın bir gerçeği
olduğu’na dikkat çekti.

İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Müttefikler arasındaki güvensizliğin ortaya çıkışına dair birkaç alıntı:
Winston Churchill'den Başkan Truman'a telgraf (12.05.1945 )
Daima Rusya'yla dostluk için çaba gösterdim, ama sizin gibi ben de Rusya'nın Yalta kararlarını yanlış
yorumlamasından. Polonya'ya karşı tutumundan, Yunanistan hariç Balkanlar'daki güçlü nüfuzundan,
Viyana konusunda çıkardığı güçlüklerden, denetim altına aldığı ya da işgal ettiği toprakları katmasından, birçok ülkede izlediği komünist teknikten ve hepsinden daha da önemlisi savaş sahasında çok
uzun süre çok büyük orduları barındırabilme gücünden derin endişe duyuyorum. Bir-iki yıl içinde İngiliz
ve Amerikan orduları sahneden çekildiğinde, Rusya iki ya da üç yüz tümenini aktif görevde tutma yoluna giderse ortaya nasıl bir durum çıkar acaba?
Stalin'in Sovyet dış politikasının gerekçelerini açıkladığı Mart 1946 tarihli konuşması
Şu unutulmamalıdır ki, Almanlar SSCB'yi Finlandiya, Polonya, Romanya, Macaristan ve Bulgaristan
üzerinden işgal ettiler. Almanlar işgalde başarılı olabildiler, çünkü bu ülkelerin hükümetleri Sovyetler
Birliği'ne düşmandı. Sonuçta Sovyetler Birliği’nin uğradığı can kaybı Britanya ve ABD'nin toplam can
kaybının birkaç misli oldu. Bazı kişiler Sovyet halkının gösterdiği büyük fedakârlıkları unutabilir, ama
Sovyetler Birliği’nin bunu unutması mümkün değildir. O halde gelecekteki güvenliği için endişe duyan
Sovyetler Birliği’nin söz konusu ülkelerde kendisine sadık hükümetler görmek istemesinin ve bu yönde
çalışmasının şaşırtıcı ne tarafı olabilir ki? Aklını tümden yitirmemiş olan bir kimse, Sovyetler Birliği'nin
bu barışçıl dileklerini nasıl yayılmacı eğilimler olarak nitelendirebilir?
ABD başkanının 12.03.1947'de ABD Kongresi'ne "Truman Doktrini"ni bildirmesi
Dünya tarihinin bu anında neredeyse her ulus alternatif yaşam tarzları arasında bir seçim yapma durumunda. Bu yaşam tarzlarından biri çoğunluk iradesine dayanıyor; ayırıcı özelliklerini özgür kurumlar,
temsili hükümet serbest seçimler, bireysel özgürlüğe dönük güvenceler, ifade ve inanç özgürlüğü ve
siyasal baskının yokluğu oluşturuyor. Diğer yaşam tarzı ise çoğunluğa zorla dayatılmış azınlık iradesine
dayanıyor. Terör ve baskı, güdümlü basın ve radyo, sonucu belli seçimler ve kişisel özgürlüklerin bastırılması sayesinde ayakta duruyor. Kanımca ABD'nin politikası silahlı azınlıklar veya dış baskılara boyun
eğdirme girişimlerine direnen insanlara destek vermek olmalıdır. Özgür halkların kendi kaderlerini
kendi yollarından belirlemelerine yardımcı olmamız gerektiğine inanıyorum.
SSCB temsilcisi Andrey Jdanoy'un Eylül 1947'deki Kominform Konferansı'nda ABD dış politikasına
sert eleştirisi
Gerek Truman Doktrini, gerekse Marshall Planı Amerika'nın Avrupa'yı köleleştirme planının bir parçasıdır. ABD her ülkenin kendi işlerinden sorumlu olması ilkesine karşı bir saldırı başlatmıştır. Buna karşılık
Sovyetler Birliği büyük küçük demeden bütün ülkeler arasında gerçek eşitlik ve bağımsızlık ilkesinin
sarsılmaz savunucudur. Marshall Planı'nın başarısızlığa uğraması için elinden gelen her çabayı gösterecektir. Fransa. İtalya. İngiltere ve diğer ülkelerdeki komünist partiler de bu çabaya katılmalıdır.
(Robert Stradling, 20. Yüzyıl Avrupa Tarihi Nasıl Öğretilmeli?, Tarih Vakfı: İstanbul, 2003, s:44.)
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Çağlar Keyder, İstanbul: Küresel ile Yerel Arasında, ss.9-40.
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