
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (YÖNETİM BİLİMLERİ) 

ANABİLİM DALI 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 KABİLEDEN MODERN DEVLETE KUTSALLIĞIN İNŞASI 
 
 
 
 
 
 

Doktora Tezi 
 
 
 
 
 
 

Abdulsamet GÜRBÜZ 
 
 
 
 
 
 
 

 Ankara, 2022 



TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (YÖNETİM BİLİMLERİ) 

ANABİLİM DALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KABİLEDEN MODERN DEVLETE KUTSALLIĞIN İNŞASI 
 
 
 
 

Doktora Tezi 
 
 
 
 

Abdulsamet GÜRBÜZ 
 
 
 
 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN 
 
 
 

 
 

Ankara, 2022



TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (YÖNETİM BİLİMLERİ) 

ANABİLİM DALI 
 
 
 

 

KABİLEDEN MODERN DEVLETE KUTSALLIĞIN İNŞASI 
 
 

 
 

DOKTORA TEZİ 
 

 
 

 
 

 
Tez Danışmanı 

Prof. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN 
 

 
 

 
 

 
TEZ JÜRİSİ ÜYELERİ 

Adı ve Soyadı          İmzası 

1- Prof. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN 

2- Prof Dr. Yılmaz ÜSTÜNER 

3- Doç. Dr. Ozan ZENGİN 

4- Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN 

5- Prof. Dr. Filiz ZABCI 

Tez Savunması Tarihi:17.01.2022



 

 

 

T.C. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne, 

 

 

Prof. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN danışmanlığında hazırladığım “Kabileden Modern 

Devlete Kutsallığın İnşası” adlı doktora tezimdeki bütün bilgilerin akademik kurallara 

ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu, başka kaynaklardan 

aldığım bilgileri metinde ve kaynakçada eksiksiz olarak gösterdiğimi, çalışma 

sürecinde bilimsel araştırma ve etik kurallarına uygun olarak davrandığımı ve aksinin 

ortaya çıkması durumunda her türlü yasal sonucu kabul edeceğimi beyan ederim.  

 

 

 16.02.2022 

Abdulsamet GÜRBÜZ 

 

  

  



i 

 

TEŞEKKÜR 

Bu çalışmanın tez önerisi aşmasından itibaren tez izleme komitesi toplantılarında ve 

diğer konuşmalarımızda bana yol gösteren saygı değer hocalarım Prof. Dr. Yılmaz Üstüner 

ve Doç. Dr. Ozan Zengin’e şükranlarımı sunarım. Bu çalışmanın oluştuğu yıllar boyunca 

kendileri tıkandığım yerlerde tahliller ve çözümler üreterek bana çok yardımcı oldular. 

Çalışmayı dikkatle okuyup savunmada önemli katkılarda bulunan Prof. Dr. Filiz Zabcı 

hocama çok teşekkür ederim.  

Bu çalışmaya Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen hocamın danışmanlığında başladık ve 

çalışmanın ortalarında hocam Ankara Üniversitesi’nden emekliye ayrıldığı için 

danışmanlığıma Prof. Dr. İpek Özkal Sayan hocam devam etti. Bu çalışmanın 

tamamlanmasında değerli hocam İpek Özkal Sayan’ın katkıları büyüktür, kendilerine 

teşekkürü bir borç bilirim. Sevgili hocam Ahmet Alpay Dikmen sağlık sorunlarına rağmen 

tezin son aşamasına kadar bana zaman ayırarak tezle yakından ilgilendi. Kendisinin 

üzerimdeki emeği sadece bu çalışmadaki katkıları değildir. Lisansüstü eğitimime ve 

asistanlığa başladığımdan beri bana kattıkları için kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır. 

Çalışmaya ilişkin yaptıkları tartışmalar, eleştiriler ve yardımları için arkadaşlarım 

M. Şeref Kuram, Bilal Bektaş ve Eser Boldaş’a teşekkür ederim. Onların sayesinde bazı 

zorluklarla daha rahat baş edebildim.  

Başta ağabeyim Ahmet Gürbüz ve ablam Ayşe Gürbüz Atalay olmak üzere tüm 

kardeşlerime, bu çalışma sırasında bana sundukları destekten dolayı teşekkür ederim. Tez 

yazım sürecinin ortalarında kaybettiğim annem Bedriye Gürbüz ve babam Şemdin Gürbüz 

tüm yaşamımda olduğu gibi bu dönemde de en büyük desteğim oldular. Son olarak onlara ve 

çalışmamda bana yardımcı olan herkese en içten dileklerimle teşekkür ederim.  



ii 

 

İÇİNDEKİLER 

TEŞEKKÜR ................................................................................................................................... i 

İÇİNDEKİLER ............................................................................................................................... ii 

GİRİŞ ............................................................................................................................................ 1 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

I. YÖNETİM: İŞBÖLÜMÜ ve OTORİTE ............................................................................. 12 

A. Yönetim Olgusu .............................................................................................................. 12 

B. İşbölümü ve Otorite ......................................................................................................... 17 

C. Yönetim Bilimi ................................................................................................................ 28 

II. YÖNETİM OLGUSU BAĞLAMINDA KUTSALLIK ...................................................... 35 

A. Bir Hakikat Olarak Kutsallık ........................................................................................... 35 

B. Kutsallığın Modernleşmesi ............................................................................................. 42 

III. İNANCIN YÖNETİMLE İLİŞKİSİ ve YÖNETİMSELLİK KURAMI ......................... 45 

A. Otorite Tipleri ve Protestan Ahlakının Kapitalizmle İlişkisi ........................................... 45 

1. Otorite Tipleri Bağlamında Bürokrasinin Özgün Yanı ............................................... 46 

2. İnançla Üretim Tarzı İlişkisi: Protestan Ahlakı ve Kapitalizm ................................... 55 

B. Yönetimsellik Kuramında İktidar Araçları ...................................................................... 61 

1. İktidarın İlişkisel Boyutu ve Pastoral İktidar .............................................................. 63 

2. Pastoral İktidar ............................................................................................................ 66 

3. Yönetimsellik .............................................................................................................. 72 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

YÖNETİMİN KUTSALLIKLA İLİŞKİSİNİN TARİHSEL BOYUTU 

I. İLKEL GRUPLARDA OTORİTE ...................................................................................... 91 

A. Avcı-Toplayıcı Gruplarda Otorite ................................................................................... 93 

B. Kabilelerde-Şefliklerde Otorite ve Kutsallık ................................................................. 103 

C. Özel Mülkiyetin Otorite ve Kutsallığa Etkisi ................................................................ 123 

II. AVRUPA FEODAL DÖNEMİNDE KUTSALLIK ve YÖNETİM ................................. 127 

A. Feodal Toplumda Kilise’nin Rolü ................................................................................. 129 

1. Feodal Toplumda Egemenler Arasındaki Çekişmeler ............................................... 132 

2. Sınıflar Arası İlişkilerde Kilise’nin Rolü .................................................................. 135 

3. Günah Çıkarma ve Engizisyon .................................................................................. 141 

B. Reform Hareketinin İki Yüzü ........................................................................................ 147 

1. Protestanlık İnancıyla Kilise’nin Güç Kaybetmesi ................................................... 148 



iii 

 

2. Dünyevi Otoritenin Güçlenmesi ................................................................................ 153 

C. Kişiler Üstü Devlet Teorisi: Leviathan ......................................................................... 157 

D. Rönesans ve Aydınlanmanın Etkileri: Bireysellik ve Rasyonel Akıl ............................ 164 

III. MODERNİTE SÜRECİNDE KUTSALLIĞIN DÖNÜŞÜMÜ .................................... 171 

A. Kral Merkezli Kutsallık: Kutsallığın Sekülerleşmesi .................................................... 174 

B. Kameralist Devlet Fikri ................................................................................................. 177 

1. Kameralizmin Protestanlıkla Uyumu ........................................................................ 181 

2. Dünyevileştirilmiş Pastoral İktidar Olarak Kameralizm ........................................... 185 

C. İmparatorluktan Modern Devlete: Fetih Ekonomisi ve Kapitalizm .............................. 187 

D. Modern-Ulus Devlet ve Kutsallık ................................................................................. 194 

1. Gelenek ve Ritüelin Kutsallıktaki Rolü..................................................................... 200 

2. Yeni Kutsala Bir Örnek: Uzmanlaşma ...................................................................... 208 

 

SONUÇ ..................................................................................................................................... 214 

KAYNAKÇA ............................................................................................................................ 228 

ÖZET......................................................................................................................................... 238 

ABSTRACT .............................................................................................................................. 239 

 

  



1 

 

GİRİŞ 

Yönetim Bilimi çoğu okulda ve düşünce akımlarında işletmeci bir bakış açısıyla 

sınırlandırılmaktadır. Bu bakış açısına göre Yönetim Bilimi dönemsel olarak yaklaşık son 

yüzyılla ve amaç olarak verimlilik artışıyla ilgilenir. Böyle olunca yönetim yazınında 

yapılan çalışmaların çoğunluğu da genellikle son yüzyıla hapsolmuş bir tarihsel süreci 

içermektedir. Oysa ikinci bir bakışa göre yönetim olgusu iki kişinin beraber bir taşı 

kaldırmaya çalışmasıyla ve birisinin “haydi” diye komut vermesiyle başlar. Yönetim 

Bilimi yönetim olgusunu incelediği için insanların topluluk halinde yaşamaya 

başlamasıyla birlikte yönetim disiplinin belirli öğelerinin ortaya çıktığı ileri sürülebilir. 

Bu nedenle içinde yaşadığımız toplumu anlamada ilk topluluklardan bu yana yaşanan 

gelişmelerin incelenmesinin gerekli olduğu bakışı da bu ikinci görüşe yakındır. Bu görüş 

Yönetim Bilimi’ni son yüzyıl sınırlamasından çıkararak gerektiğinde binlerce yılı içine 

alan yönetim çalışmalarının yapılmasına olanak sağlar. Elbette Yönetim Bilimi’ne dair 

bazı çalışmalar sadece son yüzyılı, belki de daha kısa zamanları içerecek şekilde 

yapılabilir. Fakat -bu tez çalışmasında olduğu gibi- Yönetim Bilimi’yle ilgili bazı 

çalışmaların son yüzyıla hapsedilmesi mümkün değildir.  

Bu çalışmanın konusu yönetimle kutsallığın ilişkisidir. Türkiye’de yapılan 

doktora çalışmalarına bakıldığında bu konuyla doğrudan ilgili yazılmış herhangi bir 

doktora çalışmasına rastlanılamamıştır.  Konuyla ilgili olabilecek bazı tezler vardır.1 

Fakat bu tezlerin Yönetim Bilimi alanıyla doğrudan ilgili olduğunu söylemek zordur. Bu 

                                                 
1 Bu tezlerden bazıları ve ilgili disiplinleri şunlardır: “Augustinus’un Tanrı Devleti” (Emine Saadet Öner, 

Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlahiyat Ana Bilim Dalı / Felsefe ve Din Bilimleri Bilim 

Dalı), “Bozkır Kültür Çevresinde Kainat Anlayışı ve Düşünce Hayatı” (İbrahim Onay, Gazi Üniversitesi  / 

Sosyal Bilimler Enstitüsü), “İki Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’de Siyasetin Kutsallaşması” (Onur Atalay, 

Galatasaray Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı), “Erken Cumhuriyet 

Döneminde Farklı Bir Milliyetçilik Anlayışı Olarak Anadoluculuk” (Tuğrul Korkmaz, Sakarya Üniversitesi 

/ Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı), “Laikleşme Teorisi ve 

Küresel Dini Diriliş Argümanı Bağlamında Dinsel Değişim” (Hüseyin Bal, Gazi Üniversitesi / Sosyal 

Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı), “Neşredilmiş Yazıtlar Işığında Helenistik Dönem’de 

Pergamon Kenti Tanrı ve Kültleri” (Hüseyin Üreten, Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü).  
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çalışma konusu itibariyle zamansal olarak binlerce yılı kapsamaktadır ve dolayısıyla 

yukarıda bahsedilen birinci bakışa göre Yönetim Bilimi çerçevesinde bu konunun 

işlenmesi mümkün görünmemektedir. Yönetimin kutsallıkla olan ilişkisinin geniş bir 

tarihsel perspektiften ele alınması ikinci bakışa bir katkı olacaktır.  

Yönetim olgusuna geniş bir tarihsel perspektiften bakıldığında konunun tartışma 

alanı uzun bir tarihsel dönemi içermek gibi bir zorluğu beraberinde getirmektedir. Bu 

çalışmanın kapsamı insanlığın ekonomik ve sosyal tarihi –yani yönetim tarihi- değil, 

yönetimin kutsallıkla ilişkisinin tartışılması olduğu için çalışmada ele alınan konular ve 

tarihsel dönemler kutsallığın yönetimle olan ilişkisiyle sınırlandırıldığı ölçüde bu zorluk 

kısmen azalacaktır. Örneğin modern-ulus devletin ortaya çıkışı ve gelişimi kendi başına 

ayrı bir çalışma olabilecek büyüklükte bir konudur. Oysa modern-ulus devlet bu 

çalışmada bir bölümün bir ana başlığının bir alt başlığı olarak konumlandırılmıştır. Bu 

ilgili örgüt modelinin işleyişinin ve yapısının kutsallıkla ilişkisiyle sınırlandırılarak 

mümkün olabilmiştir. Daha açık ifade edilecek olursa kutsallığın yönetimle ilişkisi 

bağlamında düşünüldüğünde, örneğin modern devletin ele alınışı kabile örgütlenmesinin 

ele alınışından daha önemli veya daha önemsiz değildir.  

Bu çalışmada genel olarak toplumsal örgütlenmelerde ya da daha basit bir şekilde 

ifade etmek gerekirse insanların bir arada yaşadığı durumlarda günlük işlerin 

görülmesinde kutsallığın bir işlevinin olup olmadığı, varsa bu işlevin örgütlenme yapısına 

ve işleyişine nasıl bir etkisinin olduğu tartışılmaktadır. Bu tartışma yapılırken öne çıkan 

önemli bir soru yönetim olgusunun bir bileşeni olan otoritenin ve onun meşruiyetinin 

kutsallıkla nasıl bir ilişkisi olduğu, bu ilişki biçiminin irdelenmesinin hangi kuramsal ve 

kavramsal çerçevede yapılabileceğidir. Yönetimin ana bir bileşeni olarak otorite ile 

kutsallık tarihsel olarak birbiriyle yakından iki olgu olarak karşımıza çıkarken bu yakınlık 

kendini konuya ilişkin yazılmış eserlerde de göstermiştir. Kutsallık ve otorite kavramları 

itaat ve boyun eğmeyi içerdikleri için bu iki kavram aynı şeyi ifade ediyormuş gibi 
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görünebilir. Fakat belirtmek gerekir ki kutsallık bir toplulukta otoritenin kurulmasında bir 

etken olmakla birlikte otoritenin kurulmasının tek yolu veya etkeni değildir. Doğrudan 

zor, ekonomik zor, rızanın yeniden üretilmesi gibi birçok yol ve yöntemle ilgili topluluk 

üzerinde otorite kurulması mümkündür. Bu etkenler veya yollar diğerlerinden bağımsız 

değildir ve çoğu zaman otorite veya yaptırım gücüne sahip otorite olarak ele alınabilecek 

iktidarın kurulmasında her birinin az ya da çok etkisinin olduğu söylenebilir. Tarihsel 

olarak bakıldığında kutsallığın da bu etkenlerden biri olduğu ileri sürülebilir. Diğer bir 

deyişle yönetim bağlamında düşünüldüğünde kutsallık, ilgili toplulukta otoritenin 

oluşmasında ve devam etmesinde bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu nedenle 

çalışmada yararlanılan kuramlar ağırlıklı olarak otorite ve iktidarın kurulma biçimleriyle 

ilgili kuramlardır. Otorite ve iktidarın kurulmasında kutallığın rolünün incelenebilmesi 

için otorite ve iktidarın kuruluşuna dair genel bir kuramsal tartışma gereklidir.   

Bu çalışma “Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve” ve “Yönetimin Kutsallıkla 

İlişkisinin Tarihsel Boyutu” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın 

yönetimin kutsallıkla olan ilişkisine kavramsal ve kuramsal bir çerçeve oluşturulmaya 

çalışıldığı ilk bölümü üç ana başlıktan oluşmaktadır.  İlk ana başlıkta yönetim olgusu ve 

Yönetim Bilimi ayrımı yapılıp ilk olarak yönetim olgusu işbölümü, otorite ve hiyerarşi 

içeriğiyle tartışılmaktadır. Yönetim olgusuna bütçeleme, denetleme gibi sadece modern 

örgütlerde bulunan süreçler/ilkeler çerçevesinden değil de işbölümü, otorite ve hiyerarşi 

gibi ortak yaşamın bulunduğu hemen her durumda bulunan olgular çerçevesinde 

bakılması geniş perspektifli bir Yönetim Bilimi bakışına imkân sağlamaktadır. Ana akım 

yönetim kuramları yönetim olgusunu işletme içi verimliliğe indirgediğinden, kuramsal ve 

kavramsal çerçeve içerisinde bu kuramlar da ele alınıp kritik edilmektedir. Böylece 

Yönetim Bilimi’nin nesnesinin ne olduğuna/olması gerektiğine dair bir çerçeve 

oluşturulmaya çalışılmaktadır.  
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Bu yapıldıktan sonra ikinci başlıkta, biraz da olsa netleşen yönetim olgusu ve 

Yönetim Bilimi’yle ilişkili olarak kutsallık ele alınmaktadır. Daha sonra bahsedileceği 

gibi kutsallık sosyal bilimler yazınında baskın olarak teoloji alanında ve dini bir içerikle 

kullanılmaktadır. Bu başlıkta kutsallığın genel içeriğine çok girmekten kaçınılarak 

kutsallığı bu genel içeriğinden sıyırıp onun Yönetim Bilim’i çerçevesinde bir tanımının 

yapılmasına gayret edilmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki kutsallığın inançtan 

tamamen bağımsız bir olgu olarak ele alınması zor görünmektedir. Kutsallığın inançtan 

tamamen bağımsız bir olgu olarak ele alınmasının zorluğu yönetime dair yapılan 

çalışmalarda da kendini göstermektedir.  

“İnancın Yönetimle İlişkisi ve Yönetimsellik Kuramı” adlı ilk bölümün üçüncü 

ana başlığında bir grubun üyelerinin bir otoriteyi neden meşru gördükleri, o otoriteye 

nasıl bağlılık ve itaat gösterdikleri sorusuna bir zemin oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

Yönetim inançla olan ilişkisi bağlamında ele alındığında Max Weber’in meşru otorite 

tipleri ve Protestanlık inancıyla kapitalizmi ilişkilendirdiği tezleri öne çıkmaktadır. 

Weber bürokrasi ve otorite tiplerine dair tezleriyle insanlık (yönetim ) tarihi boyunca var 

olmuş otorite tiplerine ve bu otorite tiplerinin meşruiyet kaynaklarına dair genel bir bakış 

sunmaktadır. Ona göre çağdaş kamu yönetiminde otorite meşruiyetini, önceki meşruiyet 

kaynaklarından farklı olarak, yasal ve ussal olmasından aldığından diğer otorite tiplerine 

üstünlük sağlamaktadır. Weber bürokratik yönetimin bu otorite anlayışıyla ve 

kapitalizmle uyumlu olduğunu, ayrıca Protestanlık inancının da kapitalist üretim tarzına 

uygun bir düşünsel ortam sunduğunu savunmaktadır. Max Weber’in bu tezlerde işlediği 

konu ve kavramlara farklı bir bakış açısıyla bakabilmek için ise Michel Foucault’nun 

yönetimsellik teorisinden yararlanılmaktadır. Foucault teorisinde Weber gibi tarih 

boyunca görülen otorite biçimlerini ele almakta fakat bunu birbirinden daha az kopuk 

yani daha geçişken süreçler olarak görmektedir.  Weber otorite tiplerinin meşruiyetini 

otoriteye toplum tarafından gösterilen itaat ve inanç üzerinden ele alırken Foucault ise 
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daha çok bu itaat ve bağlılığın nasıl üretildiği ve denetlendiğini tartışmaktadır. Bu çalışma 

bağlamında iki düşünür arasındaki önemli bir fark da “iktidar”ı ele alma ve kavrama 

biçimlerinin birbirinden oldukça farklı olması olarak karşımıza çıkmaktadır. Weber 

iktidar kavramını otoritenin kararlarını uygulatma gücü, bu kararların ilgili grup 

tarafından kabul görmesi ve meşru şiddet tekeli ölçüsünde ele almaktadır. Foucault ise 

iktidarı, otorite ile birey/toplum ilişkisini yani iktidarın ilişkisel boyutunu öne çıkararak 

kavramaktadır.  Bu teorilere dair tartışmalar bu bölümün son başlığında yapılmaktadır. 

Böylelikle yönetimin kutsallıkla olan ilişkisine kavramsal ve kuramsal bir çerçeve 

oluşturulmaya çalışılmaktadır.  

Diğer bir önemli soru ise bu çerçeve oluşturulduktan sonra öne çıkmaktadır. 

Kutsallığın yönetimle ilişkisi insanlık tarihinin ekonomik, sosyal kırılma biçimlerinde 

nasıl dönüşümler geçirmiştir, onlardan nasıl etkilenmiştir? Çalışmanın ikinci bölümü bu 

soruyu açıklamaya dair bir pencere oluşturmaya yöneliktir. 

Çalışmanın ikinci bölümü olan “Yönetimin Kutsallıkla İlişkisinin Tarihsel 

Boyutu”nda insanlık tarihinin önemli aşamaları diyebileceğimiz üç dönem, ilk bölümde 

olduğu gibi üç başlık altında ele alınmaktadır. Bu üç dönem ilkel, feodal ve son olarak 

modern dönem olarak seçilmiştir. Birbirinden oldukça uzak üç dönemin seçilmesinin 

nedeni kutsallık olgusuna günümüzden bakma hatasından kurtulup olguya ilişkin daha 

genel/soyut bir bakış ortaya koyabilmektir.   Bununla birlikte bu soyut bakışın ortaya 

konması için herhangi üç dönem değil, olgunun ortaya çıktığı ve toplumsal niteliğinin 

keskin bir biçimde değiştiği dönemler seçilmeye çalışılmıştır. Child (2009: 294)’ün 

belirttiği gibi: “Yukarıya doğru yükselen grafik eğrisi bir dizi iniş ve çıkışlardan geçer. 

Fakat arkeoloji kadar yazılı tarihin de araştırabileceği alanlarda, hiçbir iniş bir önceki 

devrin en aşağı düzeyine kadar düşemez; her yeni doruk noktası kendisinden önceki 

doruğu aşar.” Bu üç dönemin kutsallıkla yönetim ilişkisine dair bir soyutlama yapabilmek 
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adına yeterli bir tarihsel anlayışın oluşabilmesi için seçilebilecek doruk noktaları olduğu 

söylenebilir. 

Basit yani karmaşık olmayan toplumlarda -örneğin bu çalışmada seçilen dönemler 

arasında olan ilkel toplumlarda- huylarla eylemin uyumu, grup üyelerinin 

davranışlarındaki benzerlik, uygulamalarındaki somutluk ve basitlik bu toplumları 

inceleme açısından onları önemli kılmaktadır. Ollman (2006: 244)’ün belirttiği üzere 

“herhangi bir sonucu (bir şeyin sonucu olamayan ne vardır ki zaten) onun kökenlerindeki 

bazı konumlanma noktalarından görmekle öğrenilebilecek şeyleri göz ardı ederek tam 

anlamıyla anlamak mümkün değildir.” Elbette belirtmek gerekir ki bu mutlak bir 

başlangıç noktası olarak alınmamaktadır. Sosyal olgular bir sıfır noktasından birdenbire 

değil, toplumsal koşullarla etkileşim halinde ortaya çıkıp dönüşürler. Dolayısıyla 

kutsallığın ilk biçimlerinin anlaşılması için ilkel dönem topluluklarındaki hâlinin 

anlaşılması önemlidir. İlkel dönem içerisinde avcı-toplayıcı grupların ekonomik ve sosyal 

yaşamlarıyla, daha sonra ortaya çıkan kabile topluluklarının ekonomik ve sosyal 

yaşamları –her ne kadar belirli bir dönem iki topluluk biçiminin karışımı şeklinde 

yaşamışlarsa da-  farklılıklar arz etmektedir.  Bundan dolayı ikinci bölümün ilk ana 

başlığında iki topluluk biçimi ayrı ayrı alt başlıklarda ele alınmış, kutsallığın bu farklı 

topluluk biçimlerindeki rolü ise diğer bağlamların yanı sıra bireysel mülkiyet bağlamında 

değerlendirilmiştir.  

İkinci bölümün diğer ana başlığında feodal toplumda kutsallığın nasıl bir hale 

geldiği işlenmektedir. Feodal toplum ilkel toplumla karşılaştırıldığında feodal toplumda 

ekonomik yapının değiştiği ve toplumdaki üye sayısının devasa bir oranda arttığı 

görülmektedir. Buna paralel olarak bu toplumdaki örgütlenme biçimi de değişmiştir. 

Feodal toplum ele alınırken mekân olarak Avrupa, daha doğrusu Batı Avrupa seçilmiştir. 

Bunun bir nedeni feodalizmin karakteristik özelliklerinin buradaki toplumlarda daha net 

bir şekilde görülmüş olmasıdır. Diğer bir nedeni ise bu toplumun belirli bir döneminde 
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Kilise’nin devletler-kentler üstü bir kurum olarak tüm Hıristiyan dünyasının yaşamında 

etkili olmasıdır. Ayrıca Hıristiyanlık inancının bir ve tek Kilise çatısı altında birleşmiş 

olması çalışmanın üçüncü bölümünde işlenen modernite sürecinin bir parçası olan 

modern devlet fikrine tarihsel maddi bir zemin sunmuştur (Neocleous, 2015: 24). Saygılı 

(2018: 14)’ün belirttiği gibi modern devlet Hıristiyan geleneği üzerinden kavranabilir. 

Dolayısıyla ikinci bölümün bu çerçevede ele alınması üçüncü bölüme bir geçiş imkânı da 

sunmaktadır. Diğer bir deyişle feodalizm, modernleşme ve sekülerleşme (Batı) 

Avrupa’da ortaya çıkıp geliştiği için (Donnon ve Wilson, 2002: 21; Akal, 2019: 70) feodal 

ve modern dönemler Avrupa ölçeğinde ele alınmıştır.  

Kilisenin feodal toplumda etkili olması aynı zamanda kutsallığın yönetime etkisi 

anlamına geldiğinden bu konu çalışma bakımından önemlidir. Kilise’nin güçlenmesi bu 

konuda ne kadar etkili olmuşsa, aksi yönde bir dinamik olarak Reform Hareketi’nin 

sonuçları da belki de o kadar etkili olmuştur. Dolayısıyla Reformasyonun konu 

bağlamında irdelenmesi gerekmektedir. Tarihsel olarak bu dönemde önceki dönemlerden 

farklı olarak kişiler üstü bir kişi olarak devlet fikri ortaya çıkmıştır. Devlet bir insan 

topluluğunun kolektif tarzda örgütlenmesi olarak kabul edildiğinden onu ayrı bir 

hukuksal kişilik olarak tanımak günümüz açısından oldukça normal kabul edilir. Fakat 

bu durum ortaya çıkıncaya kadar, önceki yüzyıllarda önemli dönüşümler ve devrimler 

yaşanmıştır. Örneğin Fransa’nın en uzun süre tahtta kalan ünlü kıralı XIV. Louis'nin 

(1638- 1715) hükümdarlığı zamanında onun üzerinde egemen olduğu devlet günümüz 

anlamında, yani devletin başından bağımsız kişiliği olan bir devlet olarak 

değerlendirilemezdi. Doehring (2002: 48)’in belirttiği gibi XIV. Louis "Hükümdar olarak 

kendisi hukuksal bir kişilik taşıyordu. Öyle ise şöyle denilebilirdi: Hükümdar ve devlet 

birbiri içine girmişti veya daha doğrusu hükümdar devlete kişilik veriyordu (ünlü "devlet 

benim" sözü!).... giderek artan bir hızla devlet hükümdardan soyutlanan bir hukuk süjesi 

olarak görülmeye başlandı.”  
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Devlete hükümdardan bağımsız bir kişilik verilmesi bağlamında modern devlete 

köken olarak değerlendirilebilecek bu anlayışı ilk defa sistematik bir şekilde ele alan 

Thomas Hobbes’dur. Hobbes’un devlet teorisi (de) kutsallıkla ilişkisi bağlamında ele 

alınmıştır; yoksa siyaset bilimi çerçevesinde bir devletin işleyişi olarak değil. Bu 

bağlamda Hobbes’un teorisinde devletin oluşumu, içeriği ve yok oluşu öne çıkmaktadır. 

 Bu dönemden modern döneme geçişte diğer önemli iki toplumsal dinamik 

Rönesans ve Aydınlanma olarak tespit edilebilir. On beşinci yüzyıldan itibaren yaşanan 

Rönesans’la birlikte insanların bireysellikleri öne çıkmış ve Rönesans insanı dünyayı bu 

yolla anlamaya çalışmıştır. On yedinci yüzyılda yaşanan bilimsel devrimlerle birlikte 

doğanın ve toplumun akılla kavranabileceği düşüncesi Aydınlanma Çağı’na damgasını 

vurmuş, insanın doğayı ve toplumu anlama biçimi değişmiştir.  

Modern öncesi dönemlerde kutsallığın (genellikle din aracılığıyla) toplumsal 

yaşamda oldukça etkili olduğu genel kabul gören bir düşüncedir. Modernleşme sürecinde 

ise bu kutsallığın toplumsal yaşamdan çekildiği, hatta sekülerleşmenin modernitenin en 

önemli parçalarından biri olduğu da yaygın bir görüştür (Taylor, 2014). İkinci bölümün 

üçüncü ana başlığında, feodal ekonomik düzenin çözülmesi ve yerinin peyderpey 

kapitalist üretim biçiminin almasına paralel olarak ortaya çıkan Reform, Rönesans ve 

Aydınlanma Çağı etkisiyle birlikte yaşanan modernite sürecinde kutsallığın ve kutsalların 

değişimi ele alınmaktadır. Bu anlamda öne çıkan bir gelişme Orta Çağ boyunca Kilise ve 

hükümdar/imparator arasındaki çekişmeler sonucunda güç dengesinin belirgin bir şekilde 

hükümdar lehine değişmesidir. Kişiler üstü bir devlet fikrine paralel olarak tarihsel olarak 

da amacı önce prensin hazinesini korumak ve çoğaltmak daha sonra ise devlet hazinesinin 

ve toplumun refahını yükseltmek olan, dolayısıyla gittikçe kişiler üstü bir devlet 

anlayışına dayanan kameral devlet biçimi ortaya çıkmıştır. Bu devlet biçiminin modern 

devlet olduğu söylenebilir. Dolayısıyla kameral devlet anlayışının konu bağlamında 

tartışılması önemli görünmektedir. 
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Modern devlet öncesindeki yönetim biçimlerinde kutsallığın merkezi bir 

konumda olduğu görüşü sosyal bilimlerdeki (ilgili) hemen her kuramda kabul 

görmektedir. Modernite süreciyle beraber yaygın kabul gören görüş ise (modern) devletin 

meşruiyetini (dini) kutsallıktan değil; dayandığı hukuk sisteminden, ussallıktan ve kişiler 

üstü olmasından aldığıdır.  Modern devlet fikri onun kişiler üstü olduğu varsayımına 

dayandığı için, hiçbir tekil şahsın ya da şahıslardan oluşan bir grubun onu temsil/kontrol 

etmediği kabul edilmiş olmaktadır (Neocleous, 2015:123). Oysa modern devletle beraber 

kutsallığın toplumsal işlevi sona ermemiştir. Modern yönetim biçimleri de kutsallığı 

içermektedir. Kutsallık sadece modern öncesi, geleneksel toplumların ilişkilerinde ve 

yönetiminde değil, modern toplumların ilişkilerinde ve yönetiminde de etkili olmuştur. 

Modernleşme süreciyle birlikte devlet anlayışındaki değişmelerin kutsallıkla yönetim 

arasındaki ilişkiye yönelik etkisi bu bölümün alt başlıklarında tartışılmaktadır.  

Geniş toplumsal örgütlenmenin bir biçimi olan (modern) devlet önce Westphalia 

antlaşmasının sonra Fransız İhtilali’nin de etkileriyle modern-ulus devlet biçimine 

dönüşmüştür. Bu bölümün ve çalışmanın son ana başlığında modern-ulus devlette 

kutsallığın bir işlevi olup olmadığına dair tartışmalar yapılacaktır. Modernleşmenin 

örgütler üzerindeki etkileri özel örgütler üzerindeki etkiler ve devlet örgütü üzerindeki 

etkiler olmak üzere iki farklı alanda ele alınabilse de her iki alanda da ritüel ve gelenek 

olgularının etkili olduğu söylenebilir. Onun için gelenek ve ritüel çalışmanın konusu 

açısından önemlidir ve bunların yönetimle kutsallığın ilişkisinde nasıl bir rol oynadığının 

tartışılması gerekir. Ritüel ve gelenek hem özel hem de kamu örgütlerinin 

oluşturulmasında bir rol oynamakla birlikte kamunun örgütlenmesi olarak devletin 

oluşturulmasında/idaresinde özel örgütlere nazaran daha etkili bir rol oynamaktadır. 

Bundan dolayı gelenek ve ritüelin kutsallığa etkisi ulus-devlet alt başlığı içerisinde ele 

alınmıştır.  
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Bu çalışmaya -kutsallıkla yönetimin ilişkisi konusu çerçevesinde- modernite 

süreciyle birlikte kutsallığın toplumsal yaşamdaki etkisinin kaybolmadığı tezini ileri 

sürmek üzere başlanmıştır. Bu tezin arkasındaki düşünce kutsallığın modernite süreciyle 

birlikte toplumsal yaşamdan çekilmediği, bu süreçte dini kutsalların yerine yeni 

kutsalların inşa edildiğidir. Çalışma -bu yargıyı korumakla beraber- ilerledikçe bu yargı 

kutsallığın işbölümü ve otoritenin yani yönetimin sağlıklı işleyebilmesi için önemli bir 

role sahip olduğuna dönüşmüştür. Çünkü insanların bir arada yaşadığı tüm topluluklarda 

niceliği ve niteliği farklı olsa da sorgulanmadan kabul edilen kutsallar vardır. İnsanlık 

tarihindeki önemli ekonomik ve toplumsal kırılmalarda kutsallık kaybolmamış, bazı 

değişiklikler ve dönüşümler geçirmiştir.  Üretim tarzı ve toplumsal formasyonlar 

değiştikçe yeni durumla uyumlu ve onun işlemesine katkı sunan kutsallar ortaya çıkmış 

veya inşa edilmiştir.  

Kutsallığın kaybolmamasının nedeni nedir? Toplumsal hayatta işlevi ortadan 

kalkan geleneklerin, tekniklerin ve olguların buna paralel olarak zamanla kaybolması 

gerekir. Kutsallık toplumsal hayatta kaybolmadıysa onun işlevinin devam ettiği sonucu 

çıkmaktadır. Kutsallığın yönetim açısından işlevi nedir?  

Bu bağlamda kutsallık bir söylem olarak ele alınabilir. Yerleşik hayata geçen 

topluluklardan itibaren farklı büyüklük ve niteliklerde de olsa iktidarın otoritesini devam 

edebilmesine destek olan bir kutsallığın inşa edildiği görülmektedir. Dolayısıyla 

kutsallığın genel olarak, inşa edilmiş bir söylem olduğu ileri sürülebilir. Kutsallık bu 

yönüyle toplumsal denetimi sağlayan ortamı yaratan bir işleve sahiptir.  

Bir topluluktaki kurulu düzenin devam edebilmesi ilgili düzenin toplumsal 

denetimiyle yakından ilişkilidir. Kutsallık diğer etken ve araçlarla beraber topluluk 

üyelerinin itaatinin sağlanmasında ve toplumsal denetimin güçlü hale gelmesinde bir rol 

oynamaktadır. Bu rolü nedeniyle kutsallık iktidarların her zaman yararlandığı bir 
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söylemdir. İktidarlar kendilerine olan bağlılığı arttırmak ve otoritelerini kurmak için 

kutsallığı bir araç olarak kullanmışlardır.  

Kutsallık iktidara olan bağlılığın artması ve iktidarın otoritesinin devam etmesi 

açısından diğer söylemlerden daha güçlü bir söylemdir. Bunun önemli bir nedeni onun 

metafizik bir temeli olmasıdır. Modernite sürecinde kutsallığın metafizik ve dinle olan 

bağları zayıflamış olmasına rağmen, günümüzde de bu güçlü söylem kendi koşulları 

içerisinde yeniden üretilmektedir. Bu tartışmalar Yönetim Bilimi alanı içerisinde 

yapılabilir ve yapılması gereken tartışmalardır. Çünkü kutsallık yönetimle başta onun iş 

bölümü, otorite ve eşgüdüm süreçleriyle olmak üzere çeşitli bakımlardan ilişkili 

görünmektedir.  İş bölümünün koşulları, otoritenin tesisi/devam etmesi ve topluluk 

üyeleri arasında eşgüdüm sağlanması bakımından kutsallık, modern dönemde de 

iktidarların vazgeçemediği bir söylem olmayı sürdürmektedir. Kutsallığın, temelindeki 

metafizik bağlar gevşsese dahi yeni düşünsel temelli bir söylem olarak yeniden 

üretilmesinin nedeni ve ilgili topluluktaki işlevi nedir? Bu çalışmanın amacı bu sorular 

çerçevesinde oluşan yönetimle kutsallığın ilişkisini, ilgili kuramlar ışığında ve farklı 

toplum biçimlerinde tartışmaktır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

Yönetimin kutsallıkla ilişkisine dair yapılacak tartışmalarda öne çıkan önemli bir 

konu, yönetim olgusunun bileşeni olan otoritenin ve onun meşruiyetinin kutsallıkla nasıl 

bir ilişkisi olabileceği, bu ilişki biçiminin irdelenmesinin hangi kuramsal ve kavramsal 

çerçevede yapılabileceğidir. Bu başlıkta konuya ilişkin böyle bir kuramsal ve kavramsal 

bir çerçeve oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

 

I. YÖNETİM: İŞBÖLÜMÜ ve OTORİTE 

Kutsallığın yönetimle ilişkisinin sağlıklı bir şekilde ele alınabilmesi için, 

yönetim kavramının içeriğinin ne olduğunun ve hangi anlamlarda kullanıldığının tartışılıp 

mümkün olduğunca net bir çerçeveye oturtulması gerekir. Bunun yapılabilmesi için ilk 

olarak şuna dikkat çekmek yerinde olacaktır. Düşünsel bir olgu olarak yönetim ve bir 

disiplin olarak Yönetim Bilimi disiplini, doğal olarak birbiriyle ilişkili olmakla beraber 

içerik ve tarihsel olarak farklı anlamlar ifade etmektedirler. Yönetim binlerce yıllık bir 

olguyken; Yönetim Bilimi ise kökleri ancak birkaç yüzyıl öncesine götürülebilen ve 

bağımsız bir bilim dalı olması yüz- yüz elli yıl önceye dayanan (Aydın, 2017: 19) bir 

disiplindir. Yönetim Biliminin konusu doğal olarak yönetim olgusuyla yakından ilişkili 

olduğundan, Yönetim Bilimi’nin anlaşılabilmesi için önce yönetim olgusunun tartışılması 

faydalı olacaktır. 

 

A. Yönetim Olgusu 

(Olgu olarak) yönetimin tanımı veya neleri ihtiva ettiği, incelenen insan 

grubunun/toplumunun içinde bulunduğu maddi şartlarla ve üyelerinin arasındaki ilişkiyle 
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bağlantılıdır. Örneğin inceleme nesnesinin,  (1) besin sıkıntısı çekmeyen, diğer 

gruplardan yalıtılmış bir şekilde belli bir bölgede yaşayan akraba-dost küçük bir topluluk; 

ya da  (2) besine ulaşmanın zor olduğu, etrafı farklı toplumlarla dolu ve üyelerinin 

birbirini çoğunlukla tanımadığı koca bir toplum olmasına göre yönetimin tanımı ve içeriği 

değişebilmektedir. İlk durumda grup üyeleri arasındaki ilişkiler, yönetime ilişkin kavram 

ve düzenlemeler daha basitken ikinci duruma geçildikçe daha karmaşık hale 

gelebilmektedir. İlk durumda yönetim “iki veya daha çok kişinin beraber bir işi yapması” 

(Güler, 2013a: 19) olarak tanımlanabilirken ikinci durumda planlama, örgütleme2, 

personel alma, yönlendirme, eşgüdüm, denetim ve bütçeleme süreçlerini içerisinde 

barındıran siyaset ve hukukla ilişkili bir tanıma kavuşabilmektedir. Bununla birlikte 

yönetim olgusunun tanımının yapılabilmesi için çeşitli zamanlardaki ve mekânlardaki 

insan gruplarında geçerli bir içeriğinin olması gerekmektedir. Diğer bir deyişle yönetim 

olgusuyla ilgili yapılacak tanım yönetimin genel geçer özelliklerinin saptanıp tanımın 

bunlarla sınırlandırılmasını gerektirmektedir. Bunun dışında yapılacak tanımlarda ise 

tanımın hangi üretim tarzının hangi aşamasında ve toplumsal ilişkilerin nasıl işlediği bir 

ortamda yapıldığı tartışılıp bu tanımın sınırları belirtilmeli, tanım bunlar belirtildikten 

sonra yapılmalıdır.  

Fişek (2005: 32) yönetimin genel geçer özelliklerine dair şunları belirtmektedir: 

“Bir kere, yönetim, kendilerine göre ayırt edici özellikleri bulunan öğelerin etkileşerek 

yarattıkları karmaşık bir bütündür; ikinci olarak, yönetsel olgular, hem kendi içlerinde 

(özel) ve hem de parçası oldukları karmaşık bütüne göre (genel) açıklanmaları zorunlu 

kılan bir, çok yönlülük gösterirler.” Örneğin yukarıdaki birinci grup için geçerli olan bir 

yönetim tanımı, işbölümü, otorite ve hiyerarşiyi içerirken; planlama, bütçeleme gibi 

süreçleri ya da teşebbüs fikri, iş bedelinin ödenmesi gibi ilkeleri içermemektedir. Ayrıca 

                                                 
2 “Örgütleme”nin İngilizce karşılığı olan organization kelimesi kullanıldığı yere göre örgüt ve örgütlenme 

anlamlarına da gelmektedir. Bu çalışmada örgüt, örgütlenme ve örgütleme kelimeleri genellikle 

birbirleriyle eş/yakın anlamlı ve organization kelimesinin karşılıkları olarak kullanılmıştır.  
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birinci grup için yönetim olgusunun siyaset ve sistematik bir hukukla ilişkisi yokken 

ikinci grupta yönetim bunlarla ilişkili hale gelebilmektedir. Oysa her iki grup için de 

yönetim olgusu; işbölümü, otorite ve hiyerarşi içeriğiyle yerli yerinde durmaktadır. 

Birinci örneğin incelenmesiyle elde edilen özellikler ikinci örneğin incelenmesinde de 

elde edilebiliyorsa birinci tanımlama ve içerik kazandırmanın daha geçerli olduğu sonucu 

doğmaktadır. 

Yönetimin tanımının ve içeriğinin belirlenebilmesi onun hangi dönemlerde 

ortaya çıktığı ve ne gibi önemli dönüşümler geçirdiğinin bilinmesini gerektirir. Fişek 

(2015: 53) yönetim olgusunun tarım devrimiyle başladığını ve toplumun yöneten ve 

yönetilenler olarak ayrılmasıyla tamamlandığını belirtmektedir. Ona göre, insanların 

yöneten ve yönetilenler olarak ayrılmasının maddi ve teknik temelleri on - on iki bin yıl 

önce, tarım ve hayvancılığın keşfedilmesiyle oluşmuştur. Çünkü “toplumların artık avcı 

ve toplayıcılıktan ‘üretim’ ekonomisine geçmekte olduklarını simgeleyen” (Fişek, 2015: 

53) tarım devrimiyle birlikte insan ilk defa, hem üretim yapma hem de kendisine 

gerekenden fazlasını üretme yeteneğini edinmiştir. Günlük ihtiyaçlardan fazlasının 

üretilmesiyle birlikte üretim çalışmalarının örgütlenmesi ve ürün fazlasının 

bölüştürülmesi gibi “salt yönetsel bir görev” ortaya çıkmıştır. Buradaki salt yönetsel 

görev yönetim olgusunun tam olarak ortaya çıkmasının maddi ve teknik temellerini 

oluşturmuştur. Fişek (2015: 52, 99) yönetimin doğuşunu tarihsel olarak tarım devrimiyle 

başlatmakla birlikte, bundan önceki dönemlerdeki ilkel insan topluluklarında yöneten-

yönetilen ayrılığına dayalı bir yönetim olmasa da bir örgütlenme biçimi olduğunu 

belirmektedir. Burada Fişek’in örgütlenme ile yönetim arasına fark koyduğu 

görülmektedir.  Güler (2013a: 23- 25)  yönetimi tanımlarken bu farkı açıklamaktadır. 

Güler (2013a: 15, 26) yönetim olgusunu, “insan toplumlarının ekonomik ve 

toplumsal örgütlenme tarzı (…) bu örgütlenmenin ve bunun gerçekleştirilme sürecinin 

kendisi” olarak tanımlamaktadır. Güler (2013a) yönetime dair yaptığı bu tanımlamayı 
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örgütlenme üzerinden giderek açmaktadır. Güler (2013a: 25, 23) örgütlenmeyi 

“insanların belli bir amaç doğrultusunda işbirliği ya da işbölümü biçiminde 

gerçekleştirdikleri ortak eylemler” olarak tanımlamış; ayrıca örgütlenmeye dair şunları 

belirtmiştir: “Örgütlenme, insan topluluklarının neredeyse içgüdüsel yaşama ve 

ihtiyaçları karşılama eyleminde belirir. Örgütlenmede insanların belli bir işi görmek üzere 

bir araya gelişini ve ortak hareketlerini sağlayan hareket tarzı, işbirliğidir”. Güler (2013a: 

24) örgütlenmeye ilişkin bu tanım ve bilgileri verdikten sonra yönetimi “insanların ortak 

örgütlü eylemlerinin yönünü, amacını belirlemek, ortak hareketi sağlamak için 

yönlendirilmesi eylemi” olarak tekrar tanımlamıştır. Bu açıklamalar ışığında 

bakıldığında, Güler’in yönetimle örgütlenme arasındaki temel fark olarak yönetimin 

yönlendirmeyi içermesini gördüğü anlaşılmaktadır.  Bu durumda yönetimle örgütlenme 

arasında örgütlenmeden yönetime doğru giden sıkı bir ilişki olduğu; hatta yönetimin 

“yönlendirme bulunan örgütlenme” olarak tanımlanabileceği ortaya çıkmaktadır.   

Üstüner (2006: 17) de örgüt-yönetim ilişkisine değinerek örgüt olgusuyla 

yönetim olgusu arasında ‘organik’ bir ilişki olduğunu belirtir. Yönetimin hemen her 

türden tanımının örgütlenmeye referansının olduğunu -yukarıda yönetime dair yapılan 

tanımlamalarda olduğu gibi- belirten Üstüner (2006:17) şöyle devam etmektedir: 

“Buna göre, yönetsel olarak tanımlanan her türlü etkinlik, bir örgüt oluşumu 

içinde gerçekleşmektedir. Örgütler, yönetim etkinliğinin içinde gerçekleştiği 

bir tür ‘arenalar’ olarak bu etkinliğin ‘olmazsa olmaz’ türden koşullarıdır. Bu 

organik ilişkinin öteki yönünde de benzer bir durum vardır. Hemen tüm örgüt 

tanımları da bir ortak tema olarak yönetim konusuna (açık veya örtülü olarak) 

atıfta bulunur. (…) Yönetim-örgüt organik ilişkisi ‘her yönetimin bir örgütü 

ve her örgütün de bir yönetimi’ olduğunu vurgular.” 

Hatırlanacağı gibi Fişek yönetim olgusunun tarım devriminin gerçekleşmesi, 

yerleşik hayata geçilmesi ve son tahlilde toplumun yöneten ve yönetilenler olarak 

ayrılmasıyla ortaya çıktığını ve bu zamandan önceki topluluklarda ise yönetimden ziyade 

bir örgütlenmenin söz konusu olduğunu belirtmekteydi. Fişek, yönetimi örgütlenmeden 
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daha “büyük” ve örgütlenmeyi kapsayan bir olgu olarak ele almış görünmektedir. 

Üstüner’in bakışına göre ise iki olgu arasında bir büyüklük, kapsama ilişkisi değil, daha 

ziyade bir “denklik” ilişkisi bulunmaktadır. 

“Yönetim yazınında yönetmek ediminin tanımlamanın en basit yolu olarak, iki 

kişinin bir araya gelerek büyücek bir taşı yuvarlaması”nın anlatıldığını belirten Dikmen 

(2017: 23); yönetim ediminin bu kadar basit olmadığına ve onun iktidarla beraber 

tartışılmasının gerekliliğine dikkat çekmektedir. Taş örneğinde iki kişinin de aynı vasıf 

düzeylerinde olduklarını ve aynı şekilde kas güçlerini kullanarak çalıştığını belirten 

Dikmen (2017) iki kişi arasında farklılaşan tek unsurun birinin “haydi” diye komut 

vermesi olduğunu belirtmektedir.   Dolayısıyla bu örnekte taş hareket ettirilirken iki kişi 

de benzer emek sarf edip ortaya çıkan sonuçtan benzer şekilde etkilenebilmektedir. 

Yönetim olgusunun bu örnekle karşılaştırılamayacak kadar karmaşık ilişkiler üzerinde 

yükseldiğini belirten Dikmen (2017: 23) yönetimi ve iktidarı birbirinden ayırmadan 

tartışmak gerektiğini vurgulamaktadır.  

Yönetimi işbölümüyle birlikte ele alan Fişek (2005)’in tarım devriminden önce, 

yani toplumun sınıflara bölünmediği durumda kadın ve erkekler arasında işbölümü 

olduğunu dolayısıyla tarım öncesi ilkel toplumlarda bir “yönetim”in olduğunu savunduğu 

söylenebilir. Sınıflı toplumlar ve özel mülkiyetle birlikte hiyerarşi de ortaya çıkmaktadır. 

Tarım öncesi ilkel toplumlarda bulunan yönetim/örgütlenme (tarım devrimi sonrasında 

oluşan yeni maddi ve teknik zemin üzerinde) toplumun yöneten-yönetilen ayrımına 

uğramasıyla birlikte nitel bir değişim geçirmiştir. Bu nitel değişiklik sonucunda yönetim 

olgusu eskisinden farklı olarak yönlendirme gücü olan bir otoriteyle, iktidarla ilişkili hale 

gelmiştir.3  Fişek (2005) toplumun sınıflara bölünmesiyle ortaya çıkan bu nitel değişikliği 

vurgulamak için sınıfsız toplumlarda “örgütlenme” sınıflı toplumlarda ise “yönetim” 

                                                 
3 İktidar konusuna dair tartışmalar çalışmanın kuramsal kısmında yapılacaktır. 
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kavramını tercih etmiş görünmektedir. Fişek’in (2005: 53) toplumun sınıflara 

bölünmediği durumlarda da işbölümü ve yönetimin olduğunu savunduğunu 

düşündürecek çarpıcı bir örnek ifadesi şu şekildedir:  “ilkel insan toplulukları için, 

kurumlaşmış bir yöneten-yönetilen ayrımından, dolayısıyla bildiğimiz anlamdaki bir 

yönetimden ve yönetim ideolojilerinden söz edilemez”.4 Bu ifadeden anlaşılmaktadır ki 

Fişek (2005)’e göre ilkel insan topluluklarında sözü edilemeyen yönetim, günümüzdeki 

anlamıyla yani yönlendirme ve yaptırım gücü olan “yönetim”dir. Dolayısıyla toplumun 

sınıflara bölünmediği topluluklarda hiyerarşisiz ve iktidarsız bir işbölümü ve yönetim 

olduğu söylenebilir.   

 

B. İşbölümü ve Otorite 

Henry Fayol (2016: 31), yönetimi  “geleceği tahmin-planlama, örgütleme, işler 

için en uygun koordinasyonu sağlama ve kontrol etme” olarak tanımlayarak ilgili 

kavramlara şu şekilde açıklık getirmiştir. Planlama, geleceği keşfe çalışarak faaliyet 

programı hazırlama demektir; örgütleme, işletmenin maddi ve sosyal ikili yapısını 

oluşturmaktır; koordinasyon, bütün faaliyetleri birbirine bağlamak, birleştirmek ve 

uyumlu hale getirmektir ve son olarak kontrol, her işin ve her şeyin işletmenin kabul 

edilmiş düzenine uygun olarak ve emirler çerçevesinde yürüyüp yürümediğini takip 

etmektir. Fayol (2016: 78- 169) bu dört olguyu yönetimin unsurları olarak sayarak genel 

olarak bu unsurların nasıl daha iyi işleyebileceği üzerinde durmuştur. Yönetimin ilkeleri 

konusunda ise değişen şartlara göre değişen ilkeler söz konusu olduğunu kabul eden 

Fayol bunlar içerisinden en çok uygulanması gereken on dört ilke saymaktadır.  Fayol 

(2016: 46) yönetim ilkeleri içerisinde en çok uygulanması gereken on dört ilkeyi 

işbölümü ve otorite başta olmak üzere disiplin, kumanda birliği, yürütme birliği, genel 

                                                 
4 Bu çalışmada yapılan doğrudan alıntılardaki tüm vurgular alıntı yapılan eserde bulunmaktadır.  
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çıkarların özel çıkarlara tercihi, iş bedelinin ödenmesi, merkeziyet, hiyerarşi zinciri, 

düzen, hakkaniyet, memurlarda istikrar, teşebbüs fikri, memurlar birliği olarak 

sıralamıştır. 

Fayol işbölümünü tabiattan doğan bir düzenin gereği olarak görmektedir.  Fayol 

(2016: 46, 47)’ye göre, hayvanların gelişmişliği ölçüsünde nasıl farklı organları ve bu 

organların görevleri arasında bir ilişki varsa örgütlerde de işlerle o işleri gören 

kişiler/organlar arasında da sıkı bir ilişki vardır. Ona göre örgütler büyüdükçe önceleri 

birçok işi bir arada gören tek bir organın yerini tutmak için yeni organlar ortaya çıkar. 

Fayol’dan önce Durkheim (2018: 427) ilginç bir şekilde canlılardaki organlar ile 

işbölümü arasındaki neredeyse aynı benzetmeyi kullanmıştır fakat Durkheim bu 

benzetmeyi Fayol’un tersi bir duruma dikkat çekmek için kullanmıştır. Durkheim gelenek 

ya da kuralla insanlara biçilen farklı rollerin olması durumunda, grup içerisindeki 

insanların kendilerine sağlanmayan veya yasak olan işlevleri yapmak ve yapanların 

elinden o işleri alma çabasının olacağına; bir canlıda ise “hiçbir zaman bir hücre ya da 

organ[ın] kendisine düşen görevden başkasını kapmaya” kalkışmadığına dikkat 

çekmektedir 

Klasik (Geleneksel) Yönetim Okulu’nun önemli temsilcilerinden Luther Gulick 

(2003: 2) “Organizasyon Teorisi Üzerine Notlar” (Notes on the Theory of Organization) 

isimli ünlü makalesinde organize olmanın (organization)/yönetimin temeli ve nedeni 

olarak işbölümünü (the division of work) gördüğünü belirtmektedir. Gulick  işbölümünü 

yönetimin temel nedeni olarak görmesini ve işbölümünün gerekli olmasını, Taylor’un 

bilimsel yönetimin nedeninde yaptığı gibi, doğaya ve insanın doğasına kadar giderek 

geniş bir perspektifte yapmaktadır. Ona göre işin bölünmesinin nedeni insanların farklı 

doğaları, kapasiteleri,  yetenekleri olması ve insanların bunları kullanarak uzmanlaşma 

yoluyla büyük maharetler kazanmasıdır. Gulick’e göre bir insan aynı anda iki yerde 

olamadığı, bir insan aynı anda iki işi yapamadığı ve bir insanın bilgisi ve yeteneği doğayı 
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kavramaya yetemeyeceği için işbölümü gereklidir. Gulick (2003: 1- 49) ve Urwick (2003: 

125- 141) Fayol’dan da etkilenerek yönetimin içeriğini ise; planlama, örgütleme, personel 

alma, yönlendirme, denetleme ve bütçeleme olan süreçler olarak belirlemişlerdir.   

Gulick yönetimin temeli olarak gördüğü işbölümünü tıpkı Fayol gibi insanın doğal 

ve sosyal yapısıyla ilişkilendirerek bir anlamda yönetimi ve işbölümünü insanların grup 

halindeki varlığına bağlamıştır. Gerçekten de yerinde bir tespittir bu çünkü bir arada 

yaşayan insanların olduğu her yerde yönetim ve işbölümü olgularından bahsedilebilir. 

Diğer bir deyişle yönetimin -gelişmiş bir örgütsel ağın olup olmaması, üyeler üzerindeki 

güç ve kontrolün derecesi bir yana- işbölümünün olduğu durumlarda ortaya çıkan bir olgu 

olduğu söylenebilir. İşbölümü insan gruplarının olduğu her yerde vardır ve insanlar 

binlerce yıldır farklı üretim biçimlerinde, farklı yönetim sistemleriyle ve farklı kültürlerde 

de olsa gruplar halinde yaşamışlardır. O halde yönetimin içeriği binlerce yılı kapsayacak 

bir soyutlukta olmalıdır. Gulick ve Fayol’un bu yaklaşımlarına bakıldığında yönetimin 

temelini/nedenini ve gereğini bu anlamda doğru tespit ettikleri görülmektedir.  Fakat 

yönetimin içeriğini belirleme konusunda son yüzyılın işletmeci bakışı içerisinde 

kalmışlardır. Çünkü bu düşünürler verimliliği yönetimin başlıca amacı olarak kabul 

etmişlerdir (Zengin; 2011: 134, 136). Bu durumda bu düşünürlerin yönetim kuramlarını 

verimlilik üzerine kurulu bir işbölümü üzerine kurdukları, verimliliği ise işletmenin daha 

fazla kâr elde etmesi olarak ele aldıkları söylenebilir. Dolayısıyla yönetime bakışları 

belirli bir üretim tarzında (oysa tarihte birçok üretim tarzı vardır), o üretim tarzının belirli 

bir aşamasında (her bir üretim tarzının çeşitli aşamaları vardır) ve belirli bir yaklaşım için 

geçerli olabilir. Nitekim Gulick yönetim tanımını kapitalist üretim tarzının fordist üretim 

sistemi aşamasında, yığınlar halinde ve daha az girdiyle daha çok meta üretimini 

amaçlayan bir yaklaşım içinde yapmıştır. Bunu yaparken yönetimi daha az insan 

gücü/makine/vakit harcayarak daha fazla meta üretmeye indirgemektedir. Gerçekten de 

makalesinin büyük bölümünde verimliliğin nasıl artacağını ele almış, işbölümünü de bu 
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bağlamda değerlendirmiştir. Makalesinde, bin insanın çalıştığı bir ayakkabı fabrikasında 

işin deri kesme, dikiş yapma, topuk çakma vb. kısımlara ayrıldığı durumda üretilen meta-

ayakkabı miktarının; her bir işçinin ayakkabı yapma işini baştan sona yaptığı, yani işin 

bölünmediği durumda üretilen meta-ayakkabı miktarına göre çok daha fazla olacağını ve 

bunun nasıl sağlanabileceğini göstermeye çalışmıştır. Onun kendi yaklaşımı açısından 

faydalı bir yöntem/teknik geliştirmiş olduğu söylenebilir. Fakat bu yöntem birbirinden 

farklı soyutlanma dereceleri olan iki ayrı olguyu aynı soyutlama düzlemindeymiş gibi ele 

almaktadır. Bu iki farklı olgu insanlığın örgütlü tarihiyle yaşıt bir olgu olan, yani üretim 

tarzlarının bile üstünde soyutlanabilen yönetim olgusu ile son yüzyılda gözlenebilen daha 

ucuza, daha çok, daha “kaliteli” özellikli meta üreterek sermaye birikimini arttırma 

olgularıdır. Böyle bir değerlendirme işbölümünü son yüzyıla hapseden bir anlayışı da 

beraberinde getirmektedir. Son yüzyılın işbölümü yaklaşımına daha az girdiyle daha çok 

meta üretebilmek damgasını vurmuş olabilir fakat işbölümü daha az girdiyle daha çok 

meta üretebilmek veya sermaye birikimini arttırmanın yollarını aramak şeklinde 

tanımlanamayacağı için bu yaklaşım eksik görünmektedir. 

Durkheim (2018) işbölümü olgusuna daha geniş bir perspektiften bakarak 

işbölümünün işlevlerinin5 ne olduğu sorusunu, onun hangi gereksinimi karşıladığı 

bağlamında ele almaktadır. İlk bakışta işbölümünün rolünü saptamanın çok kolay 

olduğunun sanıldığını belirten Durkheim (2018: 76) işbölümünün rolüne dair genel 

kanının, çalışanların üretim-güç becerisini arttırması ve toplumların düşünsel ve maddi 

gelişmesinin zorunlu bir gereği şeklinde olduğunu belirtmektedir. Bunun doğru olduğunu 

kabul eden Durkheim bununla birlikte işbölümünün başka bir işlevine daha çok dikkat 

                                                 
5 Durkheim (2018: 75), “işlev” sözcüğünün birbirinden oldukça farklı iki anlamı olduğuna dikkat çekerek 

bu sözcüğü hangi anlamda kullandığına dair şu açıklamayı yapmaktadır: İşlev sözcüğü “kimi yerde, 

sonuçlarından ayrı olarak birtakım yaşamsal devinimler dizgesini anlatır; kimi yerde bu devinimler ile 

organizmanın kimi gereksinimleri arasındaki karşılıklı ilişkiyi anlatır. Sindirim işlevi, solunum işlevi, vb. 

bu türdendir. Ama aynı zamanda sindirim, organizmanın yitirdiği şeyleri gidermek üzere sıvı ve katı 

maddelerin vücuda alınması işlevini de anlatır; solunum da canlının yaşamını sürdürebilmesi için gerekli 

olan gazların dokulara girmesini sağlama işlevidir denir; vb. Biz işlev sözcüğünü bu ikinci anlamda 

kullanıyoruz.” 



21 

 

çekmektedir. Durkheim (2018, 87) işbölümünün en belirgin etkisinin verimliliği 

arttırmak değil, bölünmeye uğrayan işleri dayanışma içine sokması olduğunu 

savunmaktadır.  

Durkheim işbölümünün tanımını böyle bir perspektiften yola çıkarak 

yapmaktadır. Durkheim (2018: 82) insanların ne denli nitelikli olursa olsun kimi 

eksiklerinin olduğunu, kendilerinde olmayan eksiklikleri ise dostluk ilişkilerinin 

bulunduğu grupların oluşmasıyla tamamladığını belirtip işbölümünü şöyle 

tanımlamaktadır: 

 “(… ) Böylece, her kişinin kendi kişiliğine uygun düşen bir işlevi yerine 

getirdiği, gerçek anlamda karşılıklı olarak birbirine hizmet edenlerden kurulu 

küçük arkadaşlık toplulukları oluşur. Biri korur, öteki yatıştırır; beriki yol 

gösterir, öbürü uygular; işte bu sevgi bağlarını oluşturan, bu işlev bölümü, ya 

da özel deyimimizle söyleyelim, bu işbölümüdür.” 

Fişek (2005: 89) yönetimin özününün işbölümü, otorite ve hiyerarşi; yönetimin 

varlık nedeninin ve temelinin ise işbölümü olduğunu belirtmektedir. Bunun yanı sıra 

Fişek yönetim olgusunu ilkel topluluklardan itibaren ele alarak Yönetim Bilimi’nin 

çalışma alanını da buna paralel bir bakışla değerlendirmektedir. Siyasal antropoloji 

disiplini çalışmaları Fişek’in bu bakışını destekliyor görünmektedir. İlk insan 

topluluklarından itibaren işbölümü ve otoritenin farklı niteliklerde de olsa var olduğu 

dünya tarihi uzmanı Y. N Harari (2015) ve Siyasal Antropoloji Disiplini’nin 

kurucularından, sosyolog, antropolog ve etnolog Georges Balandier (2016) tarafından 

kabul edilmiştir.6  

Fişek (2005: 89, 90) bu unsurlar içerisinde işbölümünü yönetimin hem başlangıcı 

hem de temeli olarak görür çünkü ona göre işbölümü bireyler arasındaki işbirliğinin doğal 

ve ekonomik gerçekleşme biçimi olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla yönetim olgusu 

                                                 
6 Bu konu çalışmanın ikinci bölümünün ilk kısmında ele alınacaktır. 
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içerisinde işbölümünün otoriteden önce geldiği söylenebilir. Bununla birlikte işbölümü 

ortaya çıkınca işlerin nasıl bölüneceğini belirleyecek bir karar mercii/otorite gerekir, aksi 

durumda grup üyelerinden kimin ne yapacağının belirlenmesi muallakta kalacaktır. Grup 

üyelerince genel olarak kabul gören bir otoritenin olmadığı durumda işler bir süreliğine 

yürütülse de grup içerisinde işlerin nasıl bölüneceğine dair anlaşmazlıklar ve çatışmalar 

baş gösterecektir. “Kısaca, işbölümünden otoritenin doğduğunu söyleyebiliriz.” (Fişek, 

2005: 93). Yani bu bakış açsına göre yönetim varsa, (mekândan mekâna ve tarihten tarihe 

değişen kapsamda ve nitelikte de olsa) işbölümü ve otorite vardır. İşbölümünden sonra 

otorite kavramına eğilmek yerinde olacaktır.  

Otorite kavramının, tıpkı sosyal bilimlerdeki diğer çoğu kavramda olduğu gibi, 

her zaman ve her yerde geçerli kolay bir tanımının olduğunu söylemek zordur. Bu ve 

başka nedenlerle yönetim yazınında otoriteye dair çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. 

Örneğin otorite; “kumanda etmek hakkı ve kendine itaat ettirme gücü” Fayol (2016: 47), 

“güç farklarını tanımlama ve yorumlama sorunu” (Sennett (2017: 144), “normlarla 

yaptırıma bağlanmış bir iktidar sistemi” veya “bireyler arasında var olan ve… emir alan 

kişinin reddetmekten doğabilecek sonuçları tartıp itaat etmek lehinde karar verdiği bir 

ilişki” (akt. Fişek, 2005: 93, 94 ) olarak tanımlanabilmektedir. Bununla birlikte otorite 

genel olarak, yönetim faaliyetinin temel itici gücü olarak kabul edilmektedir (Arslan, 

2018: 2; Fişek, 2005: 93).   Mendel (2005: 30) “Bir Otorite Tarihi” adlı kitabında 

otoritenin birçok farklı tanımının yapıldığına değinerek genel kabul görebilecek bir 

otorite tanımı bulmanın mümkün olduğunu savunmaktadır: Ona göre böyle bir tanım 

otoriteyi “açık güç kullanmadan, fiziksel zorlama ve açık tehdide başvurmadan ve ne 

aklama, ne argüman ne de açıklama getirmek zorunda kalmadan, tâbi olanların itaatini 

sağlayan iktidar çeşitliliği olarak” nitelemelidir.   

Fişek (2005:94)’e göre otorite “bir iradenin diğer bir iradeye ilişkisini yansıtan 

törel bir kavram olarak, ‘son ve kesin kararı veren’ irade” şeklinde tanımlanabilir. 
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Temelini işbölümünden alan yönetim bu temelin bir gereği olarak otoriteyle ilişkili 

görünmektedir. Çünkü yönetim etkinliği içerisinde işlerin nasıl bölüneceği konusunda 

üyeler arasında bir anlaşmazlık çıkması durumunda grup üyelerince kabul görecek bir 

karar mercii gerekli olacaktır. İşbölümünün olduğu, dolayısıyla bir örgütlenme ve/veya 

yönetimin olduğu yerde otoritenin olduğu söylenebilir.  Burada dikkat edilmesi gereken 

bir konu otoritenin toplumun sınıflara bölünüp bölünmemesi durumuna göre farklı 

nitelikte olmasıdır. 

Toplumun sınıflara ayrılmadığı durumlarda işbölümünün “doğal”7 olması oysa 

yöneten-yönetilen ayrımıyla birlikte gücü elinde bulunduran grubun bu işbölümüne karar 

vermesine paralel olarak, otorite de grup içerisinde (çeşitli nedenlerle) ortak saygı 

duyulan biri(leri)nin sözüne değer vermekten ziyade bir egemenlik ilişkisine 

bürünebilmektedir.  

Adler (2010: 569) zorlama temeli üzerine dayanan otorite duygusuyla 

toplumsallık duygusundan kaynaklanan otorite duygusu arasındaki farka dikkat çekerek 

otorite duygusunun toplumsallıktan kaynaklanması gerektiğini belirtmiştir. Adler (2010: 

451) zorlama temeli üzerine dayanan otoriteye ilişkin ise şöyle demektedir: “Bir kimsenin 

toplumdan kendini çekip alarak başkaları üzerinde otorite kurmak istemesinin, ilgili 

kişilerde böyle bir girişimi önlemeye yönelik güçlerin doğmasına yol açacağı 

kuşkusuzdur”. Fişek (2005: 93)’e göre bütün düzenleyici yapıların “toplum üstünde, 

niteliklerinden ya da gördükleri hizmetten gelen ve egemenliğe varan bir etkileri” vardır. 

Fişek (2005: 94) ilgili toplumsal yapıdaki ekonomik gelişmenin aşaması ve bu aşamanın 

temelindeki işbölümü biçimine tekabül eden farklı otorite tipleri olduğunu belirterek 

konuya ilişkin şu örneği vermektedir: “Örnekse, soy zincirinin kadına göre hesaplandığı 

ve işin cinsiyet esasına göre bölündüğü ilkel toplumlarda, yönetenlerle yönetilenler 

                                                 
7 “Doğal” işbölümü çalışmanın tarihsel kısmı olan ikinci bölümünün ilk kısmında ele alınmaktadır. 
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arasındaki ayrımın kurumlaşmamış olması sonucu, yönetim-öncesi örgütlenme biçimleri 

görevsel, geçici ve seçimlik, otorite de doğal ve anaerkildi.” 

Otorite ilk durumda yani yönetimin daha ziyade örgütlenme biçiminde ortaya 

çıktığı durumda daha çok, idare etme, işlerin çevrilmesine ön ayak olma şeklinde bir 

işleve sahip görünmektedir. Bu durumda otoritenin zorla veya ikna ederek yönlendirmesi 

ve egemenliği pek söz konusu değildir. Tarım devrimi sonrasında toplumun sınıflı 

yapısının maddi ve teknik temellerinin oluşmaya başlamasıyla birlikte otoritenin,  

üyelerini denetlemeye başlayan ve ona uyulmaması durumunda yaptırımlar 

uygulayabilen bir olgu olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. 

Otoritenin eşgüdümle ilişkisine de değinmek gerekir. Küçük ilkel topluluk 

üyelerinin örgütlenmelerinin birbirleriyle uyumlu olmasıyla büyük sayıda insanın bir 

arada yaşadığı kentlerin ve büyük çapta üretim yapan fabrikaların yönetiminde insanların 

eşgüdümlenmelerinin sağlanması birbirinden oldukça farklı içgüdülerin harekete 

geç(iril)mesiyle bağlantılıdır.  Fişek (2005: 96)’ya göre: 

“Eşgüdüm olgusunun eşgüdümlenecek birimlerin üstünde yer alan bir varlığı 

gerektirdiğinden giderek diyebiliriz ki, üretimin maddi koşullarıyla birlikte 

otorite ve esleklik nasıl bireylerce benimseniyor ya da onlara 

benimsettiriliyorsa, aynı şekilde, otorite de tüm sorunları çözen egemen bir 

irade niteliğine bürünmekte ve büyük-çapta üretimin yayılmasına bağlı olarak 

kapsamını genişletmektedir.” 

Değinilmesi gereken bir konu da yönetimle ve otoriteyle hiyerarşinin ilişkisidir. 

Yukarıda belirtildiği gibi işbölümü ve otorite yönetimin varlığına ilişkin, onun 

tanımlanmasına ilişkin kavramlardır. Fakat “ (1) otoritenin kademeleşmiş yapısal ifadesi 

ve (2) otoritenin yaptırım-gücü diye ikileşen bir genel görünüm içinde karşımıza” (Fişek, 

2005: 97) çıkan hiyerarşi için aynı şeyi söylemek zor görünmektedir. Şöyle ki: (1) 

otoritenin her durumda yaptırım gücüne sahip olduğu söylenemez; (2) otoritenin 

kademeleşmesi her örgüt veya toplumda şart değildir.  
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İlk olarak, bir grupta belirli bir kişinin (belirli bir konuda) söylediklerinin grup 

üyelerince dikkate alınıp yerine getirilmeye çalışılması bağlamında otorite olması o 

kişinin yaptırım gücünü elinde bulundurmasından kaynaklanmak zorunda değildir. 

Örneğin bir hekim hastalığa teşhis koyup tedavisini belirleme konusunda otoritedir ve 

hastanın buna uymaması durumunda herhangi bir yaptırım gücü yoktur. Hastalar hekimin 

sağlık konusundaki bilgisinin kendi bilgilerinden çok daha fazla olduğunu ve hekimin 

kötü niyetli olmadığından emin oldukları için onun söylediklerini uygularlar. Diğer bir 

deyişle hekim “karar gücü”nü yaptırımdan almamaktadır. Bu durum bir öğretmenin 

sınıfta, bir ebeveynin evde, bir arkadaşın avlanmada vb. sahip olduğu otorite için de 

geçerli olabilmektedir. Dolayısıyla otoritenin yaptırım gücüne sahip olması olmazsa 

olmaz bir şart değildir. Son kararı verme ve verilen kararlara grup üyelerince uyulması 

anlamında, otoritenin yaptırım gücüne sahip olup olmaması otoriteden çok iktidarla 

ilişkili görünmektedir. Bu bağlamda Hannah Arendt’in otoriteye bakışı öne çıkmaktadır. 

 Otoritenin tarihsel olarak ne olduğunu, gücünü hangi kaynaklardan aldığını ve 

anlamını bir kere daha düşünmeyi öneren Arendt (2012: 129), otoritenin genellikle belli 

iktidar ya da şiddet biçimleriyle karıştırıldığını belirterek şöyle devam etmektedir:  

“(…) Otorite dışardan zorlayıcı araçlar kullanılmasını men eder; zorun geçerli 

olduğu yerde, otorite de iflas etmiş demektir. Öte yandan otorite, eşitliği 

önvarsayan ve bir temellendirme süreci içinde işleyen iknaya da benzemez. 

Argümanlara başvurulduğu yerde, otorite askıya alınmış demektir.” 

İkinci olarak, otoritenin var olması demek bir bakıma (en az tek kademeli) bir 

hiyerarşi olduğunu söylemekle eş anlamlıdır. Bu açıdan bakıldığında “otoritenin olduğu 

yerde hiyerarşi vardır” önermesi kendi kendini doğrulayan ve yeni bilgi vermeyen bir 

önerme gibi görünmektedir. Zira otoritenin varlığı, otorite olanla olmayanlar arasında bir 

karar verme farkı olduğunu, dolayısıyla en az tek kademeli bir hiyerarşinin varlığını 

(kendi içerisinde) ifade etmektedir. Çok kademeli hiyerarşi ise otoritenin işbölümü 

yapmasının bir çeşidi olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin hiyerarşi, ilgili grubun çok 
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büyümesiyle birlikte otorite olanın otorite olmaya ilişkin sorumluluklarını 

yeterli/istenilen ölçüde yerine getirememesi durumunda bir çözüm/bir teknik olarak 

ortaya çıkabilir.  

Otorite hiyerarşiyi potansiyel olarak kendi içerisinde kapsayan bir olgudur 

denebilir. Yönetimin olduğu bir insan grubunda hiyerarşinin olup olmaması duruma göre 

değişebilir. Dolayısıyla hiyerarşi, işbölümü ve otoritenin arasında ve onlardan sonra 

gelen, daha doğrusu gelmesi mümkün olan bir olgudur. Bu durumda hiyerarşinin 

yönetimin özüne dair ayrı bir tema olarak ele alınmasının gerekli olmayabileceği ortaya 

çıkmaktadır.  

İşbölümü ve otorite yönetimin ontolojisine dair olgularken hiyerarşide böyle bir 

durumunun olmadığı görülmektedir. İlk bakışta işbölümü ve otoritenin (hiyerarşiden 

farklı olarak) yönetimin varlığına ilişkin olduğu önermesi Fişek’in hiyerarşiyi de 

yönetimin özleri arasında saymasıyla çelişiyor gibi görünebilir. Örneğin Fişek (2015: 

97)’nin “bir örgütte hiyerarşinin bulunmayışı, o örgütün otoriteden yoksun oluşuyla eş 

anlamlıdır” ifadesiyle hiyerarşi ile yönetim olgusu arasında ontolojik bir bağ kurduğu 

iddia edilebilir. Fakat Fişek’in hiyerarşiye ve yönetimin (diğer) özleri olarak saydığı 

işbölümü ve otoriteye ilişkin yaptığı değerlendirmelere bakıldığında, hiyerarşiyi 

yönetimin ontolojisi içerisinde değil, yönetimin büyük örgütlerdeki (zorunlu) bir teknik 

olarak gördüğü kanaati doğmaktadır.  

Bu kanaati zorda bırakan yukarıdaki ifadesinde dahi cümlenin tamamına 

bakıldığında bahsedilen kanaatin doğru olduğu görülmektedir. Fişek’in bu ifadesinin 

tamamı şöyledir: “Hiyerarşisiz düşünülemeyecek günümüz örgütlerinde, otorite, 

kademeleştiği ölçüde ve sürece süreklilik ve etkinlik kazanır; o kadar ki, bir örgütte 

hiyerarşinin bulunmayışı, o örgütün otoriteden yoksun oluşuyla eş anlamlıdır.” (Fişek, 

2005:97). Alıntı dikkatli okunduğunda, “hiyerarşisiz düşünülemeyecek olan” ve 
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“hiyerarşi yokluğunun otoriteden yoksunlukla eş anlamlı olduğu” örgütlerin modern 

örgütler olduğu görülmektedir. Dolayısıyla yaptırım-gücüne sahip bir hiyerarşinin 

yönetimin bulunduğu her yerde olması şart değildir.  Özellikle toplumun sınıflara 

bölünmediği durumlarda hiyerarşinin ve yaptırım gücüne sahip bir otoritenin olmadığı 

söylenebilir.  

Erdheim (2011), Freud’un Totem ve Tabu kitabının önsözünde Hiyerarşinin 

Kuruluşu başlığı altında bu önermeyi desteklemektedir. Erdheim (2011: 45, 46) 

hiyerarşinin insanlık tarihinde görece geç dönemde ortaya çıktığını belirterek şöyle 

devam etmektedir:  

“Başlangıçta daha ziyade, iktidarın münferit aileler arasında az ya da çok 

dengeli bir biçimde dağıtılmış olmasından kaynaklanan, söz konusu karmaşık 

karşıtlık yapıları vardı. Çeşitli gruplar arsında sadece uzlaşmalar mümkün 

olabiliyordu ve bu uzlaşmalar her defasında yeniden müzakere edilmek 

zorundaydı… hiyerarşinin dikey düzeni yerine, simetrinin yatay düzeni sosyal 

hayatı şekillendiriyordu daha çok.”  

Yukarıda Fişek’ten yapılan alıntının devamındaki cümle şöyledir: “İşbölümü 

olgusuyla sebep-sonuç ilişkisine giren ve belli bir karmaşıklık derecesine (ya da 

büyüklüğe) gelmiş tüm örgütlerde rastlanan hiyerarşi…” Modern örgütler tarihin küçük 

bir bölümünde var olan; işbölümü oldukça ilerlemiş, büyük ve komplike örgütlerdir. 

Bunlar dikkate alındığında hiyerarşi yönetimin varoluşsal bir parçası değil, olsa olsa 

devletlerde ve büyük şirketlerde geçerli bir yönetim biçimi olan bürokrasinin olmazsa 

olmazı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte hiyerarşi, otoritenin olmasıyla 

birlikte tek kademeli olarak ortaya çıkmasından ve günümüz örgütleri düşünüldüğünde 

birden fazla kademenin kendini dayatmasından dolayı yönetimle oldukça yakından 

ilişkili bir tekniktir.  

 Tüm bu tartışmalardan sonra ortaya yönetimin özünün ve temel temalarının 

kumanda etme, hesap verebilirlik, şeffaflık, denetleme vb. değil; işbölümü ve otorite 
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olduğu sonucu çıkmaktadır. Bu durumda işbölümü ve (yaptırım gücü olan veya olmayan) 

otoritenin olduğu her durumda bir yönetim olgusundan bahsedilebilmektedir. Yönetim 

Bilimi, yönetim olgusunu inceleyen bir bilim olarak tanımlanabileceğine göre, geniş 

insanlık tarihi Yönetim Bilimi’nin inceleme alanına girmektedir.  

 

C. Yönetim Bilimi 

Yönetim Bilimi ve Kamu Yönetimi ilgili yazında genellikle aynı anlamda 

kullanılmaktadır.  İki büyük yönetim geleneğinden biri olan Kıta Avrupası yönetim 

geleneğinde genellikle Yönetim Bilimi (Adminimstrative Science) adlandırması 

kullanılırken, Kamu Yönetimi8 (Public Adminstration) adlandırması ise genellikle 

Amerikan yönetim geleneğine atfen kullanılmaktadır (Fişek, 2005: 35).  

Amerikan geleneğine dayanan kamu yönetimi disiplini genellikle Woodrow 

Wilson’un 1887 yılında yazdığı ve idarenin siyasetten ayrı bir bilim olması gerektiğini 

savunmasıyla bilinen ünlü “İdarenin İncelenmesi” (A Study of Administration) isimli 

makalesiyle başlatılmaktadır (Wilson, 1961: 53- 74). Bu gelenek ileriki dönemde farklı 

yaklaşımlar geliştirerek çeşitli okullar oluşturmuştur. Güler (2005a: 2)’in  bu geleneğe 

dair yaptığı tarihsel ve yaklaşım farklılıklarına dayanan sınıflandırması; 19. yüzyılın ilk 

yarısında Klasik (Geleneksel) Okul, 19. yüzyılın ikinci yarısında Neo-Klasik (Davranışçı) 

Okul, 1950-1980 yılları arasında Modern Okul ve son olarak 1980 sonrasında ise Neo-

Modern Okul şeklindedir.9 Avrupa geleneğindeki Yönetim Bilimi ise “17. yüzyıldan 

                                                 
8 Avrupa ve Amerika geleneğindeki bu sorunlu adlandırmaya dair Fişek (2005: 32) şu dikkat çekici tespiti 

yapmıştır: “Sorunun asıl ilginç yanı, sözü bile edilmeyecek kadar küçük bir ‘kamu’ kesimine sahip olan 

Birleşik Amerika’da bu bilim dalının ‘kamu yönetimi’ diye anılması, ama, kamu yönetim alanındaki bütün 

örneklerin de özel kesimden getirilmesi; buna karşılık, aynı disiplinin ‘yönetim bilimi’ olarak anıldığı 

Avrupa’da, örneklerin genellikle kamu kesiminden getirilmesi ve olgunun ‘kamu kuruluşlarının yönetimi’ 

şeklinde yorumlanmasıdır”. 
9 Güler (2005a: 1), bu sınıflandırmanın tarihsel olarak kesin olmadığını ve yaklaşım olarak da birbirlerinden 

tamamen farklı olmadıklarına dair şunu belirtmektedir: Bu sınıflandırmanın “geriye ve ileriye doğru 

esnetilebilir olduklarını görmek gerekir. klasik okul için 1925 yılı bu görüşlerin kesilip geçersiz ilan edildiği 

tarihi anlatmaz. Aksine, bu okulun bazı açıklamaları 1930’lu yılların düşünce ve uygulamalarını güçlü bir 

biçimde etkilemeyi sürdürmüştür. Ama aynı yıllarda, neoklasik okulun savları yükseliş süreçlerini 
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günümüze kameralizm, yönetim hukuku, bürokrasi başlıkları altında ilerlemiştir.” (Güler, 

2005a: 1). 

Yukarıdaki Amerikan kamu yönetimi okullarının açıklanması ve 

yaklaşımlarının uygulamada ne gibi etkiler yarattığı, yaratabileceği gibi konular bu 

çalışmanın konusunun dışındadır.10 Bu nedenle bu okullara dair ayrıntılı bir 

değerlendirme gerekli görülmemektedir. Bununla birlikte Yönetim Bilimi’nin ekolleri 

olarak yönetim yazınının büyük çoğunluğunu oluşturan bu okulların Yönetim Bilimi’ni 

nasıl tanımladıkları bu çalışmanın konusu bakımından önemlidir. Tanımlama ilgili bilim 

dalının nesnesi ve konusuyla ilişkilidir. Belirlenecek nesne ve konuya göre Yönetim 

Bilimi’nin mekânsal ve tarihsel boyutu değişecektir. 

Kuşkusuz bu okulların kendilerine özgü yaklaşımları, kavramları ve ilkeleri 

bulunmaktadır. Bununla birlikte bu okulların Yönetim Bilimi’nin konusuna ve nesnesine 

getirdikleri açıklamalara bakıldığında, büyük çoğunlukla Yönetim Bilimi’ni tarihsel 

olarak son yüzyıla, mekânsal olarak işletmeye hapsedip verimliliği esas aldıkları 

görülmektedir. Diğer farklılıkları bir kenara bırakarak bu okulların Yönetim Bilimi’ni 

nasıl tanımladıklarına, konusunu ve nesnesini ne olarak gördüğüne baktığımızda 

aralarında çok bir fark görülmemektedir. Bu Okullar ortak olarak Yönetim Bilimi’nin 

konusunu ve amacını verimlilik; nesnesini ise işçiler, çalışanlar ve müşteriler olarak 

görmüşlerdir. Bu okullar verimliliği ise genel olarak artı değer artışı olarak ele 

almışlardır. Yani burada verimlilikten kasıt “mutlak ve göreli olarak emek üretkenliğini 

artırarak artı değeri sağlamaktır.” (Zengin, 2011: 228). Klasik Yönetim Okulu’ndan Neo-

Modern Okul’a pek çok farklı kuram da olsa verimlilik bağlamında bakıldığında bu 

kuramlar açısından pek değişen bir şey yoktur. Hemen hepsi verimliliği başarı ölçütü 

                                                 
yaşamıştır. Benzer biçimde, “modern okul” 1950’li yıllarda belirirken, 1950 ve hatta 1960’lı yılların 

uygulamaları büyük ölçüde neoklasik okulun egemen etkisi altındadır. Yine, modern okulun en yaygın etki 

döneminin 1970’li yıllar olduğu söylenebilir. Neomodern okul etkisini (…) asıl olarak 1990’lı yıllarda 

göstermiştir. Bununla birlikte “belirişi” 1970’li yıllardadır denilebilir.”  
10 Amerikan Kamu Yönetimi Okullarının yaklaşımlarına dair ayrıntılı bilgiler için bkz. (Yalçın: 2010) 
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olarak görmektedirler. Oysa Adorno ve Horkheimer (2010: 326)’nın belirttiği gibi “bir 

kuramın doğruluğuyla verimliliğinin aynı şey olduğu inancı elbette bir yanılgıdır.” Bu 

okulların yönetime ve Yönetim Bilimi’ne bakışlarına dair birkaç örnek aşağıda ele 

alınacaktır. 

 Klasik Okul’un en önemli temsilcilerinden Frederick W. Taylor 1911 yılında 

“Bilimsel Yönetimin İlkeleri” (The Principles of Scientific Management) kitabını yazmış 

ve bu kitaptaki yönetim anlayışı sonraki okullara da bir temel oluşturmuştur. Taylor 

(2013: 17), kitabının “Bilimsel Yönetimin Temelleri” başlıklı kısmında, yönetimin 

(management) temel hedefinin “tüm çalışanların bireysel, maksimum refahlarını 

sağlamak ve böylece işverenin de maksimum refahını gerçekleştirmek” olduğunu 

belirtmektedir. Aynı bölümün devamında ise maksimum refahı “çalışanların günlük 

mümkün olan en fazla çabayı ortaya koymaları” ve bu çabanın en verimli olacak şekilde 

düzenlenmesi olarak gördüğü anlaşılmaktadır (Taylor, 2013: 29, 35).  Bu ifadelerden 

anlaşılmaktadır ki, Taylor yönetimin varlığını işletme içerisinde emek verimliliğinin 

arttırılması olarak görmektedir. Bunun da, görevleri parçalara ayırıp, bunların yapılması 

için en kısa yolu bulup işçinin sürekli aynı hareketi yaptığı bir makine kolu çalışmasıyla 

ve bunun şefler tarafından sıkı bir şekilde denetlenmesiyle sağlanacağını savunmaktadır. 

Bu yaklaşıma dair son olarak şunu eklemek gerekir ki, bu yaklaşımda çalışanların 

duygularına yer yoktur. Taylor (2013: 201, 102), bilimsel yönetim ilkelerine göre çalışan 

bir işletmeye yeni gelen işçilerden sık sık, “Niçin düşünmeme, kendim için bazı şeyler 

yapıp müdahalede bulunmama izin verilmiyor” şikâyetini duyduğunu ama işçilerin 

ruhsuz hale gelmelerinin verimlilik açısından sorun olmadığını belirtmektedir. 

Bunlardan anlaşılmaktadır ki Taylor Yönetim Bilimi’ni, kapitalist bir işletmenin 

kârını arttırmak için çalışanların nasıl daha fazla artı değer üreteceklerini araştıran bir 

bilim olarak görmektedir. Bilimsel yönetimin aslında işletme içinde görev yönetimi (task 

management) olduğunu kitabının birkaç yerinde kendisi de ifade etmiştir (Taylor, 2013: 
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29, 35). Kuşkusuz bilimsel yönetim, işletme içi görev yönetiminde çok etkili bir yönetim 

yaklaşımı olmuştur. Fakat Taylor’un “bilimsel” olarak nitelendirdiği yaklaşımı diyalektik 

ve bilimsel açıdan kusurlu görünmektedir. Çünkü Taylor, kendi bilimsel yönetiminin 

konusunu ve amacını görece kısa bir geçmişi olan kapitalist üretim tarzının daha kısa bir 

geçmişi olan işletme içi kapitalizme göre belirlerken yöntemini ve nedenini işletmeyle ve 

kapitalizmle bağı olmayan on binlerce yıllık tarihselliği olan insan doğasına 

dayandırmaktadır. Taylor (2013: 25)’e göre işçilerden en büyük verimin sağlanması için 

bilimsel yönetimin ilkeleri uygulanmalıdır çünkü “insanlar doğaları gereği tembeldir”. 

Böyle bir Yönetim Bilimi anlayışında Yönetim Bilimi’nin çalışma alanı kapitalizme 

indirgenmiş, nedeni ise insan doğasına kadar yükseltilmiş görünmektedir.  

Bu bağlamda diğer okulların Yönetim Bilimi’ni ele alışı da Klasik Okul’a hayli 

benzemektedir. Örneğin bilimsel yönetime çeşitli eleştiriler getiren Neo-klasik Okul 

bilimsel yönetim anlayışındaki gibi verimliliği arttırma amacını korumuştur. Neo-klasik 

Okul’un esin kaynağı Elton Mayo’nun yönettiği Hawthorne deneyleridir. Mayo (2005: 

42- 95), yönetmiş olduğu deneylerin sonucunda işçilerin monoton birer makine gibi 

görülmeyip çalışma şartlarının/ilişkilerinin insani olması ve üstlerin astlara babacıl 

yaklaşması durumunda moral ve tatminlerinin arttığını, bunun da işçilerin emek 

verimliliklerini arttırdığını gözlemlemiştir. Mayo’nun ve Neo-klasik Okul’un, Taylor ve 

Klasik Okul’a yaptığı eleştirilerin nedeni sürdürülebilir emek verimliliğinin arttırılmasına 

dair görünmektedir.  

Neo-klasik Okul’un metodolojik olarak bilimsel yönetim yaklaşımına 

benzediğini vurgulayan Dikmen (2017: 135, 137), bu okulun (Klasik Okul’dan farklı 

olarak) çalışanların sadece makinenin bir parçası olarak değil, psikolojik ve sosyal bir 

varlık olarak görülmesi durumunda verimliliklerinin arttığını gösterdiğini belirtmektedir. 

Davranışçı yaklaşım Klasik Okul’dan farklı olarak, biçimsel örgütün ürettiği hiyerarşiden 

kaynaklanan otoritenin dışında, örgüt içerisinde  “doğal önder”lerin olabileceğini 
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göstermekle birlikte davranışçı okulda da “Asıl olan yine verimlilik artışıdır ve davranışçı 

okul bizlere çalışanların sosyal ve psikolojik olarak güdülenmeleri durumunda daha 

verimli çalışacaklarının bilgisini vermektedir.” (Dikmen: 2017: 135). Mayo, Taylor’dan 

aldığı mühendislik bilgisine sosyal psikolojik araştırma yöntemlerini de ekleyerek 

Taylor’un “işçilerin ruhsuz hale gelmelerinin verimlilik açısından sorun olmadığı” 

önermesini çürütmüş, moral ve doyumun verimliliği arttıran değişkenler olduğu sonucuna 

varmıştır. Amaç ve konu yine işletmenin kârını arttırmak açısından verimlilik olarak 

kalmıştır. Dolayısıyla Mayo, Taylor’un Bilimsel Yönetim’le binlerce yıllık yönetim 

olgusunu görmezden gelerek yönetimin konusunu zamansal olarak son birkaç yüzyıla ve 

mekân olarak işletmeye hapsetmesine yönelik bir eleştiri getirmemiş, aksine bu bakımdan 

önceki Okul’un yaklaşımını benimsemiştir.  

Bu benimseme genel olarak sonraki okullarda da devam etmiş, Neo-Modern 

Okul içerisinde konumlandırılan ve kamu örgütlerinin de özel işletmeler gibi 

yönetilmesini savunan Yeni Kamu İşletmeciliği (New Public Management) anlayışıyla 

günümüze kadar gelmiştir. Sayan (2011: 102) klasik, davranışçı, sistem ve durumsallık 

yaklaşımları ile insan kaynakları, insan sermayesi ve entelektüel sermaye yaklaşımlarının 

çalışanlara bakışını ele aldığı makalesinde bu yaklaşımların ortak amacının “örgütün 

verimliliğini maksimize etme ve örgütün kârını alabildiğince arttırma” olduğunu 

belirtmektedir. Bu yaklaşımların örgütü bir yandan kapitalist işletme bağlamında ele 

aldığı, yani tarih boyunca var olan diğer örgüt biçimlerini yok saydığı diğer yandan ise 

yaklaşımlarını evrenselleştirmeye çalıştıkları görülmektedir. Sayan (2011: 101) bu 

yaklaşımların evrensellik varsayımının sorgulanması, eleştirilmesi, daha geniş ve objektif 

bir yaklaşım için kültürel ve kurumsal farklılıkların etkilerinin göz ardı edilmemesi 

gerektiğini belirtmektedir. 

Bu bakış açısı binlerce yıllık insan ve toplum tarihini, eserlerini ve deneyimlerini 

Yönetim Bilimi’yle doğrudan ilişkili görmemektedir. Örneğin bu bakış açısına göre 
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Platon’un (M.Ö 427- 347) “Devlet” kitabından kapitalizmin ortaya çıkmasına kadar 

yazılanlar Yönetim Bilimi’nin konusu dışında kalmaktadır. Kapitalizmle birlikte 

yazılanlar ise işletmeyle sınırlı ve verimlilik amaçlı oldukları sürece Yönetim Bilimi’ni 

ilgilendirmektedir. Bu gerçekliği Max Weber Taylor’dan önce (1905 yılında) açık bir 

şekilde ifade etmiştir. Weber (2017: 9), kapitalist eylemi değiş tokuş fırsatlarını 

sömürerek kazanç elde etme eylemi olarak tanımlayarak şunu eklemektedir: kapitalizm 

“Sürekli yenilenen, ussal, kapitalist işletme arayışı içindedir. Bu iş böyle olmak 

zorundadır. Bütün bir ekonomik sistemin kapitalist düzeni içinde verimliliğe ulaşma 

olanağı olmayan bir işletme yok olmaya mahkûmdur.”   Bu bağlamda Güler (2005b: 

13)’ün şu saptaması çarpıcıdır: “Yönetim değil ama yönetimin bilimi kapitalizmin 

yaratısıdır.”  Oysa Yönetim Bilimi’nin konusu yönetim olgusudur. Dolayısıyla yönetim 

olgusuna dair tüm olaylar, gözlemler, değerlendirme ve tartışmalar Yönetim Bilimi’ni 

esastan ilgilendirmelidir.  

Amerikan geleneğinin Yönetim Bilimi’ne bu yönlü bakışı genel olarak yönetim 

yazınında güçlü bir yer edinmiştir. Bu bakış açısına göre Yönetim Bilimi’nin, “eldeki 

kaynakların en verimli biçimde kullanılmasını öğreten bilgi dalı” olarak görüldüğünü 

belirten Tortop (1978: 15- 17), kendi tanımını ise daha genel bir yönetim anlayışıyla 

yapmaktadır: “Yönetim Bilimi, iyi bir yönetim sisteminin kurallarını ortaya çıkarmaya 

çalışır. Bunun için geçmiş ve mevcut olan bilgilerden yararlanır.” Ona göre Yönetim 

Bilimi’nin konusu, yönetsel olaylar ve yönetsel olayların incelenmesine; kapsamı ise 

“yönetimin nasıl olduğu”, “yönetimin nasıl olması gerektiği” ve “yönetimin nasıl 

olacağı”na ilişkindir. Tortop’un bu tanımlaması Yönetim Bilimi’ni işletmeci bakıştan 

farklı bir yere koymaktadır. Fişek ve Güler bunu daha da açarak, Yönetim Bilimi’nin 

konusunu ve nesnesini işletmeci bakıştan farklı tespit etmektedirler.  

Fişek (2005: 32- 35) bu konuda ilk olarak Yönetim Bilimi’nin “evrensel” ve 

“disiplinlerarası” özelliklerine dikkat çekmektedir. Ona göre Yönetim bilimi evrenseldir 
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çünkü kendi alanına ilişkin sorunları özel-kamusal ayrımı gözetmeyen kuramsal ilkeler 

ışığında inceleyip çözebilmektedir. Yönetim bilimi “disiplinlerarası”dır, çünkü toplumsal 

hayatın ekonomi, eğitim, savunma ve bilim gibi değişik kesimlerinden ve bu kesimlerin 

kendi yöntemlerinden yararlanması gerekmektedir.  

“Yönetsel yapı ve süreçlerin işleyiş yasalarını araştıran çağdaş yönetim bilimi, 

özel-kamusal işletme ayrımına son veren bir ‘evrensellik’ göstermekte, başka 

disiplinlerin içerik ve yöntemlerinden yararlanılmasını zorunlu kılan 

‘disiplinlerarası’ bir nitelik taşımaktadır. Kısacası, yönetim bilimi alanında, 

kendine göre ayırdedici özellikleri bulunan, ama, diğer disiplinlere karşı aynı 

anda hem bağımlı hem de bağımsız olan genel bir yönetim kuramından söz 

edebilecek bir düşünce düzeyine ulaşmış bulunuyoruz” (Fişek, 2005: 44) 

Güler (2013a: 13, 75)’e göre “Yönetim Bilimi, bir toplumun/kamunun 

yönetimine ilişkin gerçeklikle uğraşan bir bilim dalıdır.” Ona göre Yönetim Bilimi’nin 

konusu, kamunun yani toplumun iktisadi ve toplumsal örgütlenme tarzının temel 

özellikleri ile yasalarını ortaya çıkarmaktır. Yönetim Bilimi’nin konusu bu olunca başta 

ekonomi, sosyoloji ve siyasal antropoloji olmak üzere diğer disiplinlerden faydalanması 

kaçınılmaz olacağından Yönetim Bilimi “çokdisiplinli” bir çalışma usulüne sahiptir. Bu 

durumda Yönetim Bilimi; amacı/konusu, tarihsel ve mekânsal olarak farklı toplumlardaki 

farklı yönetim tarzları üzerine çalışarak kamunun nasıl yönetildiği ve nasıl yönetilmesi 

gerektiğine dair genel geçer nitelikteki yasalarına ulaşmak olan, nesnesi ise yönetim 

olgusu olan bir bilim dalıdır.  

Yönetim Biliminin inceleme nesnesi yönetim olgusu olarak kabul edildiğinde 

yönetim olgusuyla ilişkili konular Yönetim Bilimi’nin çalışma alanına girmiş olmaktadır. 

Yönetim olgusu, ister örgütlenmeden farklı olarak yönlendirmeyi ve iktidarı içeren 

yöneten-yönetilen ayrımına ister ilk insan topluluklarına dayandırılsın, binlerce yıllık bir 

dönemde yaşanan değişimler ve deneyimleri içermektedir. Böyle bir Yönetim Bilimi 

anlayışının sunduğu geniş tarihsel perspektif bize yönetimle kutsallık ilişkisini inceleme 

fırsatı vermektedir. Bu geniş tarihsel perspektif önemlidir; çünkü yönetim olgusuna ve 
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kamunun nasıl yönetilmesi gerektiğine dair genelgeçer tespitlere imkân vermektedir. 

Güler (2005b: 15)’in dediği gibi: “Evrensel yönetim kuramına ulaşmak, yönetim 

gerçekliğinin ‘hakikati’ni araştırmak, öncelikle yönetim tarihi ve yönetim düşüncesinin 

gelişimini güncel sorun alanları çemberinin dışına çıkarmayı gerektirir.”  

Yönetim olgusu ve bilimine yönelik yapılan tartışmalardan sonra kutsallığın 

bunlarla ilişkili olarak nasıl ele alınabileceğinin tartışılması yerinde olacaktır. 

 

II. YÖNETİM OLGUSU BAĞLAMINDA KUTSALLIK 

Kutsallık genellikle teoloji ve kültürel tarih kapsamında kullanılan bir kavramdır. 

Bu çalışmada kutsallık kavramı yönetimle ve otoriteyle ilişkisi bakımından incelendiği 

için teoloji ve kültürel tarih kapsamında yapılmış olan tanımlar ve açıklamalar 

(çoğunlukla) çalışma konusunun dışında kalmaktadır. Dolayısıyla kutsallık kavramının 

ele alınışı, kutsallığın toplumların işbölümüne ve otorite biçimine yani yönetimine dair 

nasıl bir rolü olduğu bağlamında olmalıdır.  

Bu çerçeveden bakıldığında konuya dair ilk dikkati çeken, modern öncesi 

dönemdeki kutsallık anlayışıyla modern dönemdeki kutsallık anlayışının nitelik olarak 

farklı olmalarıdır. İlkinde kutsallık, bireysel ve toplumsal yaşamda sorgulanması bir yana 

sorgulanmasının akla dahi gelmediği aşkın bir hakikat olarak algılanmaktadır. 

Modernleşme sürecinde kutsallığın bu niteliği değişmiştir.  

 

A. Bir Hakikat Olarak Kutsallık 

Kutsallık kavramına dair yazılanlara baktığımızda gözümüze ilk çarpan şey 

kutsallığın neredeyse sürekli olarak dinle yakın ve ilişkili olarak kullanıldığıdır. Böyle 

olması olağandır çünkü din olgusu kendi içerisinde kutsallığı kapsamaktadır. Diğer bir 
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deyişle kutsalı olmayan bir dinden söz etmek pek mümkün görünmemektedir. Böyle 

olunca, dine dair yapılan genellemeler içerisinde kutsala dair pek çok bilgi bulunabilir. 

Buradan kutsala dair çıkarılacak bilgiler sonrasında yönetimin kutsallıkla olan ilişkisine 

dair daha sağlıklı değerlendirmeler yapılabilir. Akal (2019: 166)’nın belirttiği gibi 

“Gelişmiş dinlerin bilinçaltına attığı ilk hali, yaygın bir yorumlama sisteminin tanınmaz 

biçime soktuğu ilk nedenleri, perdenin arkasında aslolanı yakalamanın yolu, kaynağı, 

ilkel bir deyimle ilkel toplumlarda aramak” uygun görünmektedir. 

Dinin yere ve zamana göre çeşitli işlevler görmesi onun net bir tanımını yapmayı 

zorlaştırmaktadır. Jung (1998: 6, 7) “din” kavramıyla bir itikadı ve inancı kastetmediğini 

vurgulayarak, onu insanı kontrol altına alması bağlamında ele alıp şöyle tanımlamaktadır: 

“din (…) istence bağlı keyfi hareketlerin bir sonucu olmayan dinamik bir varlığa veya 

etkiye, dikkatli ve özenli bir şekilde uymaktır. Din, dinin yaratıcısı olmaktan daha çok 

onun bir kurbanı durumundaki insan öznesini (süjesini) kavrar ve kontrolü altına alır.” 

Dinin insanın en kadim ve en yaygın edimlerinden biri olduğuna dikkat çeken Jung (1998: 

3), onun hem toplumsal ya da tarihsel bir olay (görüngü) olduğunu hem de birçok insan 

için kişisel bir ilgi alanı olduğunu belirtmektedir. Gerçekten de insanlık tarihi ele 

alındığında özellikle yerleşik yaşama geçişle birlikte dinin ilgili topluluğun yaşamında 

(olumlu ya da olumsuz) önemli bir işlevi olduğu görülmektedir. Freud (2004) bu konuyu 

Bir Yanılsamanın Geleceği adlı eserinde ele almıştır. Freud (2004: 168) bu çalışmasında 

dinin olumsuz bir eleştirisini dile getirdiğini belirtmekle birlikte; dinin gücünü içerdiği 

hakikatten aldığını kabul etmekte fakat bu hakikatin maddi bir hakikat değil tarihsel bir 

hakikat olduğunu eklemektedir.  Freud (2004: 189), dini, insan zihninin ürettiği 

düşünceler üzerinden ele alarak şöyle tanımlamaktadır: “Dinsel düşünceler insana kendi 

başına keşfetmediği bir şeyleri söyleyen ve inanmasını isteyen dış (ya da iç) gerçekliğin 

olguları ve koşulları hakkındaki öğretimler ve iddialardır.” Freud bu tanımdan yola 

çıkarak dine karşı olumsuz eleştirisini inançlı birinin inanılmasını istediği şeylerin neye 
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dayandığının açığa çıkarılması, diğer bir deyişle inançlı birine “neden inanıyorsun?” 

sorusuna verilen cevap üzerine kurmaktadır. Bu soruya verilen cevapların genel olarak 

üç tane olduğunu belirten Freud (2004: 190) onları şöyle sıralamaktadır: “Birinci olarak 

bu öğretimler inanılmayı hak ederler çünkü bizim ilksel atalarımız onlara inanmışlardır; 

ikinci olarak bize aynı ilksel zamanlardan gelme kanıtlarımız vardır; üçüncü olarak da 

onların doğruluğunu sorgulamak yasaktır.” Bu cevaplardan sonuncusu ya da din konusu 

ele alındığında onun sorgulanamaz olan yönü, aynı zamanda onun kutsal olan yönüyle 

doğrudan ilişkili görünmektedir.  

Asad (2015: 41)’e göre günümüzde dine dair yapılan değerlendirmelerde din 

genel olarak insanlığın erken dönemine ait bir durum olarak kavranmış; (modern) hukuk, 

bilim ve siyasetin dinden evrildiği ve daha sonra bağımsızlaştığı kabul edilmiştir. 

Yirminci yüzyılda ise çoğu antropolog bu evrimci fikirleri terk etmiş; din olgusunun 

bugün modern hayatta hukuk, siyaset, bilim olarak tezahür eden alanların ilkel, 

dolayısıyla miadını doldurmuş bir formu olarak gören rasyonalist yaklaşıma karşı 

çıkmıştır. Bu yaklaşıma göre din, bilimsel düşünüşün ya da günümüzde değer atfettiğimiz 

başka bir faaliyetin arkaik evresi değil, başka bir alana indirgenemeyen, özgün bir eylem 

ve inanç alanıdır. Asad (2015)’e göre din, her ne kadar birçok toplumda hukuk, siyaset 

ve bilim gibi alanlarla kesişmiş ve iç içe geçmiş olsa dahi öz itibariyle bu alanlardan 

farklıdır. Dolayısıyla dinin kendine has bir tanımı yapılabilir.  

Bu yaklaşımın temsilcilerinden Clifford Geertz (akt. Asad, 2015: 44)’e göre din 

“bir semboller sistemidir ve insanda güçlü, kapsamlı, kalıcı haletiruhiye ve motivasyonlar 

oluşturmak üzere genel bir varoluş düzenine ilişkin kavrayışlar formülleştirir ve bu 

kavrayışları öyle bir olgusallık aurasına bürür ki haletiruhiye ve motivasyonlar benzersiz 

bir gerçekliğe sahip görünür.” Bununla birlikte herkesin üzerinde birleştiği bir din tanımı 

yapmak pek mümkün görünmemektedir. Bu nedenle çağdaş din sosyologları çoğunlukla 
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metodolojik bir önlem olarak dini, tanımını yapmadan irdeleme yoluna gitmiş, bunu 

felsefecilere bırakmışlardır (Kurt, 2008: 75).  

Agamben (2020, 106) kutsallığı müphem bir kavram olarak nitelese de bu 

kavrama bir tanım getirmektedir. Ona göre kutsallık “çıplak hayatın hukuk düzenine dahil 

edilişinin ilk(el) biçimi” olarak tanımlanabilir. Tuğrul (2010) ise, “Ebedi Kutsal Ezeli 

Kurban: Çok Tanrılıktan Tek Tanrılığa Kutsal ve Kurbanlık Mekanizmaları” adlı 

kitabında kutsallığı şöyle tanımlamaktadır: “Kutsallık, en geniş ve arkaik anlamıyla 

bireysel düzeyde, insanın formsuz ‘eşi’, içsel ortamdaki bir medyal ilişki, …insanın 

boşluklarını dolduran bir anlamlar dizisidir. İnsanın ‘dünyaya atılmışlığındaki’ yarım 

kalmışlığını tamamlayan mahrem bir alandır.” (Tuğrul, 2010: 19). 

Felsefeci, mitoloji bilgini ve dinler tarihi uzmanı Mircea Aliade ise kutsala ilişkin 

yapılabilecek ilk tanımın, “kutsal-dışının karşıtı” olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla 

kutsalı anlamak için kutsal olanla kutsal-dışı olanın karşıtlığının anlaşılması gerektiğini 

vurgulamaktadır. İnsanın kutsalı öğrendiğini çünkü kutsalın, tamamen farklı bir şey 

olarak, kutsal-dışından tezahür ettiğini belirten Eliade, bu tezahür etmeyi karşılamak için 

“hiyerofani” terimini önermektedir. Çünkü: 

“(…) bu terim hem kullanışlıdır hem de hiçbir ek belirlemeye gerek duymaz: 

Sadece etimolojik içeriğinin gerektirdiği kadarını, yani kutsal bir şeyin kendini 

bize gösterdiğini ifade eder. En ilkellerinden en gelişmişlerine varıncaya dek 

dinler tarihinin bir hiyerofaniler birikiminden, kutsal gerçekliklerin 

tezahüründen oluştuğu söylenebilir. En basit hiyerofaniden, örneğin kutsalın 

herhangi bir nesnede, bir taşta veya bir ağaçta tezahür etmesinden, Hristiyanlar 

açısından en üstün hiyerofani olan Tanrı’nın İsa Mesih’te tecessümüne 

varıncaya dek, süreklilik kesintiye uğramaz.” (Eliade, 2017: 15) 

İçinde bulunduğumuz zamanda kutsalın ifade ettiği ile geçmişte ifade ettiği 

anlamlar kuşkusuz farklıdır. Kutsalın, toplumun iç ilişkilerini ne derece ve nasıl 

etkilediğini bugünün kutsal anlayışıyla anlamaya çalışmamız yanıltıcı olacaktır. Asad 

(2015: 62)’nin bu konuda belirttiği üzere: “Günümüzde Hıristiyanların Tanrı’ya, ölümden 
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sonraki hayata ve kâinata ilişkin inançları, bin yıl önceki inançlarından farklıdır –tıpkı 

günümüzde cehalet, acı ve adaletsizliğe gösterdiği tepki o zamankinden farklı olduğu 

gibi.”  

Dolayısıyla kutsalın belirli bir toplumsal formasyonda ne ifade ettiğini 

anlayabilmek için o dönemin şartlarının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Ayrıca Hobbes (2020: 215)’in dikkat çektiği gibi mucizeler genel olarak olağanüstü 

etkileyici olabilmekle birlikte, “birisi için harika olan bir başkası için öyle olmayabilir. 

Kutsallık taklit edilebilir.”  Yani kutsallığın anlamı ve orijinalliği her zaman tartışma 

konusu olmaya açıktır.  

Örneğin Kilise11’nin tüm bir toplumun üzerinde söz sahibi olduğu bir dönem olan 

on üçüncü yüzyılla ilgili bir değerlendirme yapıldığında, kutsalın o dönemin toplumsal 

ilişkilerine yaptığı etkisiyle ilgilenmek gerekir. Yoksa kutsalı bugünden tanımlayarak 

Orta Çağ’a dair yapılacak bir değerlendirme malul olacaktır. Eliade (2017: 17) bu konuda, 

modern “toplumların arkaik toplumların dinsel insanının varoluşsal boyutlarını 

kavramakta giderek artan bir zorluk çektiğini” tespit etmektedir.  Bu zorluğun 

nedenlerinden biri kutsallığın ve dinin Aydınlanma dönemi sonrasında toplumsal 

yaşamdan giderek uzaklaşması olabilir.   Oysa Eliade (2017: 16)’nın belirttiği gibi 

modern öncesi durum bundan çok farklıdır.  

“Arkaik toplumların insanı mümkün olduğunca kutsalın içinde veya kutsanmış 

nesnelerle iç içe yaşama eğilimindedir. Bu eğilim anlaşılabilir: Kutsal, 

modernite öncesi tüm toplumların insanı için olduğu gibi, “ilkeller” için de 

güçlü ve nihai olarak tam anlamıyla hakikatle eşdeğerdir. Kutsal, oluş 

bakımından doygunluğa ulaşmıştır. Kutsal güç demek, gerçeklik, kalıcılık, 

sonuç alıcılık demektir. Kutsal/kutsal dışı karşıtlığı çoğunlukla gerçek ve 

gerçekdışı veya sözde gerçek arasındaki bir karşıtlık olarak yansır…  

                                                 
11 “Kilise” hem Hıristiyanların ibadet yeri, hem de Hıristiyanlığın öğretilmesi, dini işlerin yönetilmesi ile 

ilgilenen papa ve piskoposlar topluluğu anlamına gelmektedir. Bu çalışmada ibadet yeri anlamındaki kilise 

küçük harfle başlanarak, ruhban sınıfını oluşturan topluluk anlamındaki Kilise ise büyük harfle başlanarak 

yazılmıştır. Yapılan doğrudan alıntılarda ise noktalama işaretlerine karışılmadığı gibi kelimelerin yazılışına 

da karışılmamıştır.  
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Bütünüyle kutsal-dışı bir dünyanın, kutsallıktan tamamen arındırılmış 

Kozmosun insan zihninin yeni bir keşfi olduğunu hemen söyleyelim.”   

Asad (2015:71)’e göre modern toplumlar öncesinde kutsallığın ayırt edici özelliği, 

“aşkınlığa dair özel bir farkındalıkta, ayrıca bu farkındalığı gerçekleştirmeye ve onun 

telkinlerine göre yaşamaya yönelik sembolik iletişim edimlerinde aranmalıdır”. Kutsallık 

sonuç alıcılığı, etkili bir “telkin” gücünü barındırdığına göre onun otoriteyle ilişkili 

olduğu söylenebilir. Topluluğun kutsalın telkinlerine göre yaşaması toplumda genel bir 

uyum sağlayabilir.  Bunun bir yardımcısı kutsaldan gelen telkinler, bir gerekçesi ise 

kutsalın aşkınlığı olarak karşımıza çıkabilir. İlgili topluluktaki otoritenin üyelerce genel 

olarak kabul görmesi, diğer bir deyişle otoritenin ilgili toplumdaki meşruiyetinin 

otoritenin kutsallığıyla ve bu kutsallığın üyelerce hakikat olarak kavranmasıyla ilişkili 

olması mümkündür. 

Durkheim (2018: 432, 433) toplumsal eşitsizliklerin genel olarak dayanışmayı 

tehlikeye soktuğunu fakat bu durumun dayanışmanın inançla sağlandığı aşağı düzeydeki 

toplumlarda çok rahatsızlık yaratmadığını belirtmektedir. Ona göre bu toplumlarda 

işbölümünden dolayı ortaya çıkan ilişkiler ne kadar gergin olursa olsun bireyi ilgili 

topluma bağlayan şey işbölümünden kaynaklı bağlar olmadığı için bu gerginlikler 

toplumsal uyumu tehdit etmez. Bu toplumlarda karşıt isteklerden dolayı acı çekenler dahi 

ilgili düzene karşı çıkmazlar. Çünkü bu toplumlarda üyeler ilgili düzene mesleki 

gelişimleri için zorunlu alanı sağladığı için değil, kendilerini yaşatan birçok inanç ve 

uygulamaları temsil ettiği için bağlanmışlardır. Durkheim (2018: 433) şöyle devam 

etmektedir: “Bağlanmışlardır, çünkü tüm içsel yaşamları o düzene bağlıdır, tüm kanıları 

onu desteklemektedir, onu ahlaki ve dinsel düzenin kutsal temeli olarak görmektedirler 

(…) Sonuç olarak o toplumsal düzene zahmetsizce uyulur; dahası bu eşitsizlikler yalnız 

katlanılabilir değil, aynı zamanda doğal sayılır.” 
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Kutsalın hangi dönem ne ifade ettiğine bakarak kaba bir sınıflandırma yapılabilir. 

Eliade (2017)’nin modern öncesi toplumlarda, yani ilkel topluluklardan modern topluma 

kadar olan dönemde, kutsalın hakikatle eşdeğer olduğunu savunduğu görülmektedir. Bu 

bağlamda Akal (2019: 170)’in  ilkel topluluklardaki totemizm inancı üzerine söyledikleri 

çarpıcıdır. Akal (2019) totemizmin kendi içinde özel totemleri aşan bir yüce güç 

taşıdığını; bu inançta belirsiz, mutlak nitelikli bir iktidarın kendini farklı nesnelerle dışa 

vurduğunu belirterek şunu eklemektedir: “Bu nesneler tek tek onun[kutsalın] sayısız 

görünümlerinden birini oluşturur. Böylece totemizm, totemik toplum insanını çevreleyen 

her şeye içkin bir güce ya da kutsallaştırılmış evrene dönüşür.” 

  Elbette bu, modern öncesi tüm toplumlarda kutsallığın aynı anlama ve işleve 

sahip olduğu anlamına gelmemektedir. Örneğin Weber (2016: 99) “Din Sosyolojisi” 

kitabında Toprak Ana, bereket, kadının kutsallığı simgeselliklerinin ve kültlerinin ancak 

tarım keşfedildikten sonra gelişip zenginleşen bir kutsallığa uygun olduklarını belirtir. 

Ona göre tarım öncesi göçebe avcılar olarak yaşayan bir toplumda Toprak Ananın 

kutsallığının aynı biçimde ve yoğunlukta olmayacağı açıktır.  

Bununla birlikte göçebe avcılar ve (ilk) yerleşik tarımcılar arasında, onların 

farklılıklarından daha önemli görünen bir ortaklık vardır: “Her iki taraf da 

kutsallaştırılmış bir Kozmosta yaşamakta, hem hayvanlar hem de bitkiler âleminde 

tezahür eden kozmik bir kutsallığın parçası olmaktadır” (Eliade, 2017: 20).  Eliade (2017) 

kutsallığın hakikatle eş tutulmasını; gerçeklik, kalıcılık ve sonuç alıcılık olarak açarak, 

bu durumu modern öncesi toplulukların bir ortak noktası olarak tespit etmektedir. Bu 

tespit, kutsallığın modern öncesi dönemde toplulukların yaşamında ve dolayısıyla 

yönetiminde, yaşamla bütünleşmiş ve sorgulanmasının akla dahi gelmediği kabuller 

olarak önemli bir yeri olduğunu göstermektedir.  
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B. Kutsallığın Modernleşmesi 

Hobbes (2020: 305- 308)  kutsal kavramını mukaddes, has anlamında ve “bayağı” 

ve “ortak”ın karşıtı olarak ele almıştır. Kutsalı, dini metinlerden yola çıkarak “Tanrı’ya 

ait olan” şeklinde tanımlayan Hobbes; onun, insanların kendi krallıklarındaki karşılığının 

ise “kamusal” veya “krala ait olan” anlamına geldiğini belirtmektedir. Hobbes (2020: 

307) bu görüşünü şöyle gerekçelendirmektedir: “Çünkü kutsal sözüyle, daima ya bizzat 

Tanrı, ya da Tanrı’ya ait olan anlaşılır; tıpkı, kamusal sözü ile daima, ya bizzat devletin 

kişiliğinin ya da hiçbir özel kişinin üzerinde mülkiyet hakkı iddia edemeyeceği biçimde 

devlete ait olan bir şeyin kastedilmesi gibi.” Bu bakışa göre evrenin egemeni olarak 

Tanrı’ya ait olanlar (sözler, tapınaklar vb.) nasıl kutsalsa bir bölgenin egemeni olarak 

krala ait olanlar da kutsaldır.  Görüldüğü gibi Hobbes kutsal kavramını Tanrı’dan krala 

geçerek ve onun siyasal yanına vurgu yaparak ele almaktadır.  

Balandier (2016) da benzer şekilde, kutsallığı iktidarla ilişkisi bağlamında 

değerlendirmektedir. Balandier (2016: 99 )’a göre iktidarla12 kutsallık arasındaki ilişkinin 

en bariz olduğu dönemler saltanat erkinin büyüden ve dinden doğduğu dönemlerdir. Ona 

göre bu dışa vurum yani saltanat erkinin büyüden ve dinden doğması olayların tek 

anlatısını teşkil eden ve insanların tanrı ve krallara olan iki yönlü bağlılığını ortaya koyan 

bir mit yoluyla gerçekleşmiştir. Balandier’e göre “iktidarın kutsallığı hükümdarla 

tebaasını birleştiren bağda açığa çıkar: Tebaa aklın gerekçelendiremediği mutlak bir itaat 

ve yüceltme içerisinde olur. İtaatsizliği günahkâr bir ihlal, bir küfür olarak görür. Saltanat 

erkinin büyüden ve dinden doğduğu işte bu dönemlerde kutsalla siyasal tam olarak iç 

içedir.” Kutsallığın daha önce aşkın ve tanımlanamayan içeriği modernleşmeyle beraber 

daha çok iktidarla ilişkilendirilmiş görünmektedir. 

                                                 
12 Balandier (2016), otorite yerine, otoriteyi de kapsayan bir kavram olarak “iktidar”ı kullanmayı 

yeğlemiştir. Örgütlenmenin karmaşıklaştığı yakın dönem toplumları için ise “siyasal iktidar” kavramını 

kullanmıştır.  
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Kutsallık her ne kadar büyük çoğunlukla din ve inançla doğrudan ilişkili olsa da 

kutsallığın dinden bağımsız olması da mümkündür. Özellikle modernite süreciyle birlikte 

dini kutsalların toplumsal hayattaki etkisinin azaldığı, bunların yerini kısmen ya da 

tamamen din dışı kutsalların aldığı söylenebilir.  

Tuğrul (2021: 19, 63) kutsallığın bireysel olduğu kadar toplumsal düzeyde de 

birliğe dair bir ilişki kurulmasını sağladığını belirterek kutsallığın toplumsal işlevine 

dikkat çekmektedir. Ona göre kutsallık hem bireysel hem de toplumsal düzeyde monadik 

bir ilişki kurulmasını sağlamaktadır. Her monadik ilişki ise “aslında diyadik (ikili) bir 

ilişkinin kendi içinde kapanarak eriyik bir bütün üretmesidir. Bu bireysel düzeyde bireyi 

her zaman tanımlayamadığı ‘başka bir şeye’ bağlayan, nesnesi belirsiz bir ilişki olabildiği 

gibi topluluğu da kapsül içinde tutan ve dışarıdan ayıran bütünleyici bağdır ya da 

bağlardır.” Tuğrul (2021: 17) arkaik veya geleneksel toplumlarla modern toplumlar 

açısından kutsallığı karşılaştırarak şunları belirtmektedir: 

“Her şeyin dinsel alan içinde olduğu arkaik veya geleneksel toplumda kutsallık 

din etrafında örgütlenirken, modernleşme sürecinde kutsallık da dinden kopar 

ve ulus-devlet çerçevesinde vatan, bayrak, vatan toprağı etrafında, modernite 

içerisinde de insan hayatı, bedeni, canlı olarak insan varlığı etrafındaki 

tertibatların temelini oluşturur.” 

Tuğrul (2021: 90)’a göre “Kutsalın oluşması ve varlığını sürdürebilmesi için 

şiddet, şiddetin kendi haklılığını kurabilmesi için kutsallık gereklidir. Her türlü düzen ve 

otorite kurumsallaşmış bir şiddet üzerine oluşur, bu şiddeti meşru kılmanın yolu ise 

kutsallığın atfedildiği değer ve yapılanmaları yaratmaktır.” 

Yaşanan Reformasyon ve Aydınlanma sonrasında kutsallığın tek başına hakikat 

olma vasfının zayıfladığı söylenebilir. Yaşanan bilimsel devrimler, sanattaki gelişmeler, 

düşünsel kopuşlar ve sosyal olaylar sonrasında toplumlardaki kutsallığın “hakikat” 

olması durumu değişmiş görünmektedir. Kutsallık bir “hakikat” olarak eski gücünü 

kaybetmiştir denilebilir. Bununla birlikte sonraki dönemde de otoritenin meşruluğunun 
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bir aracı olarak işlemeye devam ettiğini de göz önünde bulundurmak gerekir. Modern 

toplumda kutsal “siyasal alanın boyutlarından birini oluşturur; din, bir iktidar aygıtı 

olabileceği gibi, iktidarın meşruluğunun bir teminatı, siyasal rekabet çerçevesinde 

başvurulan araçlardan biri de olabilir.” (Balandier, 2016: 116) 

Tüm bu tartışmalar ışığında kutsallığın yönetim bağlamında ne ifade ettiği 

düşünüldüğünde onun, ilgili grup içerisinde ortak bir duygu oluşturması hali öne 

çıkmaktadır. Modern dönem öncesi ve sonrasında (ayrıca bu dönemlerin de belirli alt 

dönemlerinde) her ne kadar kutsallığın algılanışı ve içeriklendirilmesi farklı olsa da, ortak 

bir duygu yaratması onun genel bir özelliği olarak saptanabilir.  

Sosyolog ve siyaset bilimci Şerif Mardin (2017: 49), A. R. Radcliff Brown’dan 

dinin, dolayısıyla kutsallığın toplumsal yaşamdaki işlevine ilişkin şu alıntıyı yapmaktadır: 

“Genel bir kural olarak (…) tüm dinler çift yönlü bir bağımlılık duygusunu ifade eder ve 

din, toplumsal fonksiyonunu bu dayanışma duygusunu sürekli olarak desteklemek yolu 

ile yapar.” Kutsallığın toplumsal işlevi belirli edimleri yasaklamak veya yüceltmektir. Bu 

açıdan kutsallık suçla benzeri bir işlevi görse de, kutsallık duygusal bir bağı da 

içermektedir. Ayrıca kutsal suç gibi yasanın değişmesiyle birlikte birden bire toplumsal 

yaşama girmemektedir. Kutsallığın toplumsal yaşama sirayet etmesi nesilleri almaktadır. 

Yani kutsal ikame edilemez ya da ikame edilmesi on yılları alandır. Kutsal olan 

sorgulanamaz olandır. Günlük hayatta “kutsalıma dokunma” şeklinde kendine yer 

edinmesinin gösterdiği gibi ‘dokunulmaz olan’dır. Din ve dolayısıyla kutsallık çeşitli 

toplumsal işlevlere sahiptir. Bunlardan birisi de grup üyelerince bir otoritenin kabul 

edilmesi olarak gösterilebilir.  Bu kabulde kutsallık bu rolünü ortak duygu oluşturarak 

yerine getiriyor görünmektedir. Dolayısıyla genel olarak yönetim bağlamında kutsallık 

belirli bir grubun eşgüdümüne ve gruptaki otoritenin (işbölümündeki) işlerliğine katkı 

sağlayan, bunun yanı sıra grup üyelerinin önemli bir kısmı tarafından sorgulanmadan 

kabul edilen duygu ve düşüncelerdir denilebilir.  
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III. İNANCIN YÖNETİMLE İLİŞKİSİ ve YÖNETİMSELLİK KURAMI  

Tarihteki siyasal kurumların önemli bir özelliği, üyeleri üzerinde bir egemenlik 

(ilişkisi) oluşturmasıdır. Giddens (2008: 366) egemen örgütün devlet üzerinden (en 

önemli unsurlarını içerdiğini belirttiği) genel bir tanımını şu şekilde yapmaktadır:  

“Egemen devlet sınırlı bir bölgede ya da bölgeler içerisinde yasa yapma ve 

bunların yürütülmesini etkin biçimde uygulama; şiddet araçlarının tasarrufu 

üzerinde tekel oluşturma; dahili siyasi veya idari hükümet biçimiyle ilgili 

temel siyasetleri kontrol etme; ve gelirinin temeli olan ulusal ekonomini 

meyvelerini harcama kapasitesi olan bir siyasi organizasyondur.”  

Söz konusu örgütlerin yaşam uzunluğu örgütün egemenliğinin ve dolayısıyla 

otoritesinin, üyelerin geneli veya etkili bir bölümü tarafından kabul görülmesiyle 

ilişkilidir. Bu noktada insanların bir otoriteyi neden ve nasıl meşru gördükleri, ilgili 

otoriteye neden bağlılık hissedip itaat ettikleri soruları önem kazanmaktadır. Bu sorular 

da bizi çeşitli toplumlardaki yönetim biçiminin yapısı ve işleyişini incelemeye, bu yapı 

ve işleyişin topluluk üyeleriyle olan ilişkisine götürmektedir. 

Bu sorulara cevap vermek oldukça güçtür. Bununla birlikte bu soruların 

tartışılmasıyla bunların cevaplarına yönelik bazı pencereler açmak mümkündür. Sosyal 

bilimlerdeki bilgiler ve kuramlar bu pencerelerin açılmasını mümkün kılmaktadır. Bu 

kuramlardan ikisi bu çalışmanın konusu bağlamında öne çıkmaktadır. 

 

A. Otorite Tipleri ve Protestan Ahlakının Kapitalizmle İlişkisi 

Toplum Biliminin önde gelen isimlerinden Max Weber’in ünlü otorite tipleri 

kuramı ve Protestan ahlakı ile kapitalist üretim tarzı arasında bir ilişki kurması, 

yukarıdaki soruların incelenmesi açısından bir zemin sunmaktadır. 
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1. Otorite Tipleri Bağlamında Bürokrasinin Özgün Yanı 

Weber (2014: 141)  meşru otorite tiplerine ilişkin teorisine şu önerme ve 

sorularla başlamaktadır: “Devlet13 varolacaksa, egemenlik altındakilerin, egemen 

güçlerin sahip olduklarını iddia ettikleri otoriteye itaat etmeleri gerekir. İnsanlar ne zaman 

ve nasıl itaat ederler? Bu egemenlik hangi içsel gerekçelere ve hangi dışsal araçlara 

dayanır?” 

Egemenlik ve otorite kavramlarını aynı anlamda kullanan Weber (Mendel, 2005: 

39)  egemenliği “belli bir kaynaktan çıkan belli özel ya da bütün emirlere, belli bir grup 

bireyin uyma ihtimali olarak” (Weber: 2017: 43) tanımlamaktadır. Ona göre egemenlik 

kurmak için güç kullanımı kesin bir şart değildir çünkü egemen olanın otoritesi bir emre 

çok değişik güdülerle uyulması üzerine kurulmuş olabilir. Weber’e göre her gerçek 

egemenlik ilişkisinin ayırt edici özelliği, en düşük düzeyde dahi olsa grup üyelerinde belli 

bir ölçüde gönüllü kabulün olmasıdır. Ona göre bu gönüllü kabul veya itaat ister gizli 

itkilere ister gerçek kabule dayansın fark etmeksizin, bir çıkarın olmasıyla 

sağlanmaktadır.  

Belirtmek gerekir ki Weber egemenliğin meşrulaştırılması sorunsalını 

belirlerken meşruluk kavramını “hukuki geçerlik” anlamında değil, “sosyolojik anlamda” 

yani “sosyal gerçeklikte var olan ve otorite için, otorite altında bulunanlar tarafından 

beslenen gerçek bir inancın karşılığı olarak” kullanmıştır (San, 1971: 67). Weber’e göre 

(2017: 46) bir otorite sisteminin meşruluğu ancak sosyolojik olarak önemli ölçüde 

kendisine uyulma ihtimalinin olması ve bununla ilgili pratiklerin gerçekleşmesi şeklinde 

değerlendirilmelidir. 

                                                 
13 Weber (2014: 140, 141), devleti, “belli bir arazi içinde fiziksel şiddetin meşru kullanımını tekelinde 

(başarıyla) bulunduran insan topluluğu” ve tarihte kendinden önce gelen siyasal kurumlar gibi insanın 

insana egemenliği ilişkisi olarak tanımlayarak şunu eklemektedir: “Devlet, şiddet kullanma ‘hakkı’nın tek 

kaynağı kabul edilmektedir. Böylece, ‘siyaset’in bizim için anlamı, devleler arasında ya da devlet içindeki 

gruplar arasında gücü paylaşmaya ya da gücün dağılımını etkilemeye çalışma olarak belirmektedir.” 
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 Weber, sorunsalını yukarıdaki şekilde belirledikten sonra buna ilişkin kavramlar 

geliştirerek kuramsal bir açıklama yapmıştır. Weber (2014: 141, 143) bir toplulukta veya 

toplumda otoritenin egemenliğinin meşrulaştırılmasına dair yaptığı çalışmalar 

sonucunda, insanlık tarihinde egemenliğin gerekçelendirilmesinin yani 

meşrulaştırılmasının üç farklı çeşidi olduğunu belirterek egemenliğin meşrulaştırılma 

biçimlerini geleneksel, karizmatik ve rasyonel olmak üzere üç ideal/saf otorite tipi 

üzerinden yapmıştır. Belirtmek gerekir ki buradaki ideal tip ahlak ya da din açısından 

erişilmesi ya da taklit edilmesi istenen mükemmel bir tip anlamında kullanılmamıştır. 

Yine bu tip ortalama tip anlamında da kullanılmamıştır. San (1971: 25, 27), Weber’in 

“ideal tip” kavramını “akılcı yöntemlerle elde edilen soyut bir zihni yapıt” anlamında 

kullandığını belirterek şöyle devam etmektedir: “Özet olarak ideal tip, akılcı yöntemlerle 

meydana getirilen, değer yargılarından arınmış, belli bir sosyal olayın tüm tipik 

özelliklerini kapsayan ve bu özellikleri bireyleştirici görüş açısından biraraya getiren, 

soyut bir zihni yapıttır”. 

Weber’e göre (2014: 141- 143; 2017: 48 ) geleneksel otorite “ezeli geçmiş”in, 

yani hatırlanamayacak kadar eski uyma ve kabul etme alışkanlıklarının kutsallaştırıldığı 

göreneklerdir. Weber bu otorite tipine örnek olarak patriyarkın14 ve patrimonyal prensin 

sahip olduğu otoriteyi göstermektedir. Weber karizmatik15 otoriteyi olağanüstü ve Tanrı 

vergisi kişiliğin otoritesi yani bir kişiye duyulan mutlak bağlılık ve güvene, onun 

kahramanlığına ya da başka niteliklerine inanmaya dayanan otorite olarak 

tanımlanmaktadır. Bu tür bir otoriteye ise Peygamberlerin, büyük demagogların veya bazı 

                                                 
14 Weber (2014:405) patriyarkalizmi “meşruiyeti geleneğe dayalı en önemli hakimiyet tipi” olarak 

nitelendirerek şöyle tanımlar: “Patriyarkalizm babanın, kocanın, evin en yaşı erkeğinin, en yaşlı akrabanın 

aile ve klan üzerindeki; efendinin ve patronun uşaklar, köleler ve azad edilenler; evin reisin hizmetçiler ve 

hizmetliler; prensin köşk ve saray görevlileri, memuriyet soyluları, kiracılar ve vasaller; patrimonyal lordun 

ve egemen prensin (Landesvater) ‘tebaa’ üzerindeki otoritesi demektir”.  
15 Weber (2016: 85)“karizma” terimini olağanüstü güçler anlamında kullanmaktadır. Dolayısıyla 

“karizmatik” teriminin, olağanüstü güçleri olan, olağanüstü güçleri olduğuna inanılan anlamında 

kullanıldığını söyleyebiliriz. Ayrıca “karizma” kavramı “kutsal hediye” anlamında erken Hıristiyanlık 

dönemine ait bir kavramdır (Weber, 2017: 49) 
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siyasi parti liderlerinin otoritesini örnek olarak vererek bu tür otorite tiplerinin 

meşruiyetini, insanların otoriteye inanıp itaat etmesinden aldığını belirtmiştir. Weber’in 

bu iki otorite tipine dair söyledikleri Eliade’nin modern öncesi dönemde kutsalın hakikat 

olarak görüldüğü tespitine uyuyor görünmektedir. Çünkü Weber bu iki otorite tipinin 

ilgili toplulukta meşru görülmesini kutsallık ve olağanüstülüğün topluluk üyelerince 

kabul edilmesiyle ilişkilendirmektedir. Uzak bir geçmişten kalan uyma ve kabul etme 

alışkanlıklarının kutsallaştırıldığı geleneksel otorite ve Tanrı vergisi olağanüstü kişiliğin 

insanlarca kabulüne dayanan karizmatik otorite tipinde ortak bir kutsallık teması olduğu 

görülmektedir. Karizmatik otorite geleneklere tamamen karşıt bir doğrultuda da 

gelişebileceği için (San, 1971: 70) karizmatik otoritenin geleneksel otoriteden farklı bir 

tip olarak belirlenmesi olağandır. Bununla birlikte geleneksel otoritede olduğu gibi 

karizmatik otorite tipinde de bir kutsallaştırma ve inanç söz konusudur. Çünkü karizmatik 

otoritede “önemli olan, önderin sihir, kahramanlık, ya da diğer ‘olağanüstü’ yetenekleri 

ile ‘karizma’ya sahip olduğu hakkında bir ‘inanç’ uyandırmasıdır.” (San, 1971:  70).  

Dolayısıyla her iki tipte de kutsallık otoritenin önemli bir gerekçesi olmuştur denebilir. 

   Weber (2014; 142) üçüncü otorite tipi olarak belirlediği rasyonel otoriteyi 

yasalara dayanan egemenlik olarak tanımlamaktadır. Ona göre bu tür bir egemenliğin 

meşruiyeti yasaların geçerliliğine ve rasyonel kurallara dayanan işlevsel yetkiye duyulan 

inanca bağlıdır. Rasyonel otorite modern devlet memurunun16 ve buna benzer tüm siyasal 

güçlerin sahip olduğu egemenliktir. Egemenliğin meşrulaştırılmasının bu biçiminde, 

yasalarca konulmuş ödevlerin yerine getirilmesi ve itaat esastır. Görüldüğü gibi bu otorite 

tipinde otoritenin meşruiyetine ilişkin vurgulu bir kutsallık teması yoktur. Otorite tipleri 

teorisine göre geleneksel otorite için gerekli olan kutsallık ve karizmatik otorite için 

gerekli olan olağanüstü güce olan inanç rasyonel otoritede yerini itaate bırakmış ya da en 

                                                 
16 Weber modern devlet memurunun siyasal bir güce sahip olduğunu ifade ederken Hobbes’tan etkilenmiş 

görünmektedir. Zira Hobbes’a (2020: 184) göre “bir kamu görevlisi, belirli bir alanda devletin kişiliğini 

temsil etmek yetkisi ile, ister bir monark ister bir meclis olsun, egemen tarafından istihdam edilen kişidir.” 
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azından diğer otorite tiplerindeki önemini yitirmiş gibi görünmektedir. Bununla birlikte 

bu otorite tipinin meşruiyetinin nedeni olarak toplum üyelerinin yasalara ve otoritenin 

işlevsel yetkisine inancının gösterilmesi dikkat çekicidir. Weber toplum üyelerinin 

yasalara ve otoritenin işlevsel yetkisine inançlarının tam olmasının rasyonel otorite tipinin 

kusursuz işlemesini sağlayacağını savunduğuna göre, ilgili toplumda otoritenin ve 

yasaların sorgulanamaz olmasını olumlu bulmaktadır. Bu durum kutsallığın yönetimle 

ilişkisi bakımından önemli bir konu olan kutsallığın sorgulanamaz oluşuyla 

ilişkilendirilebilir. Bu ilişkilendirme dolayısıyla Weber’in rasyonel otorite tipi yeni bir 

kutsal, modern bir kutsal olarak değerlendirilebilir.  Sennett (2017: 35) bu konuda 

Weber’in yaklaşımının genel olarak en önemli özelliğinin otoriteyi meşrulukla 

özdeşleştirmesi olduğunu belirterek şöyle devam etmektedir: 

“Weber’e göre insanlar, yetkisinin meşru olmadığını düşündükleri kişilere 

itaat etmez. Bunun sonucunda, Weber’e göre, bir toplumda otorite duygusunun 

ne zaman var olduğunu söyleyebiliriz: İnsanlar yöneticilerine gönüllü olarak 

itaat ettikleri zaman. Eğer insanların itaat etmeye zorlanmaları gerekiyorsa, 

bunun nedeni, yöneticilerin meşru olduğuna inanmayışlarıdır. Meşruluğa 

inanmakla ve gönüllü itaatle ölçülen otorite; bu otorite yaklaşımı, modern 

sosyal düşünceyi büyük ölçüde etkilemiştir.”   

Bu çalışmanın ana konusunun yönetimle kutsallık arasındaki ilişki olduğu göz 

önünde bulundurulduğunda, Weber’in aşağıdaki önermesi çalışma açısından merkezi bir 

yer tutmaktadır. Weber (2014: 409) inanç ve itaatin otoriteyle olan ilişkisine dair şu 

çarpıcı değerlendirmeyi yapmıştır: 

“Terminolojimiz açısından şu özellik çok önemlidir: Yasal otoritede itaat, 

peygamberler ve kahramanlar gibi karizmatik yetenekleri olan kişilere, kutsal 

geleneğe, zorlayıcı gelenekçe belirlenen bir hâkim kişiye ya da ayrıcalık ve 

ihsan yoluyla meşruiyet kazandırılmış memuriyet ya da ödenek sahiplerine 

duyulan inanç ve bağlılığa dayanmaz. Yasal otoriteye itaatin temelinde, temel 

olarak tanımlanmış, işlevsel bir ‘resmi görev’ kavramına kişisel olmayan 

bağlılık yer alır. Resmi görev –beraberinde getirdiği yetki kullanma hakkı ya 

da ‘yargısal yeterlik’ gibi- rasyonel olarak konulmuş normlarla, yasalarla, 

kararnamelerle ve yönetmeliklerle saptanır” 
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Weber (2014: 142)’ye göre itaat oldukça güçlü korku ve umut duyguları 

tarafından belirlenmektedir. Bunlar doğaüstü güçlerin ya da iktidar sahiplerinin öç alacağı 

korkusu, bu dünyada ya da öbür dünyada ödüllendirilme umudu ve her türlü çıkar 

duygusudur.  

Weber bu üç tip “saf” meşrulaştırma biçimini hem egemenliğe hem de otoriteye 

atfen kullanmış ve gerçek hayatta bu saf tiplerin pek görülmediğini, bunun yerine bu 

tiplerin karmaşık bir şekilde bulunduğuna işaret etmiştir. Örneğin somut bir otorite tipi 

incelendiğinde onun bazı bakımlardan feodal, bir başka açıdan bürokratik ve en sonunda 

diğer yönleriyle de karizmatik karakterde olduğu ortaya çıkabilir (San, 1971: 71 ). Bu 

tiplerden belirli birinin baskın olması durumunda ilgili siyasal yapının egemenliğinin 

meşruiyet kaynağının hangi tip olduğu belirlenebilmektedir.  

Weber’in belirttiği otorite tipleri genel olarak tarihsel gerçeklikle oldukça 

uyumlu görünmektedir. Yönetimin ortaya çıktığı yerde öyle ya da böyle bir otoritenin de 

olduğu göz önünde bulundurulduğunda Weber’in otorite tipleri teorisi insan 

topluluklarının tümünü içeren bir kapsama sahiptir. Bununla birlikte Weber’in asıl 

ilgilendiği konu tarihsel olarak sonda yer alan yasal-ussal otoritedir. Buna ilişkin 

açıklamalarını ise geleneksel otorite tipi üzerinde çok durmadan karizmatik otoriteden 

başlayarak yapmaktadır. Bunun nedenini ise en yüksek anlamıyla “görev çağrısı” fikrinin 

kökünün karizmatik otoritede olmasına bağlayan Weber (2014: 143) şöyle devam 

etmektedir: “Peygamberin, komutanın ya da kilise ve parlamentodaki demagogun 

karizmasına bağlılık, önderin insanların başına geçmek için “görev çağrısı”nı içsel olarak 

almış kişi olarak kabul edilmesi anlamına gelir. İnsanlar ona gelenekler ya da yasalar 

nedeniyle değil, inandıkları için itaat ederler”. 

 Weber (2014; 313- 316; 2017: 51) yasal-ussal otoriteyi aynı zamanda “bürokratik 

otorite” olarak adlandırarak rasyonel yasal otoritenin yani kendi deyişiyle çağdaş 
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bürokrasinin17 önemli özelliklerini ve temel kategorilerini belirlemiştir. Ona göre çağdaş 

bürokraside18 1) yasalarca düzenlenmiş belirli bir resmi yetki alanları ilkesi vardır; 2) 

küçük görevlilerin yüksek görevlilerce denetlenmesini sağlayan ayrıntılı olarak 

belirlenmiş bir ast-üst ilişkisi yani görev hiyerarşisi vardır; 3) yapılan iş ve işlemlerin 

yazılı belgeler halinde saklanması gerekir; 4) çok esaslı bir uzmanlık eğitimi gereklidir; 

5) belli bir istikrarı ve kapsamı olan öğrenilebilir genel kurallar olmalıdır. Weber’e göre 

bürokrasi ve hukuk kamu yönetimini ve iş idaresini içermektedir ve böyle bir bürokrasi 

ancak çağdaş devlette ve kapitalizmin en gelişkin kurumlarında tam olarak 

görülmektedir. Giddens (2008: 30) Weber’in sunduğu ve bu ilkeleri içeren devlet tanımını 

üç ana unsur olarak özetlemektedir. Bunların ilki “şiddet araçlarının denetimi üzerindeki 

meşru tekel iddiasını”n desteklenmesi, ikincisi “verili bir toprak parçasında bu tekelin 

onay”lanması ve sonuncusu ise “düzene sokulmuş idari bir kadronun mevcudiyeti”dir. 

Ona göre Weber’in anlayışında “bürokratik güç eksper ve uzmanlaşmış memurun 

gücüdür.” 

Weber (2014: 324, 326), çağdaş bürokratik yapının ekonomik önkoşulu olarak 

para ekonomisinin gelişmesini göstermiştir. Ona göre, bürokrasiyi kalıcı bir yapı olarak 

besleyecek sabit bir gelirin şart olması istikrarlı bir vergi sistemini, istikrarlı bir vergi 

sisteminin ise para ekonomisini gerektirmesinden ötürü, para ekonomisi olmadan 

bürokratik bir yapı önemli değişikliklere uğrayıp başka bir yapıya dönüşür. Weber (2014: 

                                                 
17 Bürokrasi kavramı ilk olarak fizyokrat iktisatçı Vincent de Gournay (1712- 1759) tarafından 

kullanılmıştır. Kavram, Latince ofis masalarını örtmekte kullanılan örtü anlamına gelen Burra ve 

Yunanca’da hakimiyet/nüfuz veya egemenlik anlamına gelen kratos kelimelerinden türetilmiş olup; 

büroların hakimiyeti veya bürolar aracılığıyla yönetme anlamına gelmektedir (Fişek, 2016: 22; Nişanyan, 

2018: 119). 
18 Weber bürokrasinin tarih boyunca birçok farklı örneklerinin bulunduğunu belirtmektedir. Weber’e (2014: 

325) göre bürokrasilerin tarihsel örnekleri şunlardır: “(a) Güçlü patrimonyal öğeler de taşımakla birlikte, 

Yeni İmparatorluk dönemindeki Mısır; (b) son dönem Roma Prensliği, özellikle Diocletian Monarşisi ve 

ondan türemesine karşı güçlü feodal ve patrimonyal öğeleri koruyan Bizans İmparatorluğu; (c) özellikle 

onüçüncü yüzyılın sonrlarında bu yana Roma Katolik Kilisesi; (d) güçlü patrimonyal öğeler taşımakla 

birlikte, Shi Hwangti’den bu ya Çin; € daha saf biçimlerinin görüldüğü Çağdaş Avrupa devletleri ve 

mutlakçı prensliklerden bu yana bütün kamu iktisadi teşekkülleri; (özellikle genişledikçe ve 

karmaşıklaştıkça, büyük modern kapitalist işletmeler”. 
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332) para ekonomisiyle kalıcı hale gelen bürokratik örgütlenmenin ussal olmasının 

önemli bir nedeninin bürokratik örgütlerin teknik üstünlükleri olduğunu dile 

getirmektedir: “Bürokratik örgütlerin gelişmesinin belirleyici nedeni her zaman için tüm 

öteki örgütlenme biçimlerine olan salt teknik üstünlükleridir. Tam gelişmiş bürokratik 

mekanizmanın üstünlüğü, makineyle yapılan üretimin mekanik olmayan tüm öteki üretim 

biçimlerine olan üstünlüğünün aynısıdır.” 

 Ona göre bürokratik yönetim teknik bilgi ve malların üretiminde modern 

teknoloji ve işletmecilik metotlarının gelişmesiyle birlikte vazgeçilmez bir nitelik 

kazandığından dolayı birçok üretim biçimi için uygun bir sistemdir. Weber’e göre (2017: 

59) “bu açıdan bakıldığında iktisadi sistemin kapitalist ya da sosyalist temeller üzerinde 

örgütlenmiş olmasının bir önemi” olmaksızın bürokratik yönetim en üstün yönetim 

biçimidir.  

Bürokratik örgütlenmeye göre yönetsel işlevler salt nesnel gerekçelere göre 

bölünmelidir. İşin nesnel biçimde yürütülmesi, hesaplanabilir kurallara göre ve 

kişisellikten arınmış bir biçimde yürütülmesi anlamına gelmektedir. Weber (2014: 334)’e 

göre bürokrasi kapitalizme en uygun yönetim biçimidir ve bunun nedeni bürokrasinin 

insanlıktan uzaklaştıkça kusursuz hale gelmesidir. Ona göre resmi işlerden sevgi, nefret 

ve tüm hesaplanamaz kişisel, irrasyonel ve duygusal öğeler ayıklandıkça bürokrasi asıl 

niteliğine kavuşmaktadır. Durkheim bu konuda farklı düşünmektedir. Durheim (2018: 

444)’e göre, “İşler cansız biçimde yapıldığında, ne denli uzmanlaşmış olursa olsunlar, 

aralarında gereken biçimde eşgüdüm bulunamaz ve karşılıklı bağımlılıklarını tam olarak 

duyumsayamazlar.” 

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Weber’in çağdaş kamu yönetiminin 

otoritesinin meşruiyetinin öncekilerden farklı olarak yönetimin yasal ve ussal olmasından 

kaynaklandığını ileri sürdüğü görülmektedir. Bu kuram kendi içerisinde tutarlı ve 
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açıklayıcıdır. Çünkü modern devlette yönetimin işleyişi  halkın temsili demokrasi 

aracılığıyla iradesini taşıdığı parlamento tarafından belirlenen anayasa ve yasalarla 

belirlenerek çağdaş kamu yönetimi tarafından herkese eşit olarak uygulanır.19 Yasayla 

uygulamanın uyuşup uyuşmadığı ise bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından 

denetlenir. Bu bağlamda, “Mutlakçı kralın iki dudağının arasına sıkışmış bulunan iktidara 

göre, bürokrasinin ürettiği iktidar elbette ki çok daha fazla ‘rasyonel’dir.” (Dikmen, 2017: 

66). Bu bakımdan bu yönetim biçimi görece yasal görünmektedir.  

Büyük örgütlerin yönetiminde sağladığı işlevsel ve yapısal avantajlar 

düşünüldüğünde, bürokrasinin görece ussal bir yanı da bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, 

geleneksel ve karizmatik otorite tipinin bulunduğu yönetim biçimlerine kıyasla 

bürokratik yönetim daha ussaldır. Çünkü bürokratik yönetim biçiminde işler geleneksel 

ve karizmatik otorite tipinin bulunduğu yönetim biçimlerine kıyasla 

şahsilikten/keyfilikten uzak, uzmanlık bilgisine bağlı olarak bölünmektedir ve bu işleyişte 

süreklilik, belgeleme ve liyakat ön plandadır.  

Bununla birlikte, Weber’in açıklamalarında herkesin üzerinde olan ve herkese 

baskı uygulayabilen bürokratik otoritenin kurallarının toplumsal tabakalardan bağımsız 

bir şekilde konulmuş olduğu varsayılıyor görünmektedir. Örneğin yukarıda sayılan 

bürokratik otoritenin özelliklerinden biri olan “yasalarca düzenlenmiş belirli bir resmi 

yetki alanları ilkesi”nde yasalarla teminat altına alınmış yetki alanları sanki tamamen 

nesnelmiş gibi ele alınmaktadır. Diğer bir deyişle bu bakış açısında “teminat altına 

alınmış objektif hukuk” (San, 1971: 39) varsayımı vardır. Bu varsayımla yola çıkıldığında 

Weber’in bürokrasi anlayışı şu şekilde özetlenebilir: 

“Modern akıl bu soyutlanmış iktidar yapısı altında kendi egemenliğini 

kuralların egemenliğine bırakarak, bu kurallar altında herkesin eşitlendiği ve 

bu eşitlik sayesinde (yasal/ussal otorite sayesinde) kişilerin özgürleşeceği bir 

                                                 
19 Hatta Weber’e (2014: 335) göre: “Aslında, rasyonel bir yasal sistemin uygulanmasının temelini atan da 

bürokrasidir.” 
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sistemin temlerini atmaktadır. Dolayısıyla Weber’in bürokrasi anlayışında, 

özgürlük ancak bürokratik rasyonalitenin yasal/ussal kuralları altında 

eşitlenerek söz konusu olabilir” (Dikmen,2017: 67).  

 Fakat Weber objektif hukukun nasıl oluştuğu ve teminat altına alındığı konularını 

ele almamıştır. Mendel (2005: 40)’ın da ifade ettiği gibi Weber’in anlayışında 

“meşruiyetle yasallık arasında bir karşıtlık yoktur ve her yasal iktidar meşrudur.” Örneğin 

yasa koyucu gücü olan devletin nasıl oluştuğuna ve büyük bir örgüt olan devlet 

bürokrasisinin ilgili “nesnel düzenlemeleri” nasıl ortaya çıkaracağına dair tarihsel bir 

değerlendirme yapmamıştır. San (1971: 113)’ün belirttiğine göre devletin nasıl meydana 

geldiği sorunu karşılaştırmalı sosyolojik araştırmaların dışında kaldığı için Weber bu 

konu üzerine eğilmekten kaçınmış; bu sorunu açıklamayı ise sosyolojik araştırmalar 

sonucunda elde edilen bakış ve kavramları kullanacak tarihçilere bırakmıştır.  Dolayısıyla 

Weber bir örgütteki düzenlemelerin nesnel olacağına dair varsayımının açıklamasını 

tarihçilere bırakmış olmaktadır.  Bu varsayıma kuşkuyla yaklaşmak gerekir. Çünkü 

bürokratik otoritenin de bir parçasını oluşturduğu iktidar sadece baskı uygulama 

kuvvetine değil, aynı zamanda gerçeği üretme ve normları belirleme kuvvetine de sahiptir 

(Deleuze, 2013: 48; Foucault, 2014; 63). Bu açıdan bakıldığında normların tamamen 

nesnel ve toplumsal tabakalardan bağımsız olarak belirlenmesi varsayımı tartışmalıdır. 

Hatta aşağıda değinilecek olan “pastoral iktidarın” gözetleyen çobanının modern 

dönemde yasa olduğu, diğer bir deyişle yeni çobanın yasa ve rasyonellik olduğu bile 

söylenebilir (Saygılı, 2018: 37). 

Ayrıca bürokraside bulunan otoritenin meşruiyetini ve kendisine edilen itaati, 

inançtan ve kutsallıktan bağımsız olarak salt yasallık ve ussallıktan aldığı savı tartışmalı 

görünmektedir. Çünkü inancın rasyonel düşünceyle uyuşan bir kavram olduğunu 

söylemek zordur.  Hatta herhangi bir şeye inanmanın rasyonel olmaktan çok irrasyonel 

olduğu söylenebilir. Bir tür itaatler zincirine dayanan rasyonel otorite (Aydın, 2017: 65), 

meşruiyetini bu itaatler zincirinin her bir halkasında bir tür inançtan almaktadır. Hem 
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bürokratik yönetim biçiminin bir makine gibi insani duygu, düşünce ve değerlerden 

bağımsız olması gerektiğini, bu durumun sağlanması ölçüsünde bürokratik yönetimin 

kusursuzlaşacağını savunmak; hem de bu yönetim biçiminin meşruiyetinin olması için 

bir tür inançtan bahsetmek çelişkili görünmektedir. Sennett (2017: 57)’ye göre Weber’in 

düşüncesinin kökeni otoritenin yıkılmasının, onun meşruluğunun ortadan kaldırılmasıyla 

mümkün olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Sennett bu köken düşüncesinin Weber’in 

kavradığından daha geniş bir anlama sahip olduğunu ve onun temel bir öğesinin özgürlük 

olduğunu, ancak Weber’in yapıtlarında özgürlük konusuna ender rastlandığını 

belirtmektedir. 

Weber’e göre kapitalizmin gelişmesiyle bürokrasinin gelişmesi arasında doğrudan 

bir bağ bulunmaktadır. Çünkü ona göre (2017: 60) “bürokrasi olmaksızın kapitalist sistem 

devam edemez (…) buna karşılık kapitalizm, bürokratik yönetim için en rasyonel 

ekonomik temeli oluşturmakta ve özellikle finansal açıdan gerekli para kaynaklarını 

temin etmekle, bürokratik yöneticinin en rasyonel biçimiyle gelişmesini mümkün 

kılmaktadır.” Weber (2014: 334,) kişisellikten arınmışlığın bürokratik yönetim biçimi 

için çok önemli bir ilke olduğunu hatırlatarak bunun benzer biçimde piyasanın ve genelde 

her türlü çıplak ekonomik çıkar uğraşının da parolası olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca 

Weber yukarıda değinildiği gibi bürokrasinin para ekonomisinin gelişmiş olduğu çağdaş 

devletlerde ve en gelişkin kapitalist kurumlarda görüleceği savıyla bürokrasi ve 

kapitalizm arasında bir ilişki kurmuştur. 

 

2. İnançla Üretim Tarzı İlişkisi: Protestan Ahlakı ve Kapitalizm  

Weber’in kapitalizmle bürokrasi arasında kurmuş olduğu yukarıdaki ilişki 

kapitalist üretim tarzının örgütlenme biçimine ilişkindir. Weber bunun yanı sıra Protestan 

inancıyla kapitalizm arasında da bir ilişki kurmuştur. Bu ilişki ise kapitalizmle toplumsal 
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yapının sosyokültürel yönüne ve düşünme biçimine ilişkindir. Genel olarak Katolik ve 

Protestan inançlarının içeriğine dair bilgi ve tartışmalar bu çalışmanın konusu değildir. 

Bununla birlikte bu inançların otoriteye ve iktidara bakışlarındaki değişikliklerin 

tartışılması gerekli görünmektedir.  

Weber’in Protestan inancıyla kapitalizm arasındaki ilişkiye dair kurmuş olduğu 

tezler Reform Hareketi20 ile ortaya çıkan Protestan inancının/ahlakının, kapitalizme geçişi 

mümkün kılan bir kültürel öğe olarak görülmesine yol açmıştır. “Hatta bu konuda daha 

da ileri gidilerek Weber’in, kapitalizm ile Protestan ahlakı arasında bir ‘neden-sonuç 

ilişkisi’ kurduğu bile” (Ağaoğulları ve Köker, 2013: 92) ileri sürülmüştür. Dolayısıyla 

Weber’in çağdaş bir yönetimi nasıl bir zemin üzerine kurduğunu anlayabilmek için 

Protestan inancı ile kapitalizm ilişkisini nasıl kurduğunu ve nasıl ele aldığını bilmek 

gerekli görünmektedir. Ayrıca Protestanlık inancı ile kapitalist üretim tarzının ilişkisine 

dair getirdiği açıklamalar kutsallıkla yönetim arasındaki ilişkiye dair de bir değerlendirme 

sunmaktadır.   

Weber (2017: 32) “Ekonomik olarak gelişmiş bölgelerde, aynı zamanda kilise 

devriminin gerçekleşmiş olması, nasıl açıklanabilir?” sorusunu sorarak bu konuyu 

“Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” adlı kitabında detaylı bir şekilde incelemiştir. 

Weber (2017: 34- 36) konuyu incelerken Offenbacher’in 1895 yılında Baden’de yaptığı 

nüfus çalışmalarından yararlanmıştır. Bu çalışmalarda Baden’in nüfus bilgileri %61,3 

Katolik, %37 Protestan olarak belirlenmiştir. Weber bu oranı ortaokul, lise ve üniversite 

okuyanların hangi oranda hangi inanca mensup olduğuna ilişkin istatistiklerle21 

                                                 
20 Ağaoğulları ve Köker’e (2013) göre Reform Hareketi: Bir yandan Kilise’nin Büyük Ayrım ve sonrasında 

iyice belirginleşen bunalımı, diğer yandan ulusal krallıkların papa ile olan mücadeleleri ve nihayet 

toplumun alt katmanlarında, özellikle de köylüler arasında baş göstermiş olan hoşnutsuzluklar, tüm 

Avrupa’yı kapsayacak yeni bir dinsel ve siyasal hareket başlatmıştır. XVI. yüzyıldan itibaren, Fransa’dan 

İngiltere’ye, Almanya’dan İsviçre’ye, Macaristan’dan Çekoslovakya’ya Avrupa’nın batısı ile doğusunda 

yaygınlaşan bu yeni hareket”tir. 
21 Bu istatistiklerden bir kısmı şöyledir: Ortaokul mezunları; %41 Katolik, %52 Protestan; lise mezunları; 

%40 Katolik, %49 Protestan; Üniversite mezunları; %37 Katolik, % 51 Protestan.   
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karşılaştırmıştır.  Weber (2017: 35) Katoliklerin iş ve ticari mesleklere ve orta sınıf iş 

hayatına hazırlayan kurumlardan, özellikle de teknik alandaki okullardan mezun olma 

oranlarının Protestanlardaki orana göre çok geride kaldığına dikkat çekmiştir.  Katolik 

nüfusun Protestan nüfusun neredeyse iki katı olmasına rağmen neden okullardan mezun 

olanlar içerisinde Katolik nüfusun belirgin olarak az olduğunu sorarak “hiç şüphesiz din 

bilim ağırlıklı bir eğitime yöneldikleri için” diye cevaplamıştır. Ayrıca çağdaş büyük 

endüstri içindeki uzman işçi sınıfı arasında çok az sayıda Katoliğin bulunmasına da dikkat 

çeken Weber, buradan yola çıkarak Protestanlık ve kapitalizm ilişkisini tartışmaya 

başlamıştır. 

Weber konuyu incelerken 16. yüzyıla kadar Hıristiyan dünyasında inanış ve 

düşünce olarak büyük oranda baskın olan Katolik inancıyla bu dönemde ortaya çıkıp 

yayılan Protestan inancını kapitalizme olan uyumlulukları ve uyumsuzlukları bağlamında 

karşılaştırmıştır. Weber bu karşılaştırmayı Katolik ve Protestan inanç ve düşünüş 

biçimlerinin artı değer üretmeye yatkınlıkları doğrultusunda yaparak Protestanlığın artı 

değer üretmekte neden çok daha üstün bir inanç ve düşünce sistemine sahip olduğunu 

açıklamaya çalışmıştır. Weber (2017: 9)’a göre kapitalizm kazanç arayışı ile aynı öze 

sahiptir ve Protestanlıktaki çalışma anlayışı (diğer inançlardan farklı olarak) bu özle/ruhla 

uyumludur. Weber (2017: 98) Hıristiyanlığın Protestanlıktan önceki anlayışlarının 

kapitalizmle uyumlu olmadığına dair Aziz Paul’un (M.S. 5- M.S. 67) şu sözlerini 

aktarmaktadır: “Ve ihtiyacımız olandan daha fazla kazanç sağlamak şükretmemeyi 

bilmemekten başka bir şey değildir ve sadece başkalarının hakları yenerek fazla servet 

kazanabileceği için kesinlikle reddedilmelidir”. Weber (2017: 98), Hıristiyanlığın 

doğduğu ilk dönemlerde çalışma ve birikime yönelik takınılan olumsuz tavra bir örnek 

olarak Aziz Paul’u verirken aynı bağlamda bir örnek de 13. yüzyıldan vermiştir. Bu 

örnek, Akinalı Thomas’ın (1225- 1274) kazanma güdüsünü rezillik olarak 
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nitelendirmesidir. Weber’e göre Hıristiyanlığın bu dönemlerdeki inanç biçimleri 

kapitalizmin özüyle uyuşmamaktadır.  

“Katolikler, kendi zanaat kollarını korumada daha güçlü bir eğilim gösterirler, 

genellikle de ustalık derecesine erişirler; buna rağmen Protestanlar yüksek 

uzman işçi basamaklarını ve yönetici kadrolarını doldurmak için fabrikalara 

akın derler. Hiç şüphesiz ki, bu durumda, ülkenin dini havası ve aile çevresinin 

yönlendirdiği eğitim ile kazanılan ruhsal özelliklerin, kişinin meslek seçimini 

ve daha sonraki mesleki kaderini etkilediği sonucuna ulaşılmaktadır.” (Weber, 

2017: 36). 

İncil’de geçen beruf kelimesi daha önce manastırda keşiş hayatı yaşayarak 

Tanrıya hizmet etmek anlamında yorumlanıp iyi bir insanı buna yöneltmekteydi. İncil’in 

Reform hareketinin önemli isimlerinden ve Protestanlığın öncüsü M. Luther tarafından 

Almanca’ya çevrilmesiyle bu kelime dünyevi mesleklerde hizmet etmek anlamında bir 

“tanrısal çağrı” şeklinde yorumlanmıştır. Reform hareketi ve Protestanlık inancıyla 

birlikte, dünyevi mesleklerde görevin yerine getirilmesi ilk defa genel olarak olumlu 

görülmeye başlanmış, hatta insanın yerine getirmesi gereken “en büyük farzlardan biri 

haline gelmiştir (Weber 2017: 89). Adorno ve Horkheimer (2010: 308) bu konuda 

Weber’in görüşünü destekliyor görünmektedir. Onlara göre Protestanlık inancı bir 

yandan insan bedenini her türlü kötülüğün kaynağı olarak görürken diğer yandan 

çalışmaya övgüler düzerek modern burjuva düzenini müjdelemiştir.  

Luther’e göre keşişlerin sürdüğü yaşam anlayışı Tanrı katında hiçbir öneme 

sahip olmadığı gibi aynı zamanda bencilce dünyevi görevlerden sıyıran bir sevgisizliğin 

ürünüdür (Weber, 2017: 91). Bu yeni görev/hizmet anlayışında özel mülk Tanrının bir 

emaneti olarak kabul edilmektedir ve onun en iyi şekilde değerlendirilmesi bir vazifedir. 

Weber (2017: 257)’ye göre bu gelişme kapitalizmin gelişmesinin önündeki engelleri 

kaldırmıştır: 

“İnsanın ya hizmet eden bir yönetici ya da “elde etme makinesi” olarak 

kendisine emanet edilmiş mülküne karşı görevi olduğu düşüncesi buzdan bir 



59 

 

örtü gibi tüm ağırlığıyla hayatın üstüne çöker. Sahip olunan mal miktar olarak 

arttıkça, eğer asketik yaşam biçimi sınavı kazanırsa, Tanrı’nın kudreti için bu 

malları yitirmemeye çalışmak ve durmadan çalışarak çoğaltmak yükümlülüğü 

de artar. Çağdaş kapitalist ruhun birçok öğesi gibi, bu yaşam biçiminden 

kaynaklanan bazı kökleri de Ortaçağ’a kadar uzanır. Fakat en önemli ahlaki 

temellerini asketik Protestan ahlakında bulur. Kapitalizmin gelişmesindeki 

önemi açıktır.” 

Protestan inancı Tanrısal kurtuluşa ulaşabilmek için ‘doğru din’e iman etmeyi 

ve lüksten, israftan kaçınıp çalışmayı, kazanmayı ve biriktirmeyi vurgulamaktadır. 

Weber’in tezine göre Protestanlıktaki bu anlayışın toplumda kabul görmesi, “modern 

toplumun temel dinamiği olan ‘sermaye birikimi’ ve buna dayalı kapitalist gelişmenin 

hazırlayıcı etkenlerinden birisi olmuştur” (Ağaoğulları ve Köker, 2013: 148). Çünkü 

Weber (2017: 258)’e göre Protestanlık mal kazancını psikolojik olarak geleneksel ahlakın 

yasaklarının yarattığı sıkıntılardan kurtarıp elde etme isteğinin zincirlerini koparıp bunu 

yasal hale getirmiştir. Hatta bunun ötesinde mal kazancını dolaysız bir biçimde Tanrı’nın 

isteği olarak göstermiştir. Protestanlığın kapitalizmin gelişmesi bakımından öneminin bir 

başka yönü de bir yandan kazanç elde etmenin peşinde koşmayı serbestleştirirken diğer 

yandan özellikle lüks olmak üzere tüketimi kısıtlamasıdır. Weber (2017: 261)’e göre 

“kazanılmış malların tüketilmesine karşı konulan engellerin, sermayenin üretken 

kullanımını sağladığı açıktır.” 

Bu düşünceye göre kapitalizm salt ekonomik alandaki yeni gelişmelere bağlı 

olarak değil, çeşitli sosyal ve siyasal değişkenlere de bağlı olarak şekillenmektedir. 

Modern devletin meşruiyetini yasal ve ussal olarak belirleyerek bu konuda inanç ve 

metafiziği reddeden Weber’in, kapitalizmin gelişmesinde ise dinin rolünü ön plana 

çıkarması, üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur.  

Weber kapitalizmin gelişmesinde Protestanlık özelinde de olsa dine önemli bir 

yer vermektedir. Çünkü Protestanlık mal sahibi olmayı/çalışmayı ve sahip olunan malın 

gerekli ve faydalı sonuçlar elde edilecek biçimde kullanılmasını telkin etmektedir. Elde 
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edinilen malların sadece bir zenginlik olarak köşede bekletilmeyip yeni zenginlikler için 

yatırım olarak kullanılmasının önemini vurgulayan Weber böylelikle Protestanlığın 

düşünce yapısının kapitalist üretim tarzının gelişmesinde çok önemli bir yeri olan 

sermaye birikimini desteklediğini ifade etmektedir. Bu durum değerlendirildiğinde, 

Weber’in bir yandan bürokratik yönetim biçiminin diğer otorite tiplerine dayanan 

yönetim biçimlerinden farklı olarak meşruiyetini kutsallıktan değil rasyonellikten aldığını 

sık sık vurgulayıp diğer yandan ise inancın kapitalist üretim tarzının gelişmesinde çok 

etkili olduğunu savunduğu görülmektedir. Oysa örgütlerin yapısı ve işleyişi önemli 

ölçüde içinde oldukları üretim tarzına bağlı olarak şekillenebilmektedir. Üretim tarzını bu 

kadar ciddi bir şekilde etkileyen bir olgunun örgütleri etkilememesini düşünmek zordur.  

E. M. Wood (2016: 102-106) Protestanlıkla kapitalizmin yükselişi arasındaki 

ilişkiyi ele alırken Weber’in kimi görüşlerini kabul etmektedir. Bunlardan biri 

Protestanlığın büyük ticari merkezlerde kabul gördükten sonra önemli bir güç haline 

geldiğidir. Bu büyük ticaret merkezlerinde kent soylularının dışında kalan yeni tüccarlar 

aristokratik egemenliğe karşı Protestanlık doktrinini benimsemişlerdir. Wood bundan 

daha önemli olarak Protestanlık öncesi Katolik inancında ticaret yapmaya, zengin olmaya 

aşağılayıcı bir uğraş, çalışmaya bir lanetlenme ve ilk günahın cezalandırılması olarak 

bakıldığını hatırlatarak ticari faaliyetlerin üstündeki dini sınırların Protestanlık inancıyla 

birlikte değiştiğini de kabul etmektedir. Wood bunları kabul etmekle beraber Weber’i 

kapitalizmin yükselişini piyasa fırsatlarının artışı ve ticaretin önündeki engellerin 

kaldırılmasına bağlaması yönünden eleştirmektedir.  Çünkü Weber’in bakışı erken 

modern Avrupa’da ortaya çıkan ve daha önceki en ticari toplumlarda bile görülmeyen 

özgül ilkeleri hesaba katmamaktadır. Wood’a göre kapitalizmin yaygınlaşmasının temel 

nedeni piyasa fırsatlarının artışı ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması değil ortaya 

çıkan yeni zorunluluklardır. Bu zorunluluklar/ilkeler: rekabet, kârları azamileştirme, 

sürekli sermaye birikimi ve verimliliği arttırarak işgücü maliyetlerini düşürme ihtiyacıdır. 
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Bu zorunlulukların olmadığı pre-kapitalist ticaretin özünün ayrı ayrı pazarlarda ucuza alıp 

pahalıya satmak olduğunu vurgulayan Wood, bu bağlamda üzerinde durulması gereken 

konunun ticari fırsatların nasıl geliştiği ya da kâr peşinde koşmayı haklı gösteren kültürel 

ve ahlaki iklimin değişimi değil, toplumsal düzenlemeler ve temel insan ihtiyaçlarının 

üretiminin nasıl esastan dönüşüme uğradığı ve toplumsal yaşamın yönetimine o zamana 

kadar görülmeyen biçimde zorunluluk olarak dayatılmasıdır. Weber’in açıklamalarının 

kapitalistlere dayatılan sistematik zorunluluklar hakkında hiçbir şey söylemediğini 

belirten Wood şöyle devam etmektedir: “onlar[kapitalistler], motivasyonları ve değerleri 

ne olursa olsun, açgözlülükleri sınıflı bile olsa, kârlarını azamileştirmeye mecburdurlar. 

Aynı zamanda eğer kapitalist zorunlulukların özgüllüğünü kabul edersek, Protestanlığın 

kapitalizmle hatta ticari ahlakla bile daha az ilişkili olduğunu daha ziyade özellikle 

kapitalist olmayan biçimlerdeki iktidarın sürdürülmesiyle bağlantısını görürüz.” (Wood, 

2016: 105). 

 

B. Yönetimsellik Kuramında İktidar Araçları 

Bir yapıdaki otoritenin yapı içerisindeki üyelerce kabul görmesine yönelik bir 

başka önemli kuram da Michel Foucault’nun yönetimsellik (governmentality) kuramıdır. 

Micheal Foucault’nun (2016), 1977-1978 yıllarında College de France’da verdiği ders 

kayıtlarından oluşan ve “Güvenlik, Toprak, Nüfus” başlığıyla yayımlanan kitapta bu 

karmaşık kuram ele alınmaktadır. Bu kitapta Foucault, sık sık üzerinde durduğu iktidar 

ilişkilerinin hakikat söylemlerini nasıl ürettikleri ve denetledikleri konusunu otorite, 

egemenlik ve itaat konuları çerçevesinde analiz ederek bunların hangi düzeneklerle 

sağlandığını irdelemektedir.  Sennelart (2019: 282)’nin de belirttiği üzere Foucault bu 

kitabında genel olarak 18. yüzyılda ortaya çıkmış olan yeni iktidar biçimini tarihsel bir 

perspektifte araştırmaktadır. Foucault’nun bu araştırmasında, “toprak” ve “nüfus” iki zıt 
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kutbu oluşturmaktadır. Daha önceki dönemlerde toprak üzerindeki egemenlik söz 

konusuyken bu dönemle birlikte nüfusun regülasyonu söz konusu olmuştur.  

Egemenliğin örgütlü biçimi sürekli yönetimi gerektirmektedir. Sürekli 

yönetimin sağlanabilmesi/devamı için o egemenlik içerisindeki insanların davranışlarının 

meşru gücün sahibi olduklarını iddia eden kişilere, kurumlara ve düşüncelere itaat 

etmeleri gerekir. Foucault (2016: 144)’e göre örgütlü egemenlik için gerekli olan itaat 

yüzünden fiziksel şiddetin kullanımında gerekli olan maddi araçların denetim altında 

olması gerekir, “Dolayısıyla, örgütlü egemenlik, kişisel yönetici kadro ile yönetimin 

maddi araç ve gereçlerinin de denetimini gerektirir”. Saygılı (2018: 113) da bu konu da 

Focault’nun tezlerini savunuyor görünmektedir: 

“Bu çerçevede, şiddet tekeli devletin somut bir aracıdır: içerideki görüntüsü 

polis iken, dışa karşı görüntüsü ordudur. Ve fakat bu, şiddet tekelinin salt bir 

boyutudur. Hapishaneler, tımarhaneler, okullar ve hastaneler de şiddet 

tekelinin kullanıldığı kapatma mekanlarıdır ve onun görünür olduğu dolaylı 

boyutudur.” 

 Foucault bunun ötesinde, itaatin sağlanabilmesini toplum üyelerinin 

şartlandırılmasıyla ilişkilendirerek otoritenin toplum tarafından kabul edilmesinin 

kaynağına ilişkin farklı bir bakış akışı getirmiştir. Bunu yaparken çeşitli iktidar 

biçimlerini belirleyerek bu iktidar biçimlerinin insanlar üzerindeki otoritesinin kaynağına 

dair tartışmalar yürütmüştür.  

Foucault’ya göre tarihteki devlet biçimleri üç çeşit olarak okunabilir. Bunlar: 

“Önce, bütün bir mukavele ve uyuşmazlıklar oyunuyla birlikte işleyen, feodal bir toprakta 

doğmuş ve kabaca bir yasa –yazılı ve sözlü yasalar- toplumuna denk gelen adalet devleti; 

ikinci olarak, 15. ve 16. Yüzyıllarda feodal değil sınıra dayalı bir topraktan doğmuş olan, 

nizamname ve disiplin toplumuna denk gelen idari devlet ve nihayet toprağıyla, işgal 

edilen yüzeyle değil, bir kitleyle tanımlanan yönetim devleti”dir (Foucault, 2016: 99). 

Foucault bu sınıflandırmayı yaparken Orta Çağ öncesine pek değinmemektedir. Gilles 
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Deleuze ( 2013: 55)’ un belirttiği üzere “Foucault, hiçbir zaman ilkel denilen toplumlarla 

ilgilenmemiştir.” Tarihsel olarak en fazla İbraniliğin doğduğu döneme kadar gitmiş, esas 

olarak ise başta son iki yüzyıl olmak üzere Orta Çağ sonrasını ele almıştır.  

 Yasalara dayanan adalet devleti ve disiplin toplumuna denk gelen idari devlette 

bulunan otoritenin niteliği pastoral iktidar olarak belirlenmektedir. Yönetim devletinin 

özgün yanı ise toplum üzerinde etkili olmasını yönetimsellik temasıyla açıklanan politik 

iktidardan almış olmasıdır. 22 

“Genel olarak, insanların yönetimi fikrinin köklerini daha ziyade Doğu’da, 

önce Hıristiyanlık öncesi Doğu’da, sonra ise Hıristiyan Doğu’da aranması 

gerektiğini düşünüyorum. Bunun da iki biçimi vardır: ilk olarak pastoral tipteki 

bir iktidar örgütlenmesi ve fikri biçiminde; ikinci olarak, vicdan idaresi, 

ruhların idaresi biçiminde.” (Foucault, 2016: 86) 

Genel anlamda yönetimin -yani insanların topluluklar halinde yaşadıkları tarih 

boyunca var olan yönetimin- kutsallıkla ilişkisinin kavranmasında Foucault’nun pastoral 

iktidar kavramı ve güvenlik düzenekleriyle ilişkili olan politik iktidar düşüncesinin 

anlaşılması önemli görünmektedir. 

 

1. İktidarın İlişkisel Boyutu ve Pastoral İktidar 

Pastoral iktidardan önce Foucault’nun iktidar anlayışını belirtmek faydalı 

olacaktır. Bu düşünürün felsefesi genellikle “iktidar her yerdedir” gibi kaba bir 

indirgemecilikle özetlenmeye çalışılır. Ancak Foucatult’nun iktidarı ele alışı daha 

                                                 
22 Aşağıda ele alınacak olan pastoral iktidar ve politik iktidar birbirinden bağımsız olgular olarak 

düşünülmemelidir. Bu iki iktidar arasında etkileşim ve geçiş söz konusudur. Hatta belirli dönemlerde bu 

iki iktidar tipi tek bir varlıkta toplanabilmektedir.  Foucault bu konuda şu çarpıcı bilgiye gönderme 

yapmaktadır: “’Ministre kelimesi, Fransızcada ve birçok Latin dilinde, hem belli bir görevden sorumlu 

hükümet üyesi anlamında ‘bakan’ hem de Tanrı ile insanlar arasında aracı görevini üstlenen ‘papaz’ 

anlamına gelir. Bütün dinler için kullanılan bu terim, Hıristiyan kilisesi içerisinde özellikle ayinlerin 

idaresinden sorumlu kişiler olan papazlar için kullanılır. Yani ministre terimi, hem siyasi, hem de dini 

kullanımında bir aracılık ifade etmektedir.” (Faucault, 2016: 167). 
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karmaşıktır. Yukarıdaki cümle Foucault’ya aittir ancak bu haliyle eksiktir. Foucault 

(2007: 72), söz konusu cümlesini şu bağlamda ifade etmiştir:  

“İktidar her yerde hazır ve nazırdır: ama bu, her şeyin yenilmez birliğinin çatısı 

altında kümeleştirme ayrıcalığına sahip olmasından değil, her an, her noktada, 

daha doğrusu bir noktayla başka bir nokta arasındaki her bağıntıda ürüyor 

olmasından kaynaklanır. İktidar her yerdedir; bu her şeyi kuşattığından değil, 

her yerden geliyor olmasından kaynaklanır.” 

İktidar, hukuksal-kurumsal modeller temellerinde ele alındığında basit bir 

tanımla bir tarafın diğer tarafa istediğini yaptırabilmesi, dolayısıyla yöneten/yönetilen 

olarak donmuş iki kutup arasındaki ilişki olarak karşımıza çıkmaktadır. “Bir sosyal 

katmanın bir başka sosyal katmana, bir sınıfın bir başka sınıfa ya da devletin topluma 

tahakkümü çerçevesinde anlam kazanan böyle bir tanım, siyasi iktidarın ilişkisel 

boyutunu devre dışı bırakır” (Akal, 2019: 346). Oysa Foucault’nun iktidarı kavrayış 

biçimi; 1) iktidarın kurucu doğası yani öznenin iktidar tarafından bir özne olarak 

kuruluşu, 2)idarenin bu kurucu süreçteki rolü üzerinden gelişmiştir ve bu anlamda iktidar 

konusuna son derece önemli bir teorik katkı yapmıştır23 (Neocleous, 2006: vi). 

Foucault iktidarı daha ziyade ilişkisel yönüyle irdelemektedir. Agamben (2020, 

13) Foucault’nun iktidarı ele alış biçiminin önemli bir özelliğinin, sorunu egemenliğin 

tanımlanması ve devlet teorisi gibi hukuksal-kurumsal modeller temelinde ele alan 

geleneksel yaklaşımı reddederek iktidarın öznelerin bedenlerine ve hayat tarzlarına nüfuz 

ettiği somut yolları ön yargısız bir şekilde analiz etmesi olduğunu belirtmektedir. İktidar 

ilişkisel boyutuyla ele alındığında hem özneyi hem de onun gücünü, konumunu ve 

hedefini görece belirsiz kılmaktadır (Akal, 2019: 347). Böylelikle iktidardan anlaşılan bir 

                                                 
23 Neocleous, Foucault’nun iktidarı bahsedilen şekilde ele almasını alana son derece önemli bir katkı olarak 

görürken, iktidar analizi yaparken devlet teorilerinin dışında kalmasını ise hata olarak görmektedir. 

Neocleous (2006: vii) bu eleştirisini şöyle ifade etmektedir: “Devlet-sivil ayrışmasını reddederek e analizi 

devletin ötesine taşımaya çalışarak, devletin kurucu erkini ve hukukun idarenin biçimlendirilmesinde ve 

işleyişinde oynadığı rolün önemini değerlendirmede başarısız kalıyordu. Başka şekilde söylemek gerekirse, 

Foucault, Hegel’in siyasi düşüncesinin merkezini oluşturmuş olanı görmezden geliyordu: devletin, hukuk-

idare devamlılığıyla sivil toplum içinde düzen oluşturucu doğası.” 
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odağın gücü konumu ya da odağın kendisi değil, iktidar ilişkisinin –en az iki olan- 

tarafları veya onlar arasındaki ilişkiler yumağıdır.  Foucault’nun iktidar anlayışında özne 

ile iktidar arasında sıkı bir ilişki vardır. İktidarın ayırt edici özelliği ise “bazı insanların 

başka insanların davranışlarını az çok bütünüyle (ama asla tamamen ya da zorlamayla 

değil) belirleyebilmeleridir” (Foucault: 2014: 55). Bu anlayışa göre iktidar yalnızca 

kurumsal ilişkiler içerisinde yukarıya yerleşmiş ve özneyi denetim altına almış yekpare 

bir yapı değil, “bunun ötesinde, gündelik yaşama, öznenin zihnine ve hareketlerine sirayet 

eden bir kurumdur” (Özmakas, 2012: 56). Foucault (2014: 73)’e  göre bir iktidar 

ilişkisinin karakteristik yanı yani bir ilişkinin onu iktidar ilişkisi yapan özelliği onun 

başkaları üzerinde doğrudan ve aracısız eylemleri değil, başkalarının eylemleri üzerinde 

eylemde bulunabilmesi yani başkalarının tutumlarını (kısmen de olsa) üretebilmesi ve 

yönlendirebilmesidir. 

Delueze (2013: 89, 90) Foucault’nun eserlerini genel olarak ele aldığı kitabında 

onun iktidarı bir form, sözgelimi devlet-formu olarak değil, “bir kuvvetler ilişkisi veya 

daha ziyade her kuvvet ilişkisini bir ‘iktidar ilişkisi” olarak gördüğünü belirtmektedir. 

Delueze’e göre Foucault’nun iktidara ilişkin en büyük tezleri üç başlıkta toplanabilir. 

Öncelikle iktidar esasında baskıcı değildir. Baskıcı olmasından ziyade kışkırtıcı, uyarıcı 

ve üreticidir. İkinci olarak iktidar sahip olunmadan önce pratik edilir “çünkü ancak 

belirlenebilir bir formda, yani sınıf formunda, ve belirlenmiş bir formda, yani Devlet 

forumunda iktidara sahip olunabilir”. Son olarak iktidar hükmedenlerle olduğu kadar 

hükmedilenlerle de ilişkilidir çünkü iktidar ilişki içerisinde olduğu her kuvvetle 

bağlantılıdır. 

Akal (2019: 349) Foucault’nun iktidarı bir kurum, bir yapı, bazılarının sahip 

olduğu bir güç değil de belirli bir toplum içinde karmaşık bir stratejik ilişki biçimi olarak 

ele alarak, onu insani bir temel üzerinde eksiksiz yakalamaya çalışırken aynı zamanda 

dünyayı iktidar ilişkilerine dönüştürdüğünü belirmektedir. Bu bakış açısının birçok 
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iktidar tipini varsaydığı açıktır. Devlet aygıtının Foucault’nun düşüncesine göre bir 

iktidar tipi olduğunu belirten Akal (2019: 349) bununla birlikte iktidarın devlet aygıtına 

hapsedilemeyeceğine dair şöyle demektedir:  

“Devlet aygıtı bunlardan biridir; ama yalnızca bir nihai biçim ve tabii başka 

siyasi iktidar tipleri arasında, yalnızca bir tip olarak (…) Bu sınırlı aygıt, tek  

başına, daha geniş bir alana dağılan genel siyasi iktidar olgusu ya da iktidar 

ilişkileri üzerine konuşamaz. Aynı zamanda hem yerel, hem istikrarsız, hem 

de yaygın olan iktidar ilişkileri bir merkez noktadan ya da tek bir güç 

odağından yayılmaz.”  

Foucault’nun iktidar anlayışının işlevsel üç noktasından birinin bu olduğunu 

belirten Akal (2019: 350), diğer iki işlevinin ise yasa ile uygulama arasında kurulan 

zorunlu bir bağ ve genel bir sosyal hâkimiyetin belirişi olarak öne çıkarmaktadır.  

 

2. Pastoral İktidar 

Pastoral iktidar anlayışında Tanrı’dan krala, kraldan aile babasına aktarılan bir 

otorite ve meşruiyet söz konusudur denebilir. Foucault (2016: 204- 206; 2014: 45) bu 

durumu Orta Çağ’ın en etkili düşünürlerinden biri olan Akinalı Thomas üzerinden 

birbirini doğuran üç analojiyle/önermeyle göstermeye çalışır.  Akinalı Thomas bir sanatın 

(belki de herhangi bir şeyin) mükemmelleşme ölçüsünü onun doğayı taklit etme 

başarısına bağlar. Tanrı doğayı yaratıp her an yönettiğine göre kralın sanatı da Tanrı’nın 

doğayı yönettiği gibi yönetmesiyle mükemmelleşir. Görüldüğü gibi ilk önerme/analoji 

Tanrı ve krala ilişkindir. İkinci önerme/analoji ilkinden yola çıkılarak doğanın işleyişiyle 

toplumun işleyişi arasında kurulmaktadır. Akinalı Thomas’a göre, eğer organları bir arada 

tutan, yönlendiren, onları ortak iyiye göre düzenleyen yaşamsal bir güç olmasaydı 

hayvanların organları düzen içerisinde hareket edemez, derhal ayrışmaya, yıkıma 

uğramaya başlardı. Bir krallıkta da kral böyle bir rol oynar, kral toplumun yaşamsal 

gücüdür. Son önerme/analoji ise pastörle aile babasına dairdir. İnsanın ereğini zenginlik, 
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sağlık olarak değil sonsuz saadet için Tanrı’dan alınan zevk olarak gören Akinalı Thomas, 

kralın işlevinin özü itibariyle pastörle koyunları arasındaki ve aile babasıyla aile fertleri 

arasındaki ilişkiden farklı olmadığını ifade etmektedir.  

Pastoral iktidar düşüncesi ve örgütlenmesinin en temel özelliği şefin, 

hükümranın ya da Tanrı’nın insanları kendi sürüsü gibi kendisini ise çoban (pasteur) 

olarak görmesidir. Foucault (2014: 28; 2016: 110) bu anlayışın ilk olarak antik Mısır’da, 

Asur’da, Mezapotamya’da ve en çok da İbranilerde ortaya çıktığını belirtmektedir. Mısır, 

Asur ve Babil monarşilerinde kral son derece ritüel bir biçimde insanların çobanı olarak 

gösterilmiştir. Örneğin firavun taç giyerken taç giyme töreni esnasında elinde bir çoban 

değneğiyle çobanlık nişanını alır ve insanların çobanı olarak ilan edilir. Benzer şekilde 

çoban sıfatı, insanların pastörü sıfatı Babil kralları için kullanılan bir unvandır. “Pastörlük 

Tanrı ile insanlar arasındaki temel bir ilişki tipidir ve kral da bir anlamda Tanrı ile insanlar 

arasındaki ilişkinin pastoral yapısına dahildir” (Foucault, 2016: 111). Saygılı (2018: 279), 

Hıristiyanlıkla beraber İbranilerde görülen pastorallik temalarında, çobanın sürüsüyle 

olan ilişkileri bağlamında değişiklik olduğunu belirterek şöyle devam etmektedir: 

“Çoban, bütün sürünün ve tek tek kuzuların kaderinden sorumluyken, artık 

Hıristiyanlıkla birlikte ilişkiye yeni bir boyut eklenir; yeni bir ilişki çeşidi olan 

günah ilişkisi peyda olur. Çoban sürüsünün başında görevine devam ederken, 

mümin kuzuların işlediği günahlara ve sevaplara da dikkat kesilir bundan 

böyle. Zira bu ilişkide, günahlar da sevaplar da çobanın hanesine yazılacaktır.”  

Pastorallik soyut, genel ve teorik tanımı içinde ele alındığında onun üç şeyle 

ilgili olduğu görülmektedir. Öncelikle Pastorallik selametle ilgilidir çünkü pastoralliğin 

kendisine koyduğu temel nitelikli ve en önemli hedef, bireylerin selamet yolunda yürüyüp 

ilerlemelerini sağlamak yani onları selamete ulaştırmaktır. Pastoralliğin bu özelliği hem 

bireyler için hem de cemaatler için geçerlidir. Dolayısıyla pastorallik bireyleri ve 

cemaatleri selamete yönlendirir. Pastoral iktidar gerektiğinde grubun yaşamı ve selameti 

uğruna kendini feda etmeye hazır olmalıdır. Bu açıdan tahtı kurtarmak uğruna 
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tebaasından kendilerini feda etmelerini isteyen krallık iktidarından farklıdır (Foucault, 

2014: 65).   İkinci olarak pastorallik yasayla ilgilidir çünkü bu anlayışa göre bireylerin ve 

cemaatlerin selamete ulaşabilmeleri Tanrı’nın düzenine, buyruğuna ve istencine boyun 

eğmeleriyle mümkün olmaktadır. Son olarak pastorallik hakikatle ilgilidir (Foucault, 

2014, 30), “zira bütün yazılı dinlerde olduğu gibi Hıristiyanlıkta da, ancak belli bir 

hakikati kabul etmek, ona inanmak ve onu açıkça tanımak kaydıyla selamete ulaşılabilir 

ve yasaya biat edilebilir” (Foucault, 2016: 146).  “Bu iktidar tipi (siyasi iktidara zıt 

olarak), selamete yöneliktir” (Foucault, 2014: 65). Tüm bunlar göz önünde 

bulundurulduğunda Foucault’nun pastoral iktidar kavramının kilit noktasının onun 

hakikatle bağlantısı olduğu görülmektedir. Bu durum, Weber’in otorite tiplerine dair 

yaptığı sınıflandırmasına benzer şekilde, Eliade’nin modern dönem öncesinde kutsallığı 

hakikat olarak tanımlamasıyla uyumludur. Hatırlanacağı gibi Eliade (2017: 16) kutsalın 

modern dönem öncesinde nasıl algılandığına dair şu tespiti yapmıştı: “Kutsal, modernite 

öncesi tüm toplumların insanı için… güçlü ve nihai olarak tam anlamıyla hakikatle 

eşdeğerdir.” Eliade bu döneme ilişkin kutsalı hakikatle kopmaz bir yapışıklık içinde ele 

alırken Foucault hakikati pastoral iktidarın bir karakteristiği olarak ele almaktadır.  Zira 

ona göre pastoral iktidar yaşamla eş kapsamlıdır ve yine yaşamla süreklilik taşımaktadır 

(Foucault, 2014: 66). Modern dönem öncesi iktidarın pastoral karakteristiğine Orta Çağ 

özelinde değinen Saygılı, bunu ikinci bölümde ele alınacak olan “engizisyon 

mahkemeleri” üzerinden örneklendirmektedir: 

“[Ortaçağ’da] kültürel yapı kilisenin ve Hıristiyanlığın hakim olduğu dindar 

bir oluşum gösterir. Hıristiyanlık kültürel hayata egemen konumdadır… Hatta 

engizisyon mahkemesi cezayı tefhim ederken şöyle diyor: ‘Çoban görevini 

yaptı ve zehirlenmiş koyunun ruhunu huzura erdirdi.’ İşte yine pastorallik. 

Ama bir de şövalyelerin iktidarı var öncesinden farklı olarak. Ancak şövalye 

de kiliseyle yakın temas içinde. O zaman şöyle bir yorum yapabiliriz: 

Ortaçağın geç dönemine kadar pastorallik yoğunken, geç ortaçağda pastorallik 

artık ortadan kalkmakta. Böylece alacakaranlık çağının tamamına yaygın 

diyemesek de bu çağda da pastoral temalar mevcuttur.” (Saygılı, 2018: 301) 
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Bu durumda kutsallığın bu dönemdeki iktidar biçimiyle ve dolayısıyla yönetim 

biçimiyle yakından ilişkili olduğu sonucu çıkmaktadır. Bu dönemde kutsallığın modern 

dönemden farklı olarak deprem, şimşek, kıtlık gibi bir hakikat olarak var olması dönemin 

yönetim anlayışlarıyla uyumlu ve ilişkili görünmektedir.  

Foucault’ya göre Musevilik inancıyla birlikte ortaya çıkan bu iktidar tipi en 

belirgin halini ise Hıristiyan Kilisesi’nin Roma İmparatorluğu içerisinde 

kurumsallaşmasıyla almıştır.  

“Yunan ve Roma düşüncelerine tamamen, ya da en azından büyük ölçüde 

yabancı olan bu pastoral iktidar fikri, Batılı dünyaya Hıristiyan Kilisesi 

tarafında dahil edilmiştir. Pastoral iktidarın bütün bu temalarını belirli 

mekanizmalar ve belli kurumlar aracılığıyla yerleştiren, hem kendine özgü, 

hem de özerk bir pastoral iktidarı gerçekten örgütleyen, Roma 

İmparatorluğu’nun içinde bunun düzeneklerini kuran ve bu imparatorluğun 

kalbinde başka hiçbir uygarlığın daha önce tanımadığı bir iktidar tipini 

örgütleyen Hıristiyan Kilise’sidir.” (Foucault, 2016: 116, 117) 

Dolayısıyla Foucault pastoral iktidarın nüvelerini Museviliğin oluştuğu döneme 

götürse de insanlar üzerindeki iktidarın belirli bir tipi olarak ve insanların yönetilme 

usullerinin ana kalıbı olarak pastoralliğin Hıristiyanlığın kurumsallaşmasıyla birlikte 

başladığını ifade etmektedir. Ona göre “Pastorallik, tarihte kesin biçimde biricik olan ve 

başka hiçbir medeniyette örneğine rastlanmayan bir süreçle, yani bir dinin, dini bir 

cemaatin bir Kilise etrafında örgütlenmesi süreciyle birlikte başlamıştır” (Foucault, 2016: 

131). Çünkü Kilise, insanları gerçek yaşamlarında ve gündelik bir biçimde yönetme 

iddiasındadır24.  Bunu tüm insanlık ölçeğinde işlerlik göstererek yapan bir kurum olması 

bakımından ise toplumların tarihinde bir ilktir. Hıristiyan pastoralliğinin diğer bir özgün 

yanı Yahudi ya da Yunan Roma yasa anlayışına aşırı ve tamamen ölçüsüz olarak itaati 

                                                 
24 Kilise kurumsallaştıkça toplumsal yaşamın yönetilmesinde gittikçe etkili bir konuma gelmiştir. Foucault 

(2016: 188) buna dair şunu hatırlatmaktadır: “Kilise daha 7. ve 8. yüzyıllardan itibaren adli görevleri 

üzerine almıştı ve icra ediyordu –o zamanın ceza kayıtları bunu belgeler. Ancak önemli olan şu: 11- 13. 

Yüzyıllardan itibaren, günah çıkarma pratiğinin gelişip zorunlu hale geldiğini görüyoruz; aslında bu pratik 

zaten büyük ölçüde yaygınlaşmıştı, ama 1215’ten itibaren her müminin düzenli olarak karşısına çıkacağı 

sürekli bir mahkeme olmuştu.” 
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eklemesidir (Foucault, 2014: 38). Buradaki itaat “bir insanın bir diğerine sürekli ve 

belirsiz itaati”dir (Foucault, 2016: 188). Hıristiyan pastoralliğinin anlaşılması ve 

kendinden önceki pastorallik biçimlerinden farklı olmasının anlaşılması önemlidir. 

Çünkü yönetimselliğin kökeni burada bulunmaktadır (Foucault, 2016: 145). Kilise’nin 

kurumsallaşmasının da etkisiyle Hıristiyan pastoralliği yönetim açısından önemli olan 

süreçleri ortaya çıkarmış ve/veya kontrol altına almıştır. Bunlar: insanları yönlendirme, 

yürütme, onlara yol gösterip rehberlik etme, elinden tutma, manipüle etmedir (Foucault, 

2016: 144; 2014: 65). Hıristiyan pastoralliği böylelikle bir yönlendirme sanatı yaratmıştır. 

Bu sanatın uygulanması sonucunda insanlar yaşamlarının her anında bireysel ve toplu 

olarak yükümlü hale gelmişlerdir. Hıristiyan pastoralliği bu bakımdan insanları bir yasaya 

veya bir hükümrana tabi kılmak için kullanılan usullerden farklı ve özgündür.  

“Kısacası [bu] pastorallik, politikayla, pedagojiyle ya da retorikle örtüşmez, 

onlardan tamamen farklı bir şeydir. Bu bir “insanları yönetme sanatı”dır v 16. 

yüzyıl sonundan itibaren, 17. ve 18. yüzyıllarda politik sahneye giriş yaparak 

modern devletin doğuşuna damgasını vuran yönetimselliğin kökenini, oluşum, 

kristalleşme ve doğum anını burada aramak gerekir.” (Foucault, 2016: 144).  

Foucault (2016:169) pastoral iktidarın modern devletin ortaya çıkmaya başladığı 

dönemlerde bir kriz içerisine girdiğini, patlayıp dağılarak yönetimsellik boyutunu aldığını 

belirtmektedir. Saygılı (2018: 4) da benzer şekilde pastoral iktidarın modern devletle 

birlikte merkezileştiğini ve rasyonelleştiğini vurgulayarak şöyle devam etmektedir: 

“Ancak tekrar vurgulayalım: pastorallik kaybolmaz! Merkezi iktidarın içine 

nüfuz eder ya da başka bir tabirle çöreklenir. Fakat bu çöreklenme ayan beyan 

olacak değildir. Çöreklenme gizliden gizliye olmaya çalışır biteviye. Zaten 

yeni olan eskiyi değiştirmek, dönüştürmek ister. Gizli kalma isteğinin sebebi 

budur. Görünürde ise, yeni iktidar eskinin aleyhine ve yeniyi müjdelercesine 

taban tabana zıt yaklaşımlar sergilemek zorundadır. Aksi bir tavır “yeni” olma 

iddiasını zedeleyecektir çünkü.” (Saygılı, 2018:4, 5) 

 Yukarıda ele alınan iktidar tipinde meydana gelen bu kırılma kendi döneminin 

özgül koşulları içerisinde başka nitelikte ve kapsamda bir iktidar haline gelmiştir 
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(Foucault, 2019: 7). Foucault (2014: 63)’e göre politik iktidar olarak adlandırılabilecek 

bu yeni iktidar biçimi bireyi bir kategoriye sokarak, bireyselliğiyle belirleyerek, kimliğine 

bağlayarak ve ona hem kendisinin hem de başkalarının onda tanımak zorunda olduğu bir 

hakikat yasası dayatarak gündelik yaşama doğrudan müdahale etmektedir. Politik 

iktidarın pastoral iktidardan farklı olarak bireyleri özne yapan bir iktidar biçimi olduğunu 

belirten Foucault (2014: 63) “özne”25ye ilişkin şunu eklemektedir: “Özne sözcüğünün iki 

anlamı vardır: Denetim ve bağımlılık yoluyla başkasına tabi olan özne ve vicdan ya da 

özbilgi yoluyla kendi kimliğine bağlanmış olan özne. Sözcüğün her iki anlamı da boyun 

eğdiren ve tabi kılan bir iktidar biçimi telkin ediyor.” Bu iktidar tipinin konusu insanları 

öteki dünyadaki selametlerine kavuşturma değil; bu dünyada sağlık, refah emniyet 

içerisinde yaşamaları şeklinde tezahür etmektedir (Foucault, 2014: 66).  Foucault (2014: 

67) pastoral iktidardan politik iktidara doğru yaşanan dönüşüme dair şunu belirtmektedir: 

“Bütün bunlar, yüzyıllar boyunca –bin yıldan fazla bir süre için- tanımlı bir 

dinsel kuruma bağlı kalmış olan pastoral türden bir iktidarın aniden tüm 

toplumsal bünyeye yayıldığını ve birçok kurumda destek bulduğunu içerimler. 

Ve birbirine az çok bağlı ve gene az çok rakip olan bir pastoral iktidar ile bir 

siyasi iktidar yerine, bir dizi iktidarı ailenin, tıbbın, psikiyatrinin, eğitimin ve 

işverenlerin iktidarı) karakterize eden bireyselleştirici bir “taktik” vardı.” 

Saygılı (2018: 220) kaba bir betimlemeyle eski doğu toplumlarında-İbranilerde, 

Antik Yunanda ve Hıristiyanlıkta olmak üzere üç evrede incelenebilecek olan pastoral 

iktidarın on sekizinci yüzyıldan itibaren modern devletle birlikte laikleştiğini 

belirtmektedir.   

Pastoral iktidar tipindeki yasa sistemi sınırlandırıcı ve gerektiğinde ölümü 

emredebilirken politik iktidarın nesnesi yaşamdır. Nesnesi yaşam olan bu iktidarın 

düzenleyici ve denetleyici mekanizmalara ihtiyacı vardır ve bu düzenleme ve denetlemeyi 

                                                 
25 Fransızca’da “sujet” kelimesi hem özne hem de “tebaa”, yani tabi (boyun eğmiş) anlamını taşımaktadır. 

Benzer şekilde Fransızca’da “assujetir” kelimesi de hem “özneleştirmek” hem de tabi kılmak, boyun 

eğdirmek anlamında kullanılmaktadır. Foucault (2014: 63) bu kelimeyi genel olarak her iki anlamda da 

kullanmakla beraber yukarıdaki pasajda ikinci anlamda kullanmıştır.  
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oluşturmuş olduğu normlar yoluyla yapmaktadır (Keskin; 2014: 19). Bu düzenleme ve 

denetleme ise yönetimsel idare biçiminin önemli bir temasını oluşturmaktadır. 

 

3. Yönetimsellik 

Yukarıda bahsedildiği gibi Foucault devletleri/toplumları üç kategoride ele 

almıştır. Bunlar: adalet devleti, idari devlet ve yönetim devletidir.26 Bunlardan adalet 

devleti hükümranlıkla, idari devlet disiplinle ve son olarak yönetim devleti ise yönetimsel 

idare ile ilişkilendirilmiştir. Foucault (2016: 97) “yönetimsellik” kavramıyla üç şeyi 

kastettiğini belirterek şöyle devam etmektedir: 

“Yönetimsellik derken, temel hedefi nüfus, baskın bilgi biçimi ekonomi 

politik, temel teknik aracı da güvenlik düzenekleri olan bir bütünü, bu son 

derece belirli fakat karmaşık iktidar biçiminin uygulanmasını sağlayan 

kurumlardan, usullerden, çözümleme ve düşüncelerden, hesap ve taktiklerden 

oluşan bütünü kastediyorum. İkinci olarak, “yönetimsellik” derken, Batı’nın 

tamamında, “yönetim” olarak adlandırabileceğimiz bu iktidar tipini diğerleri 

(hükümranlık ve disiplin) üzerinde egemen kılmayı çok uzun süredir sürdüren 

eğilimi, kuvvet çizgisini kastediyorum. Bu iktidar tipi beraberinde bir yandan 

yönetime özgü bir dizi aygıtın gelişimini, diğer yandan ise bir dizi bilmeyi 

getirmiştir. Nihayet, “yönetimsellik” derken, Ortaçağ’daki adalet devletinin 

15. ve 16. yüzyıllarda idari bir devlete dönüştüğü, yavaş yavaş  

“yönetimselleştiği” süreci, daha doğrusu bu sürecin sonucunu anlamak 

gerekir.” 

Gürkan (2007: 228) da devletin yönetimselleşmesini tarihsel olarak 16. yüzyılla 

başlatırken bu dönüşümde “polisiye düzenlemeler”in27 etkisine dikkat çekmektedir. 

Yukarıda ilk tanımdaki nüfus vurgusu -istatistiğin gelişimiyle birlikte- yönetim devletinin 

işleyişinin anlaşılması açısından önemlidir. Çünkü “yönetim sorununun nihayet 

                                                 
26 Yeri gelmişken şunu belirtmek gerekir. Foucault bu devlet/toplum biçimlerini tarih içerisinde lineer bir 

biçimde ilerleyen dönüşümler olarak görmez. Bu konuya ilişkin Foucault(2016: 97) şunu vurgulamıştır: “O 

halde olayları, sanki bir hükümranlık toplumunun yerine bir disiplin toplumu geçiyormuş, sonra da bir 

disiplin toplumunun yerine bir yönetim toplumu geçiyormuş gibi anlamamak gerekir kesinlikle. Aslında 

ortada bir üçgen söz konusudur: Hükümranlık, disiplin ve yönetimsel idare”.  
27 Polis kavramı ve içeriği aşağıda ele alınacaktır.  
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hükümranlığın hukuki çerçevesi dışında düşünülebilmesini ve hesaplanabilmesini 

sağlayan şey tam da nüfusa özgü sorunların algılanması ve ekonomi adı verilen bu 

düzeyin yalıtılmasıdır” (Foucault, 2016: 86).  Nüfus sorunu yönetim sanatının önündeki 

engellerin kalkmasına imkân vermiştir. Nüfusla ilgili kendine has fenomenlerin ortaya 

çıkması eski aile modelinin terk edilmesini ve bu ekonomi28/yönetim kavramının başka 

bir şeyin üzerine yoğunlaştırılmasını sağlamıştır. Bu aşamaya kadar idari çerçevelerin 

içinde ve dolayısıyla hükümranlığın içinde işlemiş olan istatistiksel bilgiler bu aşamadan 

sonra nüfusun kendine özgü düzenliliklerinin olduğunu göstermeye başlamıştır. 

İstatistik29 nüfusa özgü fenomenlerin ölçülmesini sağlamış ve nüfusun ailenin küçük 

çerçevesine indirgenemeyecek olan yanını ortaya koymuştur. Diğer bir deyişle aileye 

indirgenemeyecek bir olgu olarak nüfus ortaya çıktığı için aile nüfusa nazaran bir alt 

düzeye inmiş, nüfusun bir öğesi haline gelmiştir.  Bu aşamada artık aile çoğunlukla ahlaki 

ya da dinsel yanları nedeniyle toplumda bir yer edinmiş, yönetim modeli olarak ise 

ortadan kalkmaya başlamıştır. Foucault (2016: 94, 95)’e göre “ailenin model düzeyinden 

araçsal düzeye geçmesi son derece temeldir. Ailenin nüfusla bir araçsallık ilişkisine girişi 

de 18. Yüzyılın ortalarından itibaren olur: ölüm oranlarına dair kampanyalar, evliliğe dair 

kampanyalar, aşılar vb. yani nüfusun yönetim sanatının önündeki engelleri kaldırması, 

aile modelini devreden çıkarmasıyla mümkün olur.” Dolayısıyla burada adalet devleti 

anlayışından yönetim devletine/yönetimselliğe geçiş yani yasa ve emirlerin yerini 

yönetim tekniklerine bırakması söz konusudur. 

Foucault’ya göre pastoral iktidar bir özne olarak ele alındığında nesnesi insanları 

yönlendirmedir. On yedinci yüzyıl sonlarından itibaren ise pek çok pastoral işlev 

yönetimsellik çerçevesinde tekrar ele alınmaya başlanmış yani yönetim insanların 

                                                 
28 “’Ekonomi’ kelimesi 16. Yüzyılda bir yönetim biçimini belirtiyordu, 18. Yüzyılda ise, tarihimiz 

açısından bence kesinlikle temel olan bir dizi karmaşık süreç üzerinden, yönetim için bir müdahale alanını, 

bir gerçeklik düzeyini belirtmeye başlar.” (Foucault, 2016: 86). 
29 “İstatistik” kelimesi etimolojik olarak “devletin bilgisi” anlamına gelmektedir (Foucault, 2016: 242). 
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yönlendirilmesinde giderek daha etkili olmaya başlamıştır Böylelikle insanları 

yönlendirmeye ilişkin mücadeleler dini kurumlardan ziyade politik kurumlar içerisinde 

yaşanmaya başlamıştır (Foucault, 2016: 175, 176; Sennelart, 2019: 292). Faocault bu 

duruma ilişkin savaş ve askerliğe dair bir örnek vermektedir: 

“Uzun süre boyunca, yani 17-18. yüzyıllarda, savaşçı olmayı yüksek bir 

konum olarak, kabaca bir asalet olarak gören kişiler dışında, savaşmak az çok 

gönüllü biçimde yapılan bir meslekti –aslında çoktan ziyade az gönüllüydü 

ama bu önemli değil- ve bu anlamda askere alma sırasında bir dizi direniş, 

reddiye, firar meydana geliyordu. Firarlar, bütün17-18. yüzyıl ordularında çok 

yaygındı. Ancak savaş, bir ülkenin her yurttaşı için artık yalnızca bir meslek 

olmaktan, hatta genel bir yasa olmaktan çıkıp bir tutum haline geldiğinde, 

kamusal bir otoritenin, kamusal bir bilincin gözetiminde ve belirli bir disiplin 

çerçevesinde, politik bir tutum, ahlaki bir tutum, bir özveri, ortak amaç ve 

selamete kendini adama haline geldiğinde, yani askerlik artık bir kader veya 

bir meslek olmak yerine bir tutum haline geldiğinde, demin sözünü ettiğim 

firar – yasa ihlalinin yerine başka bir firar biçiminin, “firar- boyun eğmeme” 

adını vereceğim bir biçimin geldiğini görüyoruz.  Burada, savaş mesleğini 

yapmayı reddetmek ya da bu etkinliği bir süre bırakmak, silah taşımanın bu 

reddi, ahlaki bir tutum ya da karşı tutum olarak, yurttaşlık eğitiminin reddi 

olarak, toplumsal değerlerin, ulus içerisinde o anda işlemekte olan politik 

sistemin, kişinin başkalarının ya da kendisinin ölümüyle kurduğu ilişkinin 

reddi olarak görülür. O halde burada, artık o eski firar biçimiyle hiç ilgisi 

olmayan bir tutum direnişi fenomeninin ortaya çıktığını (…) görüyoruz.” 

(Foucault, 2016: 176).  

Yukarıda savaş ve askerlik özelinde ele alınan dönüşüm çok daha genel bir 

durumun örneğidir. Yaşanan genel dönüşüm iktidar biçimine ve işleyişine ilişkindir. 

Foucault (2016: 206)’ya göre insanların kral tarafından yönetilmesini haklılaştıran 

pastoral iktidarın içeriğindeki Tanrı-doğa, kral-pastör, aile babası sürekliliği ve ilişki 

biçimi 16. yüzyılın sonlarından itibaren kırılmaya başlamıştır. Bu kırılmanın 

yaşanmasında pastoral iktidarın özgün yönetim anlayışında önemli yeri olan selamet, itaat 

ve hakikatin bu dönemde ağır darbeler alması etkili olmuştur.  

Pastoral iktidarın evreni açıklama biçiminde dünya evrenin merkezindedir ve 

evren dünya için yaratılmıştır. Dünyayı açıklama biçimi ise Tanrı’nın dünyayı insanların 
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selamete ulaşabilmesi için yarattığı şeklinde insan-merkezci bir anlayıştır. İkinci olarak 

pastoral anlayışta mucizelerle ve alametlerle dolu bir doğa kabulü vardır. Son olarak bu 

anlayışa göre dünya dikkat kesilince içinde fark edilebilecek hakikatleri ve bu hakikate 

giden analojileri barındırmaktadır. “İşte Tanrı’nın bu dünyadaki pastoral iktidarının açık 

biçimini oluşturan şey, tamamen ereksel bir dünya, insan-merkezli bir dünya, bir 

mucizeler ve alametler dünyası, son olarak da bir analojiler ve [şifrelenmiş] sayılar 

dünyasıdır” (Foucault, 2016: 207, 208). 

16. yüzyıldan itibaren yaşanan bilimsel gelişmeler yukarıdaki anlayışın 

sarsılmasında etkili olmuştur. P. Smith (2001: 158- 170) başta astronomi olmak üzere 

matematik, cebir, anatomi, fizik ve coğrafya alanlarında belirgin bir ilerlemenin yaşandığı 

bu dönemle ilgili şu tespiti yapmaktadır: “16. Yüzyıl biliminin başarısı, insanların, Eski 

Yunan’dan beri geniş ölçüde ilk kez, doğaya Aristotales ve Physiologus gözünden 

bakmak yerine kendi gözleriyle bakmayı denemeleridir.” Foucault (2016: 206), bu 

gelişmelerin yönetim anlayışına yansımalarına ilişkin şöyle demektedir.  

“Copernicus ve Kepler’in astronomisi, Galileo’nun fiziği, John Ray’in doğa 

tarihi, Port-Royal’in dilbilgisi… bütün bu söylemsel pratiklerin, bu bilimsel 

pratiklerin en büyük etkilerinden biri –burada yalnızca bu bilimlerin sayısız 

etkilerinden birinden söz ediyorum-, Tanrı’nın dünyayı ancak genel yasalar, 

basit ve kavranabilir yasalarla idare ettiğini göstermekti. Bu yasalar, ya 

matematiksel ölçüm ve analiz ile, ya da doğa tarihi örneğindeki gibi 

sınıflandırıcı analiz ile, ya da genel dilbilgisi örneğinde olduğu gibi mantıksal 

analizle erişilebilecek yasalardı. Peki Tanrı’nın dünyayı genel, değişmez, 

evrensel, basit ve kavranabilir yasalarla idare ediyor olması ne demektir? 

Bunun anlamı, onun dünyayı “yönetmiyor” oluşudur. Tanrı dünyayı pastoral 

bir biçimde yönetiyor değildir. Tanrı dünyaya, ilkeler aracılığıyla hükmeder.”  

Yaklaşık bu dönemden sonra kraldan/hükümrandan beklenen, doğanın 

sürekliliğine paralel olarak tanrısal hükümranlığını devam ettirmesi anlayışı değişmiştir. 

Bu noktada Niccolo Machiavelli’nin (1469- 1527)  çokça tartışılan ünlü kitabı 

“Hükümdar” akla gelmektedir. On beşinci yüzyılın ilk çeyreğinde yazılan bu kitap 
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pastoral iktidar anlayışında gerçekleşen bir gevşeme olarak da okunabilir. Kitapta 

hükümdarlık tipleri ele alınmakla birlikte yazarın asıl konusunun hükümdarlığın 

kurulması, genişletilmesi ve korunması olduğu görülmektedir. Kitapta devletin ve 

nüfusun refahının arttırılması ele alınmamış,30 bununla dolaylı ilişkili olabilecek 

tavsiyeler ise ancak hükümdarın gücünü korumasına yönelik olarak verilmiştir.  Foucault 

(2016: 215)’in belirttiği gibi “Machhiavelli’nin kurtarmaya, muhafaza etmeye çalıştığı 

şey devlet değil, Prens’in üzerinde tahakküm uyguladığı şeyle arasındaki ilişkidir; yani 

kurtarılmak istenen şey Prens’in  toprağı ya da nüfusu ile arasındaki iktidar anlamında 

prensliktir.” Kitabın bu çalışma açısından diğer bir önemi ise, Machiavelli’ (2003: 94)’ün 

hükümdara dindar olup olmadığından bağımsız olarak dindar görünmesini telkin 

etmesidir. Oysa daha önceki dönemler düşünüldüğünde otoritesinin meşruiyetini 

Tanrı’dan alan bir hükümdarın dindar olmaması pek de söz konusu edilmemiştir.31 

On altıncı ve 17. yüzyıllardan itibaren hükümdarın özgün görevi Tanrının 

doğaya, ruhun bedene, pastör ya da aile babasının sürü veya çocuklara olan 

hakimiyetinden farklı olarak ele alınmaya başlanmıştır. Foucault (2016: 208)’e göre 

Tanrı’da ya da doğada olmayan bu özgün görev yönetme edimidir. Artık hükümrandan 

beklenen sadece hükümranlığını koruması ve icra etmesi değil bundan farklı ve fazlasıdır.  

“Yönetim/hükümet [gouvernment] işte tam budur. Hükümranlıktan fazladır, 

ona nazaran bir ek teşkil eder; ancak pastorallikten de fazla bir şeydir – işte 

modeli olmayan ve modelini aramak durumundaki bu “bir şey”, yönetim 

sanatıdır. Yönetim sanatını bulduğumuz zaman, ne hükümranlık ne de 

pastorallik olacak bu işlemi hangi akılsallık tipi uyarınca yapacağımızı da 

                                                 
30 Oysa yaklaşık yüz yıl sonrasında, “devleti yönetme bilgisi ve yönetim sanatı” (Aktel, 2015: 84)  olarak 

kameralizm anlayışı içerisinde devletin refahının arttırılması temel bir konu olmuştur. Foucault (2016: 

215)’e göre Machiavelli’de ise yönetim sanatı yoktur.  
31 Kilise’nin ruhani güç olarak zayıflaması ve dünyevi gücün tarihsel olarak öne çıkması çalışmanın ikinci 

kısmında ele alınacaktır. Ancak yeri gelmişken bu dönüşümde Machiavelli’nin bulunduğu yerin anlaşılması 

önemlidir. Machiavelli siyasi eylemlerin, kilisenin kurumsal ve normatif vesayetinden kurtulması 

gerektiğini savunarak siyasetin patrimonyal prenslerin vesayetine girmesine ve siyasetin dünyevi bir iktidar 

sistemi olarak ele alınmasında önemli bir rol oynamıştır. “Söz konusu gelişme, siyasi eylemlerin kavranışını 

da önemli ölçüde değiştirmiştir. Bir yandan kilise, bu yeni dünyevi kökenli egemenlikle karşıtlık ilişkisine 

girip toplum ve dolayısıyla iktidar sahipleri üzerindeki etkisini yitirirken, dünyevi iktidar giderek prensin 

kişiliğinde toplanmaya ve meşruiyet kazanmaya başlamıştır.” (Turan, 2020: 151). 
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bulmuş oluşuruz. İşte 16. yüzyıl sonunun temel meselesi, yani “yönetim sanatı 

nedir?” sorusu buradan kaynaklanır.” (Foucault, 2016: 208). 

 Foucault (2016: 252- 256; 2019: 8) yaşanan bu değişimin dönüm noktası olarak 

genelde 16. Ve 17. yüzyılları, spesifik olarak ise Roma İmparatorluğu’nun sonu olarak 

tanımladığı Westphalia Antlaşması’nı (1648) almaktadır. Bu antlaşma öncesinde 

Avrupa’nın kan içinde yüzdüğünü belirten İrem (20505: 145) aynı dönemde İngiltere’de 

yaşanan iç savaşın geleneksel kurumları derinden sarstığını belirterek bu çatışmaların 

altında yatan önemli nedenlerden birinin dini ve kültürel farklılıkların olduğunu 

eklemektedir.  

Bu anlaşmayla birlikte bütün devletlerin asıl amacının imparatorluk olduğu 

düşüncesi güç kaybetmiştir. Reform nedeniyle Kilise’yle yaşanan kopuş resmi olarak 

kabullenilmiş, kurumsallaşmıştır. Önceki dönemden farklı olarak devletler 

politikalarında ve ittifaklarında dini aidiyetler bağımsız olarak hareket edebilmişlerdir. 

Barışı hazırlayacak olan konferans o döneme kadar yapılmış en büyük konferans olup bu 

konferansın en önemli özelliklerinden biri ise devlet, savaş ve iktidar sorunlarının laik bir 

anlayışla ele alınmış olmasıdır (Sander, 2014: 100). Bu dönemden sonra devletlerarası 

ilişkiler artık çekişmeden ziyade rekabet üzerinden yürümeye başlamış, hanedan 

çekişmeleri yerini tedricen devletlerin rekabetine bırakmıştır. Prenslerin çekişmesinde 

ittifaklar kalıcı, dini ve ailevi bağlarla ilişkili yapılırken mücadelenin rekabetle ilişkili 

olmaya başlamasıyla birlikte geçici, aynı zamanda akrabalıktan ve dinden görece 

bağımsız olarak oluşturulmaya başlanmıştır. Foucault (2016: 256)’ya göre, “Prenslerin 

bu çekişmesinden devletlerin rekabetine geçiş (…) Batı’nın politik yaşamı ve tarihi olarak 

adlandırılabilecek şeylerin biçimlerindeki en temel dönüşümlerden birini oluşturur.”  

Prensler arasında yaşanan hanedan çekişmesinde geçerli olan öğe prensin 

hazinesi,  zenginliği ve bunların arttırılmasının hesaplanmasıyken daha sonraki dönemde 

bütün bunlar artık devletin zenginliği biçiminde düşünülmüştür: “Güç etkeni olarak 
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prensin zenginliğinden, bizzat krallığın gücü olarak devletin zenginliğine bir geçiş söz 

konusudur burada” Foucault (2016: 255). Devletin zenginliği ve gücü ise sadece sahip 

olduğu varlıklarla değil, ticari imkanlar, mübadele dengesi gibi devlete içkin konularla 

ilişkilendirilerek düşünülmeye başlanmıştır (Aktel, 2015: 85).  

Prenslerin çekişmesinden devletlerarası rekabete geçildiğinde devlet aklına dair 

yeni bir mefhum olarak kuvvet (force) mefhumu ortaya çıkmaktadır (Foucault, 2016: 

257). Devletlerin gücü artık topraklarının çoğalmasıyla evliliğe dayalı ittifakların ve 

varlıkların genişlemesiyle değil kuvvetlerinin oluşumu ve artışıyla ilişkilidir. Devletin 

yalnızca genel bir düzen içerisinde muhafaza edilmesinden ziyade belli bir kuvvetler 

ilişkisi kurmasına yönelik yeni bir yönetimsel akıl ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu yeni 

yönetimsel akıl yukarıda ele alınan pastoral iktidardan ziyade yeni diplomatik ve askeri 

teknikler ile döneminin anlamıyla polis düzeneği araçlarıyla yönetimselliğini 

sürdürmektedir (Foucault, 2016: 99, 258).  

 

i. Diplomatik ve Askeri Teknik 

Diplomatik ve askeri tekniğin üç aracı savaşın yeni bir biçimi, diplomasi ve 

sürekli bir askeri düzeneğin oluşumu olarak sayılmaktadır (Foucault, 2016: 267). 

Büyük ve yıkıcı savaşları içeren otuz yıl savaşları sonrasında imparatorluk 

anlayışı ve Kilise evrenselliği güç kaybetme sürecine girmiştir. 1618- 1648 tarihleri 

arasında yaşanan bu yıkıcı savaşlar hem Katolik ve Protestanlar arasında hem de Kutsal 

Roma İmparatorluğu ile bağımsızlıklarını sağlamaya çalışan üye devlet arasındaki bir iç 

savaştır. Ayrıca Fransa, Habsburglar, İspanya, Hollanda, Danimarka, İsveç ve 

Transilvanya’nın da karıştığı devletlerarası bir savaştır (Sander, 2014: 99). Bu yıkıcı 

savaşlar sonunda Almanca konuşulan topraklardaki nüfus üçte bir oranında azalmıştır 

(Aktel, 2015: 84). Bu savaşların ardından yapılan ve bir dizi antlaşmadan meydana gelen 
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Westphalia Antlaşması’yla, Avrupa’da devletlerarası dengeyi hedefleyen yeni bir sistem 

içerisine girmiştir. Bu yeni sistem içerisinde, devletlerin belirli bir denge içerisinde 

rekabet edebilmesi için her devlet bir yandan diğer devletlerin hareketlerini ve gelişimini 

sınırlamayı diğer yandan ise rakiplerinde oluşacak bir siyasi ve ekonomik bunalımdan 

etkilenmemek için onların belirli bir gelişimini gözetlemeye başlamışlardır (Foucault, 

2016: 258). 

Savaş (daha öncesinden farklı olarak) yeni anlayışta çoğunlukla bu dengeyi 

korumak için yapılmaya başlanmıştır. Foucault (2016: 262) Orta Çağ’da savaşın adli 

(judiciaire) bir tutum olduğunu belirtmektedir. Bu dönemde savaş bir adaletsizlik olduğu, 

bir hak ihlali ya da başka birisinin kendisine tanımadığı bir hakkı öne sürdüğü zaman 

yapılmaktaydı. 

“Ortaçağ savaşında, hukuk [droit]32 dünyasıyla savaş dünyası arasında hiçbir 

kopukluk yoktur. Anlaşmazlıkları çözmenin söz konusu olduğu özel hukukla, 

kamu hukuku veya uluslararası hukuk olarak adlandırılmayan ve tam da bu 

biçimde adlandırılamayacak olan hukuk dünyasıyla, prenslerin çatışma 

dünyası arasında bile bir kopukluk yoktur.” (Foucault, 2016: 262) 

On altıncı yüzyıl sonrasında ise nedeni ve işlevi farklı olan bir savaş söz 

konusudur: “zira artık bir hak savaşı değil bir devlet savaşı, devlet aklı savaşı söz 

konusu”dur (Foucault, 2016: 263). Bir savaş çıkması için diplomatik bir neden yeterlidir 

ve bu diplomatik neden genellikle devletlerarasındaki dengenin bozulmasından 

kaynaklanır. Bu durumda savaş hukukla arasındaki sürekliliği kaybederek politikayla bir 

süreklilik içerisine girmiştir.  

Diplomatik ve askeri tekniğin/sistemin ikinci aracı olan diplomasinin tarihi 

savaş kadar eski olmakla birlikte bu dönemde farklı bir nitelik almıştır. Yeni diplomasi 

anlayışı yasalar ve gelenekler tarafından buyurulan hukuki yolu, galip gelenin hukuku 

                                                 
32 Fransızca’da bu kelime hem hukuk hem de hak anlamında kullanılmaktadır. Dolayısıyla yukarıdaki 

cümle Orta Çağ’daki hak anlayışına da gönderme yapmaktadır.  
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tarafından belirlenmiş bir yolu takip etmek üzerine kurulmamıştır. Artık diplomatların 

izlediği yol bir denge zorunluluğuyla ilişkilidir (Foucault, 2019: 7). Westphalia 

Antlaşması’nı müzakere eden diplomat ve büyükelçilerden beklenen, sınır çizgilerinin, 

devletlerin yeni biçimlerinin ve Alman devletleriyle İmparatorluk arasında kurulması 

gereken yeni ilişkilerin belirlenmesiydi. Yine bu bağlama oturacak bir diplomasi anlayışı 

çerçevesinde “Fransa’nın, İsveç’in, Avusturya’nın etki alanı belirlenirken, bütün bunlar 

belli bir ilkeye göre, yani Avrupa’nın farklı devletleri arasındaki belli bir dengeyi koruma 

ilkesine göre” (Foucault, 2016: 259) yapılmaktaydı. Bununla ilişkili olarak sürekli elçilik 

de yine 15. yüzyıl sonu ile 16. yüzyıl başında uzun bir oluşum sürecinin sonunda ortaya 

çıkan bir kurum olmakla beraber, devam eden pazarlıklar halindeki bir diplomasinin 

düşünülmüş ve mutlak olarak sürekli örgütlenişi 16. yüzyıl sonu, 17. yüzyıl başına denk 

gelmektedir (Foucault, 2016: 264)”. “Devletler arasındaki ilişkilerin sürekli bir düzeneği 

olması gerektiği fikri imparatorluk birliğine ya da kilise evrenselliğine dayanmayan bir 

ilişki düzeneği fikri bu sırada oluşmuştur” (Foucault, 2016: 264).  

Foucault (2016: 267)’ye göre sürekli bir askeri düzeneğin oluşması; savaşçıların 

profesyonelleşmesi, silahlı kuvvetlerde kariyer yapma olgusunun ortaya çıkması, savaş 

zamanında insanları istisnai biçimde silahaltına almak için bir çerçeve sağlayacak olan 

sürekli ordu yapısının kurulması, taşıma donanımının gelişmesi ve olası savaşlara dair 

özerk bir düşünümün yerleşmesiyle mümkün olmuştur. Ona göre sürekli, masraflı ve 

bilgili bir askeri düzeneğin varlığı da devletlerarası dengenin devamlılığıyla ilişkilidir. 

Sürekli bir askeri düzeneğin varlığı, politika ve ekonomi içerisinde diplomasinin kalıcı 

hale gelmesine katkı sunmuştur. 
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ii. Polis 

Dikkat edilirse yukarıda ele alınan ve yönetimselliğin bir aracı, bir teknolojisi33 

olarak sayılan “diplomatik ve askeri teknik” devletlerin iç işleyişinden ziyade kendi 

aralarındaki ilişkilerle, daha net söylemek gerekirse bu ilişkilerin dengesiyle ilişkili bir 

araçtır. Latince Politeia kelimesinden türemiş ve ‘iyi düzen’ anlamına gelen Polis (Polize)  

ise (Gürkan, 2007: 226; Neocleous, 2006: 1) yönetimsel akılda devletin iç işlerinin nasıl 

düzenlendiğine ilişkin ikinci bir bütünsel araçtır.34  

On beşinci ve 16. yüzyıllarda Polis en basit anlamıyla kamusal bir otorite 

tarafından idare edilen bir topluluk veya cemaat biçimini yani içinde yaşayanların 

üzerinde politik bir iktidarın  kamusal otoriteye benzer bir şeyin uygulandığı insan 

topluluğunu ifade etmekteydi. Yine bu dönemde polis ilgili topluluğu ya da cemaati kamu 

otoritesi altında idare eden edimlerin toplamı veya iyi yönetim olarak kullanılmaktaydı 

(Foucault, 2014, 144; 2016: 270). Bu dönemde polis “ülkenin, sıkışık şehirli bir 

örgütlenme modeline göre ve sınırsız bir biçimde tüzüklere bağlanması”nı ifade 

etmekteydi (Foucault, 2019: 7). On yedinci yüzyıldan itibaren ise polis, devletin düzenini 

bozmadan kuvvetlerini arttırma araçlarının tümü anlamında kullanılmaya başlanmıştır. 

Diğer bir deyişle polis “devletin iç düzeniyle onun kuvvetlerinin artışı arasında hareketli 

ama buna rağmen istikrarlı ve kontrol edilebilir bir ilişki kurmayı sağlayan hesap ve 

teknik” (Foucault, 2016: 271; Sennelart, 2019: 286) anlamında kullanılmıştır.35 

                                                 
33 Foucault “teknoloji” kavramını teknikteki değişiklik, teknik ilerleme olarak belirgin toplumsal etkisi olan 

düzenek olarak ele almaktadır. Foucault, bu duruma ilişkin şunu belirtmektedir: “Yüksek fırınlar veya 

buhar makinesinin yanında panoptizm pek ilgi çekememiştir… Ama disiplin usullerini buhar makinesi gibi 

icatlarla karşılaştırmak haksızlık olacaktır… Bunlar çok daha azıdır ama bir yandan da çok daha fazlasıdır.” 

(akt. Deleuze, 2013: 59) 
34 Foucault (2016: 272- 274)’e göre bu iki bütünlük, yani diplomatik ve askeri teknik ile polis birbiriyle 

yakından ilişkilidir. Çünkü, öncelikle her biri kendi gelişimini arttırmak isteyen farklı devletler arasında 

dengenin sağlanabilmesi, devletlerin iç düzenlerinin korunarak kuvvetlerinin arttırılmasıyla orantılıdır. 

İkinci olarak her bir devlet, kuvvetler dengesinin kendi aleyhine bozulmasını istemiyorsa iyi bir iç düzene 

ve dolayısıyla polise sahip olmalıdır. Son olarak istatistik bu iki bütünlüğün ortak bir aracıdır çünkü “her 

devletin kendi kuvvetlerini tanıması, diğer yandan ise diğer devletlerin kuvvetlerini bilip tanıması ve 

dolayısıyla dengeyi izleyip korumayı sağlayacak bir karşılaştırma yapabilmesi gerekir.”  
35 Foucault bu tanımını polisin en büyük teorisyeni olarak kabul edilen Johann Heinrich Gottlob von 

Justi’nin (1720- 1771) tanımından yararlanarak yapmaktadır.  Von Justi, Polisin Genel Öğeleri isimli 

kitabında verdiği polis tanımı şöyledir: “Bir devletin içerisini ilgilendiren ve bu devletin kuvvetini 
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Hatırlanacağı gibi Weber bürokrasiyi modern teknoloji ve işletmecilik metotlarının 

gelişmesiyle birlikte vazgeçilmez bir yönetim tekniği olarak ele almaktaydı. Oysa başta 

modernleri olmak üzere devletlerin toplumdaki düzenleme ve denetleme de dahil olmak 

üzere rolleri yalnızca bir yönetim tekniği olarak görülmemelidir. Giddens (2008: 401) bu 

duruma şöyle dikkat çekmektedir: “Modern devletlerin polisliği asla yalnızca ‘teknik’ bir 

idare sorunu olamaz. Bunun içerisine normatif politik teorinin tüm karmaşık 

meselelerinin bir dizisi gömülüdür.” 

Foucault (2014:  49, 50; 2016: 277- 279) polisin özgün yanını yani tarihsel olarak 

daha önceki devletlerin üç büyük işlevinden;  adalet, ordu ve maliye işlevlerinden farklı 

olan yanını dönemin eserleri üzerinden ortaya koymaktadır. Foucault, bu eserlerden olan 

ve 1611 yılında Turquet de Mayenne tarafından yazılan Aristo-demokratik Monarşi 

kitabını bu açıdan analiz etmektedir. Buna dair Foucault polisin, bir yandan yönetimin 

bütünüyle kendisini özdeşleştiren diğer yandan ise devletin diğer üç işlevi karşısında yani 

geleneksel olan adalet, ordu ve maliye işlevleri karşısında bir devlet işleri ve idari 

modernlik olarak ortaya çıkan özgün işlevi olduğunu belirtmektedir.  

Mayenne bahsi geçen eserde bu işlevin nasıl yerine getirileceğine dair ise bu işte 

görev alacak olan memurlara “erdem ve kötülüğün gelip kazındığı gerçek özne olarak 

insanı” önerdiğini belirterek eklemektedir. “Öyle ki bu insan çocukluktan mükemmelliğe 

kadar derece derece idare edilsin ve belli bir mükemmelliğe ulaştığı zaman, bu insan ve 

eylemleri gerçek politik ve toplumsal erdemin neticesinde kendisini verdiği şeye 

dönüşsün” (akt. Foucault: 2016: 280). Foucault (2014, 49; 2016: 280, 281)’e göre  insanı 

özne olarak almak polisin en temel ve belirleyici öğelerinden biridir çünkü polisin hedef 

aldığı şey tam olarak insanın devletle ilişkili olan eylemleridir. Bu anlamda Foucault 

                                                 
sağlamlaştırıp yükseltmeye yarayan, bu kuvvetleri iyi şekilde kullanmayı amaçlayan yasa ve tüzüklerin 

tamamına polis denir.” (Foucault; 2016: 272). 



83 

 

(2016: 281) pastoral iktidarla ilişkili olan hükümranlıkla politik iktidarla ilişkili olan ve 

bir aracı polis düzeni olan yönetimselliği şu şekilde karşılaştırmaktadır: 

“Geleneksel kavrayış içerisinde, hükümranı, prensi ya da cumhuriyeti 

ilgilendiren şey, insanların konumları, erdemleri ve kendilerine içkin 

nitelikleri açısından ne olduklarıydı. İnsanların erdemli olmaları, itaatkar 

olmaları, tembel değil çalışkan olmaları mühimdi. Devletin niteliği, onu 

oluşturan öğelerin niteliğine bağlıydı. Bu bir varlık ilişkisi, varlık niteliği 

ilişkisi, erdem ilişkisiydi. Oysa bu yeni kavrayışta devleti ilgilendiren şey, 

insanların ne oldukları değildir. Hatta bir adalet devletinde olduğu gibi onların 

anlaşmazlıkları bile değildir. Bu devleti ilgilendiren şey, örneğin bir vergi 

devletinde olabileceği gibi onların parası da değildir. Bir polis devletini 

ilgilendiren şey insanların ne yaptığı, onların etkinliği, “meşgaleleri”dir. 

Polisin hedefi insanlarn etkinliğidir, ancak devletin kuvvetlerinin gelişiminde 

fark yaratabilecek bir öğe oluşturabildiği ölçüde insanların etkinliğidir. 

Burada, Almanların adına polis devleti [Polizeistaat] dedikleri ve Fransızların 

isim vermeden uyguladıkları şeyin örgütlenmesini teşkil edecek olan şeyin 

kalbindeyiz. Turquet de Mayerne’in projesi sayesinde bu büyük polis 

projesinin neye dayandığını görüyoruz. Devlet kuvvetinin kurucu öğesi olarak 

insanın etkinliğine dayanmaktadır polis.” 

Böylelikle insanların meşgalelerinin, etkinliklerinin devlete, devlet 

kuvvetlerinin gelişimine dahil olmasıyla devlet yararının yaratılmasını polis fikrini 

kalbine koyan Foucault, buradan yola çıkarak polisin ilgilenmek iddiasında olduğu 

nesneleri tespit etmeye uğraşır. Bunların ilkinin insanların sayısı olduğu belirtir. 

Gerçekten de temel amacı insanların eylemine ilişkin olan bir anlayışın ilk iş olarak 

insanların sayısıyla ilgilenmesi şaşırtıcı değildir. Çünkü insan etkinliklerinin 

düzenlenebilmesi ve bu etkinliklerin devlet yararına kullanılması için önce ilgili birim 

içerisindeki insan sayısının bilinmesi gerekir. Orta Çağ’dan beri kabul edilen görüş bir 

devletin gücünün devletin sahip olduğu toprakların büyüklüğüyle ve üzerinde yaşayan 

insanların sayısıyla doğru orantılı olduğu görüşüdür. Burada ise nüfus sadece sayısal bir 

büyüklük olarak değil toprakların genişliği, doğal kaynaklar, ticari etkinler gibi devlet 

kuvvetleriyle olan ilişkisi bağlamında da önem kazanmıştır. Foucault (2016: 282)  bu 

konuya ilişkin rahip ve tarihçi olan Claude Fleury’nin (1640- 1723) ders notlarından şunu 
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alıntılamaktadır: “toprakların genişliği devletin büyüklüğüne bir şe katmaz, ancak 

insanların doğurganlığı ve sayıları katar. Hollanda, Moskova illeri ve Türkiye arasında ne 

fark vardır? Üzerinde az insan yaşayan büyük bir toprak, yönetime ve ticarete zarar verir. 

Dar bir alanda 500.000 kişi olması dağınık haldeki bir milyon kişiden daha iyidir”. 

Dolayısıyla polisin ilk nesnesinin devlet imkanlarıyla nüfusun ilişkilendirilmesidir 

diyebiliriz. Nüfusun varlığı yetmediği için bir de hayatlarını devam ettirmeleri gerekir. 

Bu bizi polisin ikinci nesnesi olan yaşamsal ihtiyaçların karşılanabilmesine 

götürmektedir. Dolayısıyla bu dönemde nüfusun beslenme, giyinme, barınma, ısınma gibi 

temel ihtiyaçlarının karşılanmasının imkanlarının araştırılması ve bu araştırmalara 

dayanarak oluşturulacak bir tarım politikası gerekmektedir (Gürkan, 2007: 226). Ayrıca 

nüfusun ihtiyaçlarının sürekli bir şekilde karşılanması için ürünlerin ticaretinin, 

dolaşımının ve kıtlık dönemleri için yapılacak stokun kontrol altında olması gereklidir 

(Foucault, 2016: 283). Tüm bunlar ise polis aracılığıyla yapılabilmektedir. Nüfus ve 

nüfusun ihtiyaçlarından sonra polisin üçüncü nesnesi sağlıktır. Çünkü insanların 

çalışabilmesi, etkinleşebilmesi, meşgale edinmesi ve bunları devletin gelişmesine katkı 

olarak sunabilmeleri için sağlıklı olmaları gerekir. Bu konuda şunu eklemek gerekir, polis 

için sağlık eskiden olduğu gibi sadece salgın bir hastalık söz konusunda olduğunda değil, 

süreklilik arz eden bir meseledir. İnsanların gündelik sağlığı polis için endişe ve müdahale 

nesnesi haline gelmiştir. Polis hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilen insanlara sahip 

olduğunda dördüncü nesne devreye girer, bu insanların etkinliklerinin denetlenmesidir. 

Buradaki etkinliklerden kasıt sağlıklı insanların aylak olmamalarına ilişkindir.  Polis 

fikrinde çalışmanın devleti güçlendireceği düşünüldüğünde çalışabilir durumda olan 

herkes çalışmalıdır. Polisin bu bağlamda görevi insanların sürdürdükleri etkinlik 

tiplerine, devletin ihtiyaç duyduğu farklı mesleklerin icra edilmesine ve ürünlerin ülkeye 

fayda getirebilecek şekilde işlenmesine özen göstermektir. Polisin son ilgi nesnesi olarak 

ise insanların etkinliğinin sonucu ortaya çıkan ürünlerin dolaşımıdır. Dolaşımı polis için 
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ayrıcalıklı bir nesne olarak niteleyen Foucault’ (2016: 284) buradaki dolaşımdan kastının 

sadece malların ve insanların yer değiştirmesini sağlayan maddi bir ağ değil, “krallığın 

sınırları içinde ve bazen de dışında insanların ve şeylerin dolaşımını sağlayan, tüzük, 

kısıtlama ve sınırların, kimi zaman da tersine kolaylaştırma ve teşviklerin bütünü” 

olduğunu belirtmektedir. 

  Tüm bu hedefler göz önünde bulundurulduğunda görülüyor ki polis düzeneği 

insanların sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamaya yöneliktir. Ama bunu yaparken 

bunun ötesinde bir hedefi/görevi vardır. Bu hedef/görev ise, her tür şeyi hâkimiyet ve 

denetim altına alarak (Foucault, 2019: 9) insanların sağlıklı bir şekilde yaşamalarına bağlı 

olan etkinliklerinin devlete kuvvet verecek şekilde düzenlenmesini sağlamaktır. Polis 

bunun sağlanmasına yönelik tekniklerin bütünüdür. Bu tür bir iktidarın meselesinin 

“davranışları ve davranışların mümkün sonuçlarını yönlendirmek” (Keskin, 2014: 21) 

olduğu akılda tutulduğunda böylelikle Foucault’nun yönetimsellik kuramını 

devletlerarası işleyişi diplomatik ve askeri teknik, devlet içi işleyişi ise polis düzeneği 

üzerine kurarak tamamladığı görülmektedir. 

Hatırlanacağı üzere Foucault’ya göre Orta Çağ hükümran devletleri 15. ve. 16. 

yüzyıllarda idari bir devlete dönüşmüştür. Bu idari devlet ise yukarıda ele alınan araçlar 

vasıtasıyla yavaş yavaş yönetimselleşmiştir. İlk olarak yönetimsellik kendini tam 

anlamıyla askeri ve diplomatik düzenek ile polis sisteminin yerleşiklik kazanmasıyla 17. 

ve 18. yüzyıllarda göstermiştir. Bu kurama göre daha sonraki dönemde ise polis düzeneği 

çatlayarak ekonomi politiğin etkisiyle çok farklı bir biçime dönüşmüştür.  

 

iii. Ekonomi politik 

Foucault (2016: 287, 303; 2019: 15) 18. yüzyılın sonlarından itibaren polis 

düzeninin eleştirilen bir konuma geldiğini, polis düzeninden ekonomi politiğin 
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doğduğunu ve yeni bir yönetimselliğin ortaya çıktığını belirtmektedir. Ona göre bu yeni 

yönetimsellik biçimi eski yönetimsellik biçimiyle ve polis düzeni fikriyle neredeyse taban 

tabana zıttır. Foucault (2019: 15) ekonomi politik kavramını “toplum içerisindeki 

iktidarların düzenlenmesi, dağıtılması ve sınırlanması üzerine bir tür genel düşünüm” 

şeklinde tanımlayarak yönetimsellik biçiminde yaşanan değişimin temel nedeni olarak bu 

dönemde yaşanan ekonomik zorlukları ve ekonomi anlayışında yaşanan değişimi 

göstermektedir. 

“Elbette 18. yüzyılda, aynı dönemde, yönetimsel aklın bu dönüşümünün, bu 

yeni yönetimsellliğin ortaya çıkışının başka işaretleri de mevcuttur. Ama bana 

öyle geliyor ki, altı çizilmesi gereken nokta, burada olup biten her şeyin adına 

‘ekonomi’ denen alan etrafında olup bittiğidir.” (Foucault, 2016: 303).  

On sekizinci yüzyılda ortaya çıkan yeni yönetimselliğin diğer işaretlerini de dair 

Deleuze’un (2013: 145)  şu tespitini aktarmak yerinde olacaktır: “17. yüzyılda biyoloji 

değil, kendini seriler dahilinde organize etmeksizin bir sistem oluşturmayan bir doğa 

tarihi vardır; ekonomi politik değil, bir refah analizi vardır; filoloji veya dilbilim değil, 

genel bir gramer vardır”.36 18. yüzyıldan itibaren ise biyoloji, ekonomi politik ve dilbilim; 

sistematik, deneye dayalı ve sağlaması yapılabilir özellikleriyle ortaya çıkmıştır.  

Polis düzenine ilk eleştirisi getirenlerin hukukçular olmadığına değinen Foucault, 

bu dönemde kimi hukukçuların kararsızlık içerisinde olduğunu, kimilerininse bir 

hoşnutsuzluk içerisinde olduklarını belirterek eleştirel yaklaşan hukukçuların bile temel 

meselesinin kraliyet iktidarının sınırlandırılması olduğunu savunmaktadır. Bu durum, 

Hukuk Bilimi’nin yaratıcı değil yansıtıcı bir bilim olmasıyla (Fişek, 2005: 38) ilişkili 

görülebilir. Bu dönemde polis düzenini eleştiren hukukçularda bile yeni bir yönetim 

sanatını tanımlama çabası ya da denemesi olmamıştır. “Buna karşılık, polis devletini yeni 

                                                 
36 Deleuze,(2013: 145) bu konuda şu örneği vermektedir: “Söz gelimi Lamarc, Darwin’in selefi 

yapılmayacaktır. Züra Lamarc’ın dehasının canlılara çok farklı şekillerde bir tarihsellik enjekte etmesinde 

yattığı doğrusysa, bu hala hayvan serisinin perspektifinden olup yeni faktörlerle tehdit edilen bu seri fikrini 

kurtarmaya yöneliktir. Lamarc, Darwin’den farklı olarak klasik “zemine” aittir. “ 
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bir yönetim sanatı imkanı, yeni bir yönetim sanatının doğuşu üzerine eleştirenler 

ekonomistler olmuştur” Foucault (2016: 303). Kökenini değişen ekonomik ve toplumsal 

değişikliklerden alan yeni ekonomik anlayışın önceki ekonomik düşünceden farklarının 

bazıları Foucault (2016: 2298- 302)’ye göre  şunlardır:  

1- Merkantilist ekonomi anlayışında tahılın ithal edilmesi amaçlanır ve bunun yolu 

tahılın ucuz olmasıdır; fizyokrat ekonomistler ise kıtlığın önüne geçmenin yani 

tahılın bol olmasının yolunun tahıla iyi bir ücret ödenmesi olduğunu 

savunmuşlardır. 

2- Polis düzeninde fiyatların ve ücretlerin tüzüğe bağlanması bu dönemde 

eleştirilmiştir. Bunun yerine “şeylerin kendi aşışından hareketle gerçekleşen bir 

regülasyonu geçirmek gerekir. 

3- Yeni ekonomi anlayışında devletlerarası ticaretin serbest bırakılması savunulur. 

Polis sisteminde diğer devletlere en yüksek miktardaki malı ithal etmek ve 

karşılığında en yüksek miktarda altın almak söz konusuyken; ekonomistlerin yeni 

yönetimsel tekniklerinde söz konusu olansa diğer devletleri bu regülasyon 

mekanizmalarına dahil etmektir. 

Foucault ekonomi politikle birlikte ortaya çıkan yönetimselliğin yeni biçiminin 

anlaşılabilmesi için bu geçişi hükümranlıktan disiplin devletine ve ilk yönetimselliğe 

geçişle karşılaştırmaktadır. Hatırlanacağı gibi Orta Çağ hükümranlığındaki anlayışa göre 

iyi bir yönetim yani iyi düzenlenmiş bir krallık, dünyanın Tanrı tarafından istenmiş 

düzenine dahil olmak üzerine kuruluydu. Orta Çağ sonrasında bir dönüşüm yaşanmış, 

pastoral iktidarın yerini yavaş yavaş politik iktidara bıraktığı bu dönüşümde devlet 

yönetiminin kozmo-teolojik dünyadan soyutlanarak yeni bir akılsallığın, yönetimsel 

akılsallığın ortaya çıkması söz konusu olmuştur. Ekonomistlerin öncülüğünde yaşanan 

yeni dönüşümde ise önceki yönetimsel akıl polis düzeninden sıyrılarak ekonominin 

yasalarına göre işleyen bambaşka bir yönetimsellik biçimine dönüşmüştür. Bu yeni 
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yönetimselliği çağdaş yönetimsellik olarak da tanımlayan Foucault (2016: 304) bu 

dönüşüme ilişkin şunu belirtmektedir: “Öteki yönetimselliğin 17. yüzyılda ortaya 

çıkışından bir yüzyıl sonra, ekonomistlerle birlikte işte bu yeni yönetimsellik doğar. 

Politikacıların yarattığı yönetimsellik polisi doğurmuştu, ekonomistlerinki ise bence 

modern ve çağdaş yönetimselliğin temel hatlarından birkaçını ortaya koyar.” 

Foucault’ya göre çağdaş yönetimselliğin oluşması esnasında ortaya çıkan yeni 

olgulardan/temel hatlardan birisi devletin karşıtı olarak düşünülen sivil toplumdur. Sivil 

toplumu “yönetimsel düşüncenin, 18. yüzyılda doğan yeni yönetimsellik biçimlerinin, 

devletin zorunlu bağlaşığı [corrêlatif] olarak ortaya koydukları şey” olarak tanımlayan 

Foucault (2016: 305, 306), bu dönemden itibaren ortaya çıkan yeni yönetimsellikle 

birlikte devletin uğraşında ve sorumluluğunda yaşanan dönüşüme dair şu tespiti 

yapmaktadır: 

“[Artık], Devletin takip etmesi gereken doğa ilkel bir doğa olmadığı gibi, 

hükümran bir iradeye sınırsızca tabi olan ve onun talepleri doğrultusunda 

eğilip bükülen bir dizi tebaanın doğası da değildir. Devlet bir toplumdan, bir 

sivil toplumdan sorumludur ve sağlaması gereken şey, bu sivil toplumun 

idaresidir. Yalnızca bir araya toplanmış tebaa üyeleriyle ilgilenen bir polis 

akılsallığıyla ve devlet aklıyla karşılaştırıldığında, son derece temel bir 

dönüşümdür bu.” 

Modern yönetimselliğe geçişle birlikte yeni bir bilgi teması ortaya çıkmıştır. Bilgi 

temasındaki bu değişiklik insana ve topluma dair bilgiye de yansımıştır. Crary (2010: 

159- 160)’ın belirttiği gibi, 18. yüzyıl sonrasında beşeri bilimlerdeki temel mesele 

matematikselleştirme ya da nicel saptamadan ziyade “beden ve bedensel işlevlerin 

gerçekleştirilme biçimleri hakkında edinilen bilgi ışığında insan öznesinin yeni iktidar 

düzenlemelerine nasıl uyumlu kılınacağıydı: işçi, öğrenci, asker, tüketici, hasta, suçlu 

olarak beden”. 

On sekizinci yüzıldan sonra  önceki dönem geçerli olan ve yönetime içkin olan 

devlet kuvvetleri hesabı devleti zenginleştirmek için gerekli usullerin basit bilgisi değil; 
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üretim, dolaşım, tüketim ekseninde kendi usulleri itibariyle bilimsel olan ekonomi 

politiktir. Ekonomi politik yönetime içkin bir bilgi olmadığı için onun yönetenlerin 

pratikleri içerisinde gelişmesi şart değildir. Çünkü burada yönetimde yer almayanların ya 

da yönetim sanatına dahil olmayanların da temellendirebilecekleri, kanıtlayabilecekleri 

bir bilim söz konusudur. Yönetenlerin kendileri dışından gelen ve yönetenlerin 

görmezden gelemeyeceği yeni bir fenomendir bu, “iktidar ve bilme arasındaki ilişkilerin, 

yönetimle bilim arasındaki ilişkinin son derece özgül bir tipi söz konusudur burada” 

(Faucault; 2016: 306). 

Foucault (2016: 307)’ya  göre yeni yönetimsellikle ilişkili olarak nüfus sorunu 

da yeni biçimler almıştır. Daha önce nüfus, sayı, çalışma ve uysallıkla ilgiliyken artık 

ücretler, iş imkanları ve fiyatlarla ilişkilidir. Nüfus belirli bir “doğallık” içerisinde hareket 

edeceğinden devletin buna ilişkin tüzüklere ihtiyacı kalmayacaktır. Dolayısıyla tebaa 

üyelerinin yan yana gelişi anlamındaki nüfus yerine, ekonomik nedenlerle dengesini 

bulan bir nüfus ortaya çıkmıştır. 

Foucault (2016: 308, 309) bir dizi yasak, buyruk, emir gibi tüzük sistemlerinin,  

nüfusun ve ekonomik süreçlerin üzerindeki etkisinin kırılması sürecinde devletin ve 

buyrulacak yönetimsellik biçiminin kendisinin nüfusu ve ekonomiyi hesaba katmak 

durumunda kaldığını belirtmektedir. Bundan dolayı devletin yönetimselliği sınırlanmış 

ve bu sınırlı alanda ise zorunlu olarak tüzüklere bağlı olma durumundan sıyrılmıştır. 

Tüzüğe bağlamak yerine manipüle etmek, teşvik etmek, serbest bırakmak, idare etmek 

öne çıkmıştır. Ekonomi politiğe başvurmak, nüfusu idare etmek zorunda kalan modern 

yönetimsellik aynı zamanda özgürlükleri koruyan bir hukuk sistemi de kurmuştur. Fakat 

özgürlüğü koruyan bu hukuk belirli bir çerçeve dahilindedir.  Modern yönetimsellikte 

serbestlik ve ekonomi, özgürlük ve nüfus ilişkisi belirli çizgilerin dışına çıkılmaması 

üzerine kurulmuş görünmektedir.  Çünkü modern yönetimsellik çizilen çerçevenin dışına 
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çıkılması durumunda bunu bastırmak işlevine sahip bir kamu hukuku ve kolluk gücü 

şartıyla devam edebilmektedir.   
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İKİNCİ BÖLÜM 

YÖNETİMİN KUTSALLIKLA İLİŞKİSİNİN TARİHSEL BOYUTU 
 

Kutsallık ve yönetim ilişkisi açısından öne çıkan kavramların ve kuramların 

oluşturduğu böyle bir temel üzerine bu ilişkinin tarihsel olarak nasıl gerçekleştiği 

tartışılmalıdır. Bu nedenle çalışmanın ikinci bölümünde kutsallığın insanlık tarihinin 

ekonomik, sosyal kırılma biçimlerinde nasıl dönüşümler geçirdiğine ilişkin üç farklı 

dönem ele alınmaktadır. İlkel dönem, feodal dönem ve modern dönemde kutsallığın 

yerini tartışmak bu soruyu cevaplamaya dair analizlerin yapılmasına faydalı olacaktır.  

 

I. İLKEL GRUPLARDA OTORİTE 

Tuğrul (2021: 79)’a göre, ilkel toplumlarda dinsellikle iç içe geçmiş olarak 

bulunan kutsallığın iki temel fonksiyonu bulunmaktadır. Bu toplumlarda kutsallık; (a) 

“görünmeyenle olan alışverişi örgütler (totemcilik, Şamanizm), (b) “görünmeyenin nasıl 

değerlendirileceği ve nasıl yaşanacağının koşullarını belirler.” Böyle bir evrende 

görünenle görünmeyenin birbirine geçmiş iki düzen olduğunu belirten Tuğrul (2021), 

görünmeyenin farklı şekillerde ve kılık değiştirmiş olarak kendini gösterebildiğini 

eklemektedir.   

Sosyolojik ve antropolojik araştırmalar insanların küçük ve samimi gruplar 

halinde yaşamaya yatkın sosyal içgüdüleri olduklarını göstermektedir. İnsanlar, yerleşik 

hayata geçmeden önce dünyanın çeşitli yerlerinde, bu içgüdüleri doğrultusunda, akrabalık 

ve arkadaşlık ilişkileri içerisinde gruplar halinde uzun süre yaşamışlardır.37 Bu grupların 

                                                 
37 Özellikle Afrika, Güney Amerika ve Avusturalya’da olmak üzere hâlâ böyle yaşayan topluluklar vardır.   
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ilk olarak aynı aile üyelerinden oluştuğu ve tarihte bilinen ilk işbölümünün aile içerisinde 

ortaya çıktığı düşünülmektedir (Tekin, Çiçek ve Altay, 2017: 41). Yine bu araştırmalara 

göre bu insan gruplarındaki kişi sayısı genellikle yirmi-otuz civarındadır. Böyle bir 

gurubun yönetiminde düzenin devamı için resmi rütbeler, sıfatlar, kurallar ve disiplin 

gerekli değildir ve grup en çok yaklaşık yüz elli kişiye ulaşmaktadır.38  Böyle grupların 

bu kadar büyümesinin ender bir durum olduğu ve böyle bir durumda grupta sosyal 

dengenin bozulduğu, grubun dağıldığı veya gruptan bir kısım üyenin yeni bir grup 

kurmak üzere ayrıldığı tahmin edilmektedir (Harari, 2015:39, 40; Engels: 1979: 264). 

Harari (2015:39) bunun nedenini büyüyen gruptaki üyelerin artık birbirlerini 

yeterince tanıyamamasına dayandırmaktadır. Dolayısıyla besin kaynakları yeterli olsa 

dahi böyle bir toplulukta dengesizlik olacağını iddia etmektedir. Örneğin insanların küçük 

ve tanıdık kişilerden oluşan gruplar halinde yaşadığı dönemlerde, bereketli bir vadi beş 

yüz insanı besleyebilse bile bu kadar çok yabancının bir arada yaşaması mümkün 

olmamıştır. Ona göre bunun nedeni ise kalabalıkta kimin lider olacağına, kimin nerede 

avlanacağına ve kimin kiminle çiftleşeceğine karar vermenin o şartlarda mümkün 

olmamasıdır.  

Burada Harari (2015) açık bir şekilde otorite probleminin ortaya çıkmasından 

bahsetmektedir. İlk küçük insan gruplarında otorite probleminin (sonraki dönemlere göre) 

olmadığı, daha doğrusu otoritenin olduğu fakat otoritenin kim/ne olacağı sorununun 

olmadığı söylenebilir. Çünkü böyle bir grup içerisinde genel olarak kabul görmüş, tabiri 

caizse “kendiliğinden bir otorite”den söz edilebilir. Örneğin küçük bir aile grubunda 

deneyimiyle, herkese eşit mesafede durmasıyla vb. nedenlerle örneğin babanın ya da 

                                                 
38 Clastres (2016: 83), Ormanda avcı-toplayıcı olarak yaşayan ve beyazlarla hiç temas etmedikleri için 

varlıklarını bütünüyle koruyan Venezuelalı Yanomanolarda en kalabalık topluluğun iki yüz elli kişiyi 

bulduğunu belirtmektedir. Child (2009: 58), on yedinci yüzyılda keşfedilen Avustralya kıtasının tümünde 

yerli sayısının hiçbir zaman iki yüz bini geçmediğini aktarmaktadır.  



93 

 

annenin otorite olması üyeler tarafından kabul edilecektir.39 Arendt (2012: 128)’in 

otoriteyi ele alışı hatırlandığında  - bu ele alış güç yoluyla zorlamanın ve argümanlar 

aracılığıyla ikna etmenin karşıtı olmayı içerir- şu sözü “kendiliğinden otorite” bağlamında 

önemlidir: “(…) en geniş anlamıyla otorite daima çocuğun doğal ihtiyaçları ve bakıma 

muhtaç olmasından kaynaklanan doğal bir zorunluluk olarak kabul edilmiştir.” Eklemek 

gerekir ki böyle bir grupta aile olmaktan, aynı babayı veya anneyi paylaşmaktan kaynaklı 

ortak bir duygu bulunmaktadır.  

Oysa grup büyüdüğünde veya farklı gruplar bir araya gelip daha büyük gruplar 

kurduklarında hangi ailenin/grubun otoritesinin daha üstte olacağı bir sorun haline 

gelebilmektedir.  Harari (2015: 40) insan gruplarının nasıl olup da bu kritik eşiği aşıp 

önce büyük gruplar halinde göçebe hayatı ve daha sonra binlerce, milyonlarca insanın 

yaşadığı kentleri ve devletleri kurabildiği sorusuna ise şu yanıtı vermektedir: “Bunun sırrı 

muhtemelen kurgunun ortaya çıkmasıydı. Ortak bir mite inanan çok sayıda yabancı, 

başarılı işbirliği yapabilirler.” İnsanların ilk olarak nasıl gruplaştıkları ve bu 

gruplaşmaların ne gibi dönemlerden geçerek günümüze kadar geldiği konusu, grupların 

yönetiminde kutsallığın bir yeri olup olmadığının, varsa nasıl bir yeri olduğunun 

açıklanmasında önemli bir yer tutmaktadır.  

 

A. Avcı-Toplayıcı Gruplarda Otorite  

Peter Bogucki (2013: 276) insanların örgütlenme biçimlerini küçük ilkel gruplar 

halinde yaşamalarından devletin oluştuğu döneme kadar ele aldığı “İnsan Toplumunun 

                                                 
39 “Tanrılar Çıldırmış Olmalı” filmindeki aile reisi kendiliğinden otoriteye örnek olabilir. Serinin ilk 

filminde diğer insanlardan yalıtılmış ilkel koşullarda yaşayan bir aile grubunun alanına uçaktan atılmış bir 

cam şişe düşer. O çevrede hiç bu kadar sert bir cisim yoktur, üyeler meyveleri şişeyle çok daha rahat 

kırabildiklerini, şişeyle ıslık sesi çıkarabildiklerini ve şişeyi diğer çeşitli işlerde kullanabildiklerini fark 

ettikçe şişe paylaşılamamaya ve grubun düzenini bozmaya başlar. Ailenin reisi ilk çareyi şişeyi uzak bir 

yere gömmekte bulur. Şişe, daha sonra bir hayvanın toprağı eşelemesiyle tekrar ortaya çıkar. Sonra 

çocuklardan biri tesadüfen şişeyi görür ve şişeyle döner. Diğer çocuklar şişeyi görünce ondan almak isterler, 

yaşanan itiş kakışta biri diğerinin kafasına şişeyle vurur ve kardeşini yaralar. Bunu gören aile reisi şişeyi 

alıp dünyanın ucundan aşağı atmaya karar verir ve kendisi bunu yapmak üzere yola koyulur…  
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Kökenleri” kitabında Morton Fried ve Elman Service’in yaptığı çalışmalardan 

faydalanarak dörtlü bir sınıflandırmadan bahsetmektedir. Buna göre insanlar: İlk olarak 

eşitlikçi bir toplum içerisinde avcı-toplayıcı çete organizasyonu; ikinci olarak gruplaşmış 

toplumlar olarak nitelendirilebilecek bir kabile organizasyonu; üçüncü olarak şeflik 

organizasyonu şeklinde tabakalaşmış toplumlar ve son olarak devlet 

toplumu/organizasyonu içerisinde yaşamış toplumlar olarak sınıflandırılabilir. Bogucki 

ilk insan grupları da dâhil olmak üzere bir grup halinde yaşayan tüm birimleri toplum 

olarak adlandırmakta ve bu toplumlar arasındaki değişkenliklerin farklı birçok boyutta 

(iktidar, mülkiyet, yerleşiklik vb.) ortaya çıkmasından dolayı ideal tipin 

formülleştirilmesinin zorluklarla dolu olduğunu belirtmektedir.  

Birbirinden oldukça farklı büyüklükteki grup ve örgütleri aynı kavramla, toplum 

kavramıyla isimlendirmek bir yandan sıkıntılı görünmektedir. Balandier (2016:10) 

insanların oluşturduğu örgütlenme biçimlerine dair Lewis H. Morgan’dan şu ifadeyi 

alıntılamaktadır:  

“Tarihsel sıralama yönünden ilk sırada olan toplum tipi, şahıslar ve salt şahsi 

ilişkiler üzerine kurulmuştur; bunlar birer topluluk olarak (societas) 

değerlendirilebilir(…) İkinci tür toplum, bir toprak parçası ve mülkiyet zemini 

üzerinde temellenir; bunlar da devlet olarak (civitas) görülebilir… Siyasal toplum, 

toprak yapıları üzerinde örgütlenir ve mülkiyet ilişkilerine olduğu kadar, üzerinde 

yaşanılan toprak parçasının şahıslar arasında tesis ettiği ilişkilere de önem verir.”  

Morgan’ın “topluluk” ve “toplum” kavramsallaştırmalarına göre yukarıda 

bahsedilen avcı-toplayıcı organizasyon “topluluk”, devlet organizasyonu ise “toplum” 

kavramına karşılık geliyor görünmektedir. Ama kabile organizasyonu ve şeflik 

organizasyonu bir yandan şahsi ilişkilere dayandığı, diğer yandan toprak üzerinde ama 

devletleşmemiş oldukları için hem iki kavramdan özellik taşırlar hem de hiçbirini tam 

olarak karşılamazlar. Ayrıca Morgan’ın alıntısından anlaşıldığına göre “topluluk” da bir 

toplum tipidir. Bu ve başka nedenlerle bu çalışmada genel olarak Bogucki’nin yaptığı 
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gibi tüm insan grupları “toplum” olarak adlandırılmış, bununla birlikte “grup” ve 

“topluluk” kelimeleri de “toplum” kelimesiyle yakın anlamda kullanılmıştır.  

İnsanların tarih boyunca örgütlenmelerini aşamalar halinde ele alıp, bu 

örgütlenmeler içerisindeki ilişkileri kapsamlı bir şekilde tartışan diğer bir düşünür 

Friedrich Engels’dir (1979). Engels bu tartışmalarını yaparken Lewis. H. Morgan’ın 

sınıflandırmasından yararlanmıştır. Bu sınıflandırmaya göre insanlık tarihi yabanıllık, 

barbarlık ve uygarlık olmak üzere üç ana sınıfa ayrılmaktadır. Yabanıllık ve barbarlık 

dönemlerinin her biri ise kendi içerisinde aşağı, orta ve yukarı olmak üzere üç aşamaya 

ayrılmıştır.  

Yabanıllık dönemi Bogucki’nin kullandığı avcı toplayıcı organizasyonuna denk 

geliyor görünmektedir. Engels (1979: 248, 249) yabanıllığın aşağı aşamasını “insan 

türünün çocukluğu” olarak nitelendirerek bu dönemde insan gruplarının sıcak ve ılıman 

ormanlarda, ilkel barınaklarda veya ağaçlar üzerinde, yemişler ve köklerle beslendiklerini 

belirtmektedir. Engels bu döneme ait verilerin çok kısıtlı olması nedeniyle bu dönemde 

grup içerisindeki ilişkilerin nasıl olduğuna dair bir fikir edinmenin gelişmiş hayvan 

gruplarının davranışlarının gözlemlenmesiyle mümkün olabileceğini belirtmektedir. 

Yabanıllığın orta aşaması ise balık tüketimi ve ateşin kullanılmasıyla başlatılmaktadır. 

Suda yaşayan canlıların tüketilmesinin başlaması sayesinde insanlar iklim ve yer 

sınırlarına bağlı olmaktan kurtulmuş, ırmak ve deniz kıyılarını takip ederek bu dönemde 

dünyanın büyük bir bölümüne yayılmışlardır. Bu döneme ait kalıntılar arasında mızrak 

ve topuz gibi silahlar bulunduğu için yardımcı bir besin kaynağı olarak avcılığın bu 

dönemde başladığı tahmin edilmektedir.  Yabanıllığın yukarı aşaması ok ve yayın 

kullanımıyla başlatılmaktadır. Bu aletler sayesinde av eti olağan bir besin, av da genel bir 

uğraş haline gelmiştir.  
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Yabanıllık döneminde veya avcı-toplayıcı grupların yaşamında ve bu grupların 

doğayla olan ilişkilerinde animizmin öne çıktığı görülmektedir. Freud (2011: 153, 178) 

animizmin dar ve geniş olmak üzere iki anlamlı bir düşünce sistemi veya dünya görüşü 

olduğunu belirtmektedir. Dar anlamıyla animizm hayalde canlandırılan ruhlarla ilgili bir 

anlayış bütünüyken geniş anlamda ise bu anlayış tüm manevi varlıklara yönelmektedir. 

Avcı-toplayıcı gruplar, içinde yaşadıkları ortamı doğa olaylarının nedenlerinin atfedildiği 

iyi veya kötü niyetli birçok tinsel varlıkla donatırlar (Freud, 2011: 154).  

Animizm düşünce sisteminin dünyayı en eski algılama biçimi olarak 

görülmektedir. Çünkü ruhlarla ilgili bu tür tahayyüllerin olmadığı bir topluluğa şimdiye 

kadar rastlanmamıştır (Freud, 2011: 174). Freud (2011: 156) animizm düşünce sisteminin 

sadece münferit olayları açıklamakla kalmayıp, dünyanın bütününü aynı bağlamda 

algılamaya müsait bir sistem olduğuna dikkat çekerek genel olarak konuya ilişkin 

yazılanlarda bu yönüyle animizmin insanlık tarihindeki en önemli üç dünya görüşünden 

biri kabul edildiğini belirtmektedir. Diğer iki dünya görüşünün dini dünya görüşü ve 

bilimsel dünya görüşü olduğunu belirten Freud (2011: 156), animizmin özgünlüğünü şu 

şekilde açıklamaktadır: “Animizm ilkel insan için doğal ve kesindi. Dünyadaki olayların 

nasıl olduğunu biliyordu: aynı insanın kendisini hissettiği gibiydi söz konusu olaylar. Bu 

durumda tespit ettiğimiz üzere, ilkel insan kendi ruhundaki yapı ilişkilerini, dış dünyaya 

uyguluyordu.” (Freud, 2011: 174). Animizm düşünce sisteminin avcı-toplayıcı veya 

yabanıl gruplarda yaygın olduğu, barbarlık döneminde veya yarı yerleşik hayata geçişle 

birlikte gücünü yitirmeye başladığı görülmektedir.  

Engels (1979: 249- 251) barbarlığın aşağı aşamasının çömlekçiliğin ortaya 

çıkmasıyla başladığını belirtmektedir. Bu dönemin orta aşaması kimi bölgelerde 

hayvanların evcilleştirilmesi kimi yerlerde ise bitki ekimi ve yapılarda kerpiç ve taşın 

kullanılmasıyla başlamaktadır. Engels yaklaşık bu aşamada dinsel eylemlerin ve 

büyücülüğün ortaya çıktığını tahmin etmektedir. Engels’e göre barbarlığın yukarı aşaması 
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ise demir madeninin eritilip dökülmesiyle başlamakta olup Roma’nın kurulmasından 

hemen önceki İtalyan aşiretleri, Tacite’in Cermenleri, Vikingler çağının Normanları bu 

aşamada bulunmuşlardır. Bu dönemde hayvanların çektiği demirden saban geniş 

tarlalarda ekim yapılmasına olanak tanımıştır.  Engels’e (1979: 252) göre genel olarak 

barbarlık döneminin belirleyici etkeni hayvanların evcilleştirilmesi ve bitki ekiminin 

yayılması ve bunların gelişim kat etmesidir. Yazının icat edilmesiyle birlikte barbarlıktan 

uygarlığa geçilmiştir.   

Engels (1979: 253) yabanıllık, barbarlık ve uygarlık sınıflandırmasında bu 

dönemlere ilişkin önemli özellikleri şöyle özetlemektedir: 

“Yabanıllık: Doğa ürünlerinden, onları hiç değiştirmeden yararlanmanın ağır 

bastığı dönem. İnsan eliyle yapılan üretim, her şeyden önce bu yararlanmayı 

kolaylaştıran aletlerin üretimidir. Barbarlık: Hayvan yetiştirme, tarım ve 

insanın faaliyeti sayesinde doğal ürünlerin üretimini artırmayı sağlayan 

yöntemlerin öğrenilmesi dönemi. Uygarlık: İnsanın, doğal ürünleri hammadde 

olarak kullanmayı öğrendiği dönem; asıl anlamda sanayi ve ustalık dönemi.” 

Tekrar Bogucki’ye (2013: 71) dönülecek olursa, Ona göre ilk insanlar daha 

sonraki nesillerde de uzun bir dönem devam eden ve halâ bazı yerlerde devam etmekte 

olan avcı-toplayıcı gruplar halinde yaşamışlardır. Bogucki (2013: 131)’e göre: “Yaklaşık 

20.000 yıl önce son buzul azamisi sırasında ve sonrasında avcılık tekniklerinin, 

dolayısıyla da insan davranışsal örgütlenmesinin giderek incelikli hale gelişinin açık 

kanıtları” bulunmaktadır.  Ona göre bu dönemde avın başarıyla izlenmesi ve avlanmanın 

planlanıp uygulanması için gereken kavrayış becerileri insanlığın temel özellikleri olarak 

öne çıkmaktaydı. Bagucki avcı-toplayıcı toplumu kullandığı iktisadi strateji nedeniyle 

yağmacı bir “çete örgütlenmesi” olarak da adlandırarak onu sosyokültürel bütünleşmeye 

sahip ve kalıcı üyeliği olmayan esnek bir birlik olarak tanımlamaktadır. Bu avcı-toplayıcı 

çete küçük, eşitlikçi insan gruplarının çok çalışmadan yaşayabildikleri, savunmak 

zorunda kaldıkları sabit bir bölge olmayan ve yiyecek ya da eşya biriktirmeyen “orijinal 
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refah toplumu” olarak nitelendirilmektedir (Bogucki, 2013: 106- 110). Engels (1979) de 

bu aşamadaki toplumların birikim yapmadığına dikkat çekmektedir: “Barbarlığın aşağı 

aşamasına kadar, durağan servet hemen yalnızca ev, giysiler, kaba mücevherler, ve 

sandal, silah, en ilkel ev avadanlıkları gibi, yiyecek elde edilmesi ve hazır olunması için 

zorunlu aletlerden ibaretti. Yiyeceğe gelince, onun her gün yeniden kazanılması 

gerekiyordu.” Clastres (2016: 10)  bu tür ilkel toplumların çoğunda gerçek anlamda hiçbir 

siyasal iktidar bulunmadığını belirtmektedir.  

Clastres (2016)’nın “zorlayıcı siyasi iktidar” ve “zorlayıcı olmayan siyasi 

iktidar” ayrımından yola çıkarak “bölünmüş toplum” ve “bölünmemiş toplum” 

sınıflandırması yapan Akal (2019), bölünmemiş topluma örnek olarak otoritenin yayılmış 

halde olduğu arkaik toplumları göstermektedir. Akal (2019: 122- 123)’e göre 

bölünmemiş toplum bölünmüş topluma geçmemek üzere iki düzeyde direnir: 

“Farklılaşmamak için içte bölünmeye, dışta Bir’leşmeye karşı kendini korur. İçte önderi 

ve savaşçıyı iktidarsız bırakır, dışta, daha büyük bir topluluk içinde, Öteki’yle birleşerek 

özerkliğini kaybetmekten kaçınır.” Bu toplumlarda önder, uyuşmazlık durumunda 

topluluk içerisinde barışı yeniden sağlamaya çalışan bir hakemdir.40 

Bu ortak yönleriyle dikkat çeken avcı-toplayıcı çete toplumları diğer yandan 

birçok açıdan çeşitlilik göstermektedir (Bagucki, 2013: 106- 110). Bazılarının bölgesel 

yönü öne çıkarken bazılarının ise hiçbir şekilde bölgesel bir yönü yoktur. Ayrıca bazı 

avcı-toplayıcı toplumların üyeleri arasındaki toplumsal ilişkiler eşitlikçi modelin 

varsaydığından daha karmaşık ve asimetrik olabilmektedir. Bu toplumlarda genel olarak 

                                                 
40 Avcı Toplayıcı Gruplarda önderin rolüne ilişkin Akal (2019: 178)’in şu aktarımı çarpıcıdır: “Monteigne, 

1560’da Rouen’da Brezilya’dan getirilen bir yerliye, önderin ayrıcalığının ne olduğunu sorar ve şu cevabı 

alır: Savaşta önde yürümek… Lêvi Strauss da, yerlilerin dört yüzyıl sonra aynı soruya aynı karşılığı 

verdiğini görünce, arkaik siyaset felsefesinin böylesine uzun ömürlü ve dirençli olmasına şaşırır… [Önder], 

kararlarının kabul edilmesini sağlayacak zorlayıcı güce sahip olmamasına ve üstünlüğünü yalnızca 

toplumun rızasına dayandırmasına rağmen, savaşta ya da barışta önde yürüyendi. Göçe karar veren, 

gidilecek bölgeyi, duraklama yerlerini ve süresini saptayan, avcılık ve toplayıcılık etkinliklerini 

düzenleyen, başka topluluklara karşı izlenecek siyaseti belirleyen oydu. Dahası, görünürde dinsel bir 

özelliği de yoktu.”  
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eşya birikiminin yanı sıra depolama da görülmemektedir. Genel olarak kaynaklar, esas 

itibariyle yiyecekler elde edilir edilmez tüketildikleri ve artık ürün oluşturmadıkları için 

bu toplumlara “doğrudan getirili avcı-toplayıcılar” da denmektedir. Avcı-toplayıcı 

toplumların genel bir özelliği gıda paylaşımının bu toplumlarda yerleşmiş bir şekilde 

görülmesidir. Bu toplumların bazılarında paylaşma sırf paylaşanın fedakâr olmasından 

değil, grup üyelerinden gelen baskı ve zorunlu karşılıklılık nedeniyle de yapılmaktadır ve 

böyle gruplarda “hoş görülen hırsızlık” bulunmaktadır. Yaşa ve cinsiyete bağlı toplumsal 

asimetriler görülebilse dahi bu toplumlarda zorunlu paylaşım ve maddi eşitlik baskın 

gelmektedir.  

Susan Kent (akt. Bogucki, 2013: 109)’a göre birçok avcı-toplayıcı toplumda 

paylaşım ağlarının temeli kan bağından ziyade arkadaşlık ilişkileri oluşturmaktadır. Ona 

göre eşitlikçi küçük çaplı toplumlarda topluluk içerisindeki herkes ya biyolojik ya da 

hayali olarak bir şekilde ilişki içerisindedir ve işbölümü bu ilişkiler içerisinde 

gelişmektedir.  

Bu bağlamda Engels’in bu dönemdeki aile tipine dair tespitleri dikkat çekicidir.  

Engels (1979: 260, 267) en eski aile biçiminin “grup halinde evlilik”, yani bir küme 

erkekle bir küme kadının evlenmesi şeklinde olduğunu ve bütün yabanıl ve aşağı 

barbarlık aşamasındaki topluluklarda bunun geçerli olduğunu belirtmektedir. Bu 

durumda avcı-toplayıcı toplumlar ve kısmen kabile toplumlarında bu durumun geçerli 

olduğu söylenebilir.  Böyle bir toplulukta aynı anne ve aynı babayı paylaşan kişiler belli 

olmayacağı için kandaşlık ilişkisinin yanısıra, gündelik hayatta oluşan arkadaşlık 

ilişkilerinin öne çıktığı söylenebilir. Böyle topluluklarda işbölümü ve buna karar verme 

olgularının kendine has yönlerinin olması makul görünmektedir.  Bu noktada 

Durkheim’in işbölümüne yaklaşımı açıklayıcı olmaktadır. İşbölümünü yarattığı 

ekonomik gelişmeden ziyade yol açtığı dayanışma duygusu nedeniyle öne çıkaran 

Durkheim (2018: 83), işbölümüyle grup üyeleri arasındaki ilişki biçiminin bağlantısına 
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dair şunları belirmektedir: İşbölümünün “gerçek büyük işlevi ise iki ya da daha çok kişi 

arasında bir dayanışma duygusu uyandırmaktır. Bu sonuç nasıl elde edilirse edilsin, dost 

topluluklarını yaratan ve onlara damgasını vuran, işbölümüdür. Aile topluluğunun tarihi, 

bize aynı olgunun daha da çarpıcı bir örneğini veriyor.”  

Arkadaşlık ve akrabalık ilişkileri içerisinde gerçekleşen kaynakların 

paylaşımının özgürce, bununla birlikte sık sık diğer bireylerin talebine cevap olarak ya da 

talebini tahminle de yapıldığını belirten Bogucki (2013: 110) şöyle devam etmektedir: 

“Böyle bir toplumda yerleşkeler barınak, emniyet, ayrıca mahremiyet ve maddi 

eşya birikiminin değil, “biz ilişkilerinin” koşullarını sağlayan yerlerdir. Bunlar 

toplumsal ayırım ve dışlama değil, toplumsal dâhil etme yerleriydi. Yaş cinsiyet 

ve güç asimetrileri mevcut olsa da, bunlar maddi zenginlik şeklinde ifade 

edilmiyordu. Kaynaklara ortak erişim ve paylaşım ahlakı göreceli bir eşitlik 

dayatmaktaydı.” 

Bogucki (2013: 114)’e göre bu tür insan toplumları diğer canlıların oluşturduğu 

gruplardan örgütlenme açısından farklılaşmış ve tarihsel süreç içerisinde katedral, 

otomobil, uçak ve bilgisayar yapacak kapasiteye ulaşmıştır.  

İş bölümüyle birlikte ele alınması gereken otorite,  Fişek (2005: 94, 95)’e göre, 

toplumun yöneten ve yönetilenler olarak bölünmediği bu avcı-toplayıcı veya yabanıl 

toplumlarda “doğal” ve “anaerkil” niteliktedir. İşbölümü ise yaşa ve cinsiyete göre ortaya 

çıkmaktadır ve daha çok “kendiliğinden işbirliği” şeklinde olmaktadır. Kendiliğinden iş 

birliği grup içerisinde bir dayanışmanın varlığına işaret etmektedir. Durkheim (2018: 

430) bu konuda işbölümünün ancak kendiliğinden olduğu ölçüde dayanışma sağladığını 

belirterek “kendiliğindenlik kavramı ile yalnızca her türlü açık ve kesin zorlamanın değil, 

her bireyde bulunan toplumsal gücün özgürce gelişimini dolaylı bir biçimde bile olsa 

engelleyici her şeyin yokluğu”nun anlaşılması gerektiğini belirtmektedir. 

Sonraki insan toplumlarına kıyaslandığında görece eşitlikçi ve paylaşımcı olan 

avcı-toplayıcı toplumlarda otorite, kaynakların elde edilmesi ve tüketilmesi bağlamında 
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grup üyelerinin ilişkilerinde baskın bir nitelikten yoksun görünmektedir. Hayvanın 

avlanması ve meyvenin toplanmasıyla tüketilmesi kısa bir süre içerisinde 

gerçekleştiğinden eşya ve yiyecek birikimi yoktur. Arkadaşlık ve akrabalık ilişkilerinin 

baskınlığı da göz önünde bulundurulduğunda bu toplumlarda otorite birikimden ve 

yaptırım gücünden bağımsız bir olgu olarak değerlendirilebilir. Böyle bir otoritenin 

olduğu toplumlarda yönetim de bugün genel olarak anlaşılan şeklinden çok farklı bir 

içerik kazanmaktadır. Dikmen (2017: 21) yönetmenin ve yönetilmenin “kimi zaman iç 

içe geçen, birbirinin anlamını farklılaştıran ve birbirine anlam veren bir düzey, iki farklı 

kavramın anlam bütünlüğü” olduğunu belirtmektedir. Avcı-toplayıcı veya yabanıl 

toplumlarda genel olarak böyle bir yönetimin ve otoritenin baskın olduğu söylenebilir.   

Daha önce belirtildiği gibi avcı-toplayıcı toplumlarda sosyal ilişkilere ilişkin 

bilgiler oldukça kısıtlı olduğundan, topluluk halinde yaşayan hayvanların sosyal 

ilişkilerinden yola çıkılarak bu toplumlardaki sosyal ilişkilere dair bazı tahminler 

yapılabilir. Bu konuda Hobbes (2020: 135)’in Aristoteles’in arılar ve karıncaları siyasal 

yaratıklar olarak saymasına referansla yaptığı değerlendirme çarpıcıdır. Arılar ve 

karıncaların hayatta kalma güdülerinden başka bir muhakemelerinin ve birinin genel 

çıkarı için uygun bulduğunu diğerlerine anlatabilmesi için bir dilleri olmadığı halde 

toplum halinde yaşadıklarını kabul eden Hobbes, bu duruma benzer şartlarda yaşayan 

Avcı-toplayıcı grupların bunu başaramayacaklarını savunmaktadır.  Hobbes’un (2020: 

136) bu savunmasının bazı gerekçeleri şunlardır: 

“İlk olarak, insanlar şeref ve itibar için sürekli bir rekabet içindedirler, bu 

yaratıklar ise değil (…) İkinci olarak bu yaratıklar arasında ortak çıkar özel 

çıkardan farklı değildir; ve doğaları gereği özel çıkara eğilimli oldukları için, 

böylelikle ortak çıkarlara da hizmet ederler… Son olarak bu yaratıkların 

mutabakatı doğaldır; insanlarınki ise ancak ahde dayalıdır, yani yapaydır.” 

Oysa avcı-toplayıcı toplumlarda sürekli bir rekabet olduğu, özel çıkarla ortak 

çıkarın farklı olduğu ve aralarında doğal bir “mutabakat” olmadığı önermeleri son derece 
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şüphelidir. Avcı-toplayıcı toplumlarda otoritenin, yani lider(ler)in, birikim ve yaptırım 

gücüne haiz olmamasına karşın kararlarının grup üyelerince uygulanması insanlık 

tarihinde özgün bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Böyle bir durumda topluluk 

üyelerinin otorite kararlarını uygulamasının nedeni nedir? Avcı-toplayıcı toplumlarda 

besin elde etme faaliyetleri olan avlanma ve yemiş toplama uğraşının sonucunda elde 

edilen başarı ya da başarısızlığın grubun tamamını etkilediği görülmektedir. Yapılan 

başarılı bir avdan veya bulunan iyi bir yemişten tüm üyeler fayda görmektedir. Böyle bir 

durumda besin elde etme uğraşı sırasında grup üyeleri arasında becerisiyle öne çıkan 

birinin bu becerisinden tüm grup faydalanmaktadır. Grup üyeleri arasında bir rekabet 

dikkat çekmemektedir. Grubun başarısı ya da başarısızlığı topluca ortaya çıkmaktadır. 

Yani uğraş sırasında becerikli olanın bu meziyetlerini taşıdığı sürece uğraşa liderlik 

etmesi tüm üyelerin ortak faydasınadır. Ayrıca bu gruplarda kullanılan aletler toplumsal 

bir ürün olarak görülmüştür (Child, 2009: 22). Dolayısıyla bu tür gruplarda birikim ve 

yaptırım olmasına gerek kalmadan bir otorite olgusu ortaya çıkabilmektedir.   

Adorno ve Horkheimer (2010: 33)’a göre “ilkel insanın doğaüstü olarak yaşadığı 

her şey, maddi tözün karşıtı olarak tinsel bir töz değil, tek bir parça karşısında doğanın 

karmaşıklığıdır.” Dolayısıyla kutsallığın inançla ve dinle ilişkilenip maddi tözün karşıtı 

olarak tinsel bir töz şeklinde algılanışı tarihsel olarak çok daha sonra gelişen bir 

durumdur. İlkel insanın içinde bulunduğu grubun üyeleriyle arasındaki ilişkiye dair 

Özlem (2019: 103)’ün şu tespiti önemli görünmektedir: “İlkel insan, kendini hem kendi 

hem de başkası sanabiliyordu. Yani ilkel insanda özdeşlik ve çelişki fikri (ide) yoktu.”  

Bu çerçevede avcı-toplayıcı gruplarda kutsallıktan kaynaklanan bir otoriteden ziyade 

“doğal” bir otoriteden bahsedilebilir. Kabile ve şefliklerde ise bu durum daha farklı bir 

hal almış görünmektedir. 
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B. Kabilelerde-Şefliklerde Otorite ve Kutsallık 

Kabile toplumu yerleşik hayata geçişle başlamaktadır. Yukarıda bahsedilen dört 

insan toplumundan olan gruplaşmış kabile organizasyonu ile tabakalaşmış şeflik 

organizasyonu birçok açıdan önemli farklılıklar içermekle birlikte, yerleşik hayata 

geçilmesi ve farklılaşmanın genetik soy üzerinden yürümesi bakımından benzer 

organizasyonlar olarak değerlendirilebilir.  

Bogucki (2013: 206)’e göre tarım devriminden önce avcı-toplayıcı toplumların 

son döneminde, yani henüz tarımın yapılmadığı bir dönemde belirli düzeyde ve belirli bir 

süreliğine de olsa bir yerleşik hayat söz konusudur. Child (2009: 59-60) kısmen yerleşik 

hayata geçen avcı-toplayıcı gruplarda avlanma ve balık tutma bölgeleri ile buralardan 

sağlanan yiyeceklere genel olarak grubun ortak bir şekilde sahip olduğunu belirtse de 

silahlar, kaplar, süs eşyaları hatta sihirli sözler ve danslar üzerinde özel mülkiyete benzer 

bir hak olabileceğini eklemektedir. İnsanların henüz avcı-toplayıcı olarak besin 

kaynaklarına eriştiği dönemde yerleşikliğin olduğu düşüncesi Engels’in bu döneme ait 

değerlendirmeleriyle uyuşuyor görünmektedir. Engels (1979: 249) ok ve yayın 

kullanıldığı ama henüz çömlekçiliğin olmadığı yabanıllığın yukarı aşamasındaki grupları 

inceleyerek bu dönemde “bazı ilk köysel kuruluşların, yaşam araçları üretiminde belirli 

bir ustalaşmanın, tahtadan kap ve avadanlıkların, bitkisel liflerden elle (tezgahsız) yapılan 

dokumacılığın, kabuk ya da sazdan örme sepetçiliğin, cilalı taştan yapılma aletlerin” 

bulunduğunu belirtmektedir.   

Bogucki (2013: 206) yerleşik hayata belirli bir düzeyde geçmiş olan bu avcı-

toplayıcı grubu “ilk hanehalkları” olarak tanımlamaktadır. Onun kavramsallaştırmasına 

göre, ilk hanehalklarının tarım ve hayvancılık yapmasıyla birlikte ise “hanehalkları” 

ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla kabile organizasyonu hem avcı-toplayıcı toplumlarda 

hem de tarım yapan toplumlarda görülmüştür. Bogucki (2013: 206)’ya göre, işbirliği 

yapan göçebe avcı-toplayıcı toplumlardan “özerk ilk hanehalkı gruplarına geçişin en 
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önemli sonucu, daha küçük olan grubun davranışının, başarı ve başarısızlığının daha 

büyük grup içerisinde örtülmesi ve karışması yerine daha açık bir şekilde tanınabilir 

oluşudur.” Bunun bir sonucu olarak başarı ve başarısızlığın kısmen de olsa 

“bireyselleştiği”, daha doğrusu ortak olmaktan görece uzaklaştığı düşünülebilir.  

 Durheim (2018: 451) ilkel toplumlarda grup üyelerinin grubun ortaklaşmış 

görüşlerine uymasının güçlü bir biçimde görüldüğünü belirtmektedir. Çünkü Ona göre bu 

topluluklarda ilk ödev herkese benzemektir ve ne inanç ne de uygulama alanlarında 

aralarında hiçbir ayrım yoktur. Daha ileri toplumlarda ise kesin bir şekilde istenen 

benzerlik sayıları azalmaktadır. Bu bağlamda düşünüldüğünde yerleşik avcı-toplayıcı 

grup içerisinde göçebe avcı-toplayıcı gruba göre daha az benzerlik olduğu, dolayısıyla 

başarı ve başarısızlığın da daha az ortak bir sonuç olarak kabul edildiği söylenebilir.  

 Bogucki (2013: 207) ilk hanehalkı gruplarındaki ilişkilerin göçebe avcı-toplayıcı 

toplumlardaki paylaşım normlarından farklılaştığını belirtmektedir. Ona göre, avcı-

toplayıcı toplumlardaki paylaşım normlarından sıyrılan özerk ilk hanehalkları yeni bitki 

ve hayvan kullanım yöntemleri deneme konusunda bir serbestlik kazanmışlardır. 

Yiyeceğin paylaşılmak zorunda olduğu avcı-toplayıcı toplumda kişinin 

tüketebileceğinden fazlasını üretmesinin faydası, yukarıda da değinildiği gibi toplumsal 

bir fayda olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü bir grup üyesi tüketebileceğinden daha 

fazlasını topladığında veya avladığında fazlayı grubun diğer üyeleri tüketirler ve böylece 

grubun varlığı devam eder. Bununla birlikte grubun ortak besinlerinin karşılanması 

sırasında bireysel olarak fazla çaba sağlayan veya daha becerikli olan üyeler çabalarının 

karşılığını diğer üyelere göre tam alamamaktadır. Çünkü az becerikli olan veya az çaba 

sarf eden üyelerle çok çaba sarf eden veya çok becerikli olan üyeler (aşağı yukarı) aynı 

besini tüketmektedir. Paylaşım yükümlülüklerinin azalması veya yok olmasıyla ilk 

hanehalklarının üyelerinin çabalarının karşılığını almasının azamileştiğine ve bu faydayı 

kendi çıkarı için uygun gördüğü şekilde kullanmakta kendilerini ilk defa özgür 
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hissettiklerini belirten Bogucki (2013: 207), bu durumdaki bir grup üyesinin davranış 

seçeneklerine dair şunları belirtmektedir: “Birincisi kendi beslenme asgarisinin 

karşılandığından emin olmak isteyebilirdi. İkincisi, bunun birazını gelecekteki birtakım 

karşılıklar umuduyla paylaşmaya gönüllü olarak karar verebilirdi. Üçüncüsü bunu Doğu 

Akdeniz’deki deniz kabukları ya da Kanada Deniz Vilayetlerindeki Ramah taşı gibi 

istenilen” eşyalar karşılığında değiştirebilirdi.  

Bogucki (2013: 207) geç avcı-toplayıcı toplumların ana özelliklerinden birisi olan 

yerleşikliğin sürekli hareketlilik içerisinde olan göçebeliğin tersi olduğunu 

belirtmektedir. Diğer bir deyişle göçebelik bir grubun arazi üzerindeki hareketini temsil 

ediyorsa yerleşiklik bu hareketliliğin olmamasına ilişkindir. Ona göre bir toplumun 

göçebe veya yerleşik olarak nitelendirilmesi için tamamen göçebe veya yerleşik olması 

gerekli değildir. Toplumların hareketlilik/hareketsizlik hallerinin baskın olanına bağlı 

olarak sınıflandırma amacıyla biri ya da diğeri olarak nitelendirilebileceğini ancak tüm 

toplumların bu sürecin iki ucu arasında kaldığını ifade eden Bogucki (2013. 207);  bir 

toplumun karakterinde göçebeliğin veya yerleşikliğin baskın olması durumuna dair şu 

değerlendirmeyi yapmaktadır: 

“Hareketlilik yağmacı toplumlara planlama, kaynak sağlama, nüfus ve 

toplumsal muamele çatışma ve dengesizliklerini ayarlamak için seçenek 

çeşitliliği sağlamaktadır. Artan yerleşiklik ya da hareket eksikliği, 

hareketliliğin gücünün yettiği seçeneklerin de azalacağını belirtmektedir. Aynı 

dengesizliklerin çözülmesi için alternatif yapıların geliştirilmesi gereklidir. 

Bunlar depolama, alışveriş, toplumsal yapı, tören ve savaş halini 

içermektedir.” 

Göçebelikten yerleşikliğe geçiş insanın araziye ve zamana olan yaklaşımında bir 

kaymayı temsil etmektedir ve eski topluma kıyasla kısmen eşya birikimine izin/olanak 

vermektedir (Bogucki; 2013: 208). Yerleşik yaşama geçiş çömlekçilik gibi yeni bir dizi 

ürün imaline müsaade ederek toplumsal temas ve alışveriş için insan bulunan sabit bir yer 

sağlamakta, bununla ilişkili olarak nüfus artışı koşullarını iyileştirmektedir.  
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Engels’in kullandığı sınıflandırmaya göre kabile organizasyonu barbarlığın aşağı 

aşamasına denk geliyor görünmektedir. Çünkü hatırlanacağı gibi Engels barbarlığın aşağı 

aşamasının çömlekçiliğin ortaya çıkmasıyla başladığını belirterek genel olarak barbarlık 

döneminin belirleyici etkeninin hayvanların evcilleştirilmeye ve bitkilerin ekilmeye 

başlaması olarak görmüştür.  Child (2009: 60) bu ve benzeri topluluklarda kabile 

liderlerinin ayrıcalıklarının genişlediğini, kabile liderlerinin kadınlarda ya da başka her 

türlü “servet” üzerinde en büyük pay ayrılmasını sağlayan bir otorite ve prestije sahip 

olabildiğini belirtmektedir. Özellikle Amerika’daki yerlilerde bu ayrıcalıkların kimi 

durumlarda kalıtımsal kabile liderlerinin tekeline geçmiştir. Child’a göre bu tür 

topluluklar arasında ara sıra çıkan ya da öteden beri süre gelen savaşlar nadiren 

Avustralya’daki yerliler arasında,  daha sık olarak Amerika’daki yerliler arasında 

görülmekte olup başkanların prestijini arttırmaya yaramaktadır. Child, Bogucki’nin geç 

avcı-toplayıcı Engels’in ise aşağı aşama barbarlık olarak isimlendirdiği bu toplumlarda 

oluşturulan yerleşkenin/köyün kendi kendine yetmesi nedeniyle işbölümünün 

gelişmediğini şu şekilde ifade etmektedir: 

“… her köy kendine yeterliydi. Kendi yiyeceğini yetiştirip, tüm temel araç ve 

gereçleri köyün bulunduğu çevreden sağlanabilen –taş, kemik, ağaç, balçık ve 

benzeri- malzemelerden yapabiliyordu. Topağa bağlı toplumun bu potansiyel 

kendine yeterliliği ve bu kendine yeterli ekonomi içinde işbölümünün 

bulunmayışı, neolitik barbarlığı uygarlıktan ve maden çağlarının yüksek 

barbarlık düzenlerinden ayırt eden özellik olarak alınabilir. Bundan çıkarılacak 

henüz kanıtlanmamış sonuç, bir neolitik ekonominin, köylülere kendisini ve 

ailesini beslemek için gerekli olanın ve gelecek hasat için tohumluk olarak 

gerekli olanın ötesinde üretimde bulunmalı yolunda hiçbir maddi teşvikte 

bulunmamasıdır.” (Child, 2009: 75- 76).  

Bogucki (2013: 208)’e göre besin kaynaklarının tahmin edilebildiği, yeterli ve 

depolanabilir olduğu yerlerdeki yerleşik toplumların ufuklarının gelişme potansiyeli 

artmakta, karmaşık bir derecelendirme davranışı gelişebilmekte, yeni mevki ve 

yükümlülükler oluşabilmektedir. Bu dönüşüm sonucunda çömlekçilik, ilkel depolama ve 
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barınma yerlerinin yapımı gibi yeni işler ortaya çıkacağı için işlerin öncekine göre daha 

fazla bölündüğü söylenebilir.  

Durkheim (2018: 329) “işbölümü geliştikçe ortak bilincin daha zayıf ve daha 

belirsiz olduğu”nu tespit ettiğini belirtmektedir. İşbölümünün yerleşik hayata geçildikçe 

arttığı önermesiyle Durkheim’in (2018: 329) tespiti birlikte ele alındığında yerleşik 

hayata geçildikçe grup arasındaki ortak duygu ve bilincin zayıfladığı sonucuna 

varılmaktadır.  

Bogucki (2013: 208)’e göre yerleşik yaşam biçiminde avcı-toplayıcı yaşam 

halinde üyeler arasında baskın olarak görülen “hoş görülen hırsızlık” normunun karşıtı 

bir tutumum mevcuttur. Bu tutumun mevcut olması ortak fayda ve duygu durumunun 

zayıflamasıyla ilişkili olarak görünmektedir. Ortak duygu ve bilincin belirli bir derece 

yoğun olduğu gruplarda hırsızlığın hoş görülmesi ve bu olayın ilgili grup üyelerince 

“hırsız”ın başkasının ürününü değil de adeta kendi ürününü çalıyormuş şeklinde 

algılanmasıyla bağlantılı olabilir. 

Yerleşikliğin bir etkisi de ürün ve eşyaların toplanmasına böylece düzenli ve 

sistemli bir şekilde değiş-tokuş yapılmasına olanak vermesidir. Göçebe avcı-toplayıcı 

toplumda gruplar fütursuzca hareket ederek, eğer bulunabilirse geçici olarak kuru bir 

mağara ya da mamut kemiğinden geçici bir barınma yeri edinmekte, genellikle de 

taşımanın zorluğu nedeniyle biriktirme ve depolama yap(ama)maktaydılar.  

Bogucki (2013: 209)’un belirttiğine göre yerleşik hayat şartları birikim ve 

depolamayı teşvik eden ve bunun maddi imkânlarını sunan bir kapsama sahiptir çünkü  

“(…) yerleşiklik her çeşit biriktirme davranışını teşvik ediyordu. İyi kalite çakmaktaşı ve 

alageyik boynuzu gelecekte kullanılmak üzere stoklanabiliyordu. Hasat edilen yabani 

tohumlar saklanabiliyor ve kış için balık kurutabiliyordu.”  
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Biriktirme/depolama ve yerleşiklik değiş-tokuş fırsatlarını hayli arttıran etkenler 

olarak belirlenebilir. Çünkü değiş-tokuş imkânı göçebe avcı-toplayıcı gruplarda tesadüfî 

karşılaşmalara bağlı gerçekleşirken yerleşik toplumlarda bir topluluğun yerinin bilinmesi 

nedeniyle daha sürdürülebilir ve sistematik bir hâl alabilmektedir.  

Bogucki (2013: 274) toplumsal kimliğin belirleyicisinin akrabalık olduğu 

hanehalklarına dayanan topluluklarının ortaya çıkmasıyla birlikte tören ve ritüel 

faaliyetlerin daha önce görülmemiş derecede ayrıntılı hale geldiğini, bu döneme dair 

yapılan arkeolojik çalışmalarda ticaret ve alışverişin eski dönemlere göre belirgin bir 

şekilde öne çıktığını belirtmektedir. Engels (1979: 255)’de akrabalığın bütün yabanıl ve 

barbar halkların toplumsal rejimleri içinde büyük bir rol oynadığını belirterek şöyle 

devam etmektedir: “Baba, oğul, kardeş gibi adlandırmalar, basit onursal sanlar değil, 

kendileriyle birlikte çok belirli, çok ciddi karşılıklı ödevler getiren sanlardır; öyle ki, bu 

karşılıklı ödevlerin bütünü, bu halklardaki toplumsal örgütlenmenin özlü bir bölümünü 

oluşturur.”  Engels’in bu bakışına göre avcı-toplayıcı, kabile ve şeflik örgütlenmelerinin 

tamamında akrabalık ilişkileri etkililiğini korumuştur. Giddens (2008: 160) benzer bir 

tespiti “’Kabile’ nosyonu doğal olarak bir soy grubu ya da böyle gruplarla ilişkili olma 

fikrini kabul eder ve bu tür fikirler dinsel sembollerle birlikte her yerde grup kimliğinin 

ve dışlamanın ana kaynakları olmuştur” diyerek yapmaktadır. Child (2009: 81) de 

farklılıklar içermekle birlikte tüm bu toplumlarda akrabalığın toplumsal düzende önemli 

bir rolü olduğunu belirtmektedir.  

Bogucki (2013: 211)’e göre yerleşik hayata geçişin yaşanmasıyla beraber grup 

üyelerinin ölülerle olan ilişkileri değişmiştir. Ona göre yerleşiklikle birlikte, insanlar artık 

ölülerini gömüp yollarına devam etmemeye başlamış; böylelikle tutarlı, biçimselleşmiş 

cenaze törenlerinin gerçekleştirilmesi, ölülerin gömülerek veya başka şekillerde 

muameleye maruz kalması ortaya çıkmıştır.  Böylelikle ölüyle grup arasındaki ilişki 

ölümün gerçekleşmesiyle birlikte ortadan kalkmayan, yaşamın ötesine uzanan bir ilişkiye 
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dönüşmüştür. Bu önemli değişikliğin bir nedeninin göçebe avcı-toplayıcı olan gruplarda 

bulunan arkadaşlık ve yakın aile duygusunun yerini, yerleşikliğin beraberinde getirdiği 

akrabalık ağının detaylanması ve toplumun kesimlere ayrılmasıyla ilişkili olduğunu ifade 

eden Bogucki (2013: 211), bu durumun yaşanmasıyla birlikte ortaya çıkan değişikliklere 

dair şunları belirtmektedir:  

“Yaşamlar sonlu, fâni, sınırlı olmayı bırakmıştır. Büyük ebeveynlerinizin, 

amca, hala, eş(ler), kuzen ve çocuklarınızın kim olduğu birdenbire önemli 

olmuştur. Bu ağ içerisinde düğüm noktanızı ikâmet belirlemiştir ve zaman ve 

mekân içerisindeki yerinizi kendinizi akrabalarınız arasına yerleştirerek 

işaretlemek sizin çıkarınızaydı. Artık, nesil fikri daha sonra sonuçları olacak 

ek anlam üstlenmiştir. Mülkiyet ve akrabalık bir nesilden diğerine düzenli ve 

yaşam açısından avantajlı bir biçimde geçmek zorundaydı. (…) Böylece ben, 

cenaze törenleriyle aniden ilgilenilmesinin bu öz kimlik duygusunun ve zaman 

ve mekân olarak daha geniş bir toplumsal düzen içerisindeki durumunun 

ortaya çıkışıyla bağlantılı olduğunu iddia ediyorum.” 

Engels (1979: 301)’e göre barbarlık aşamasına, yani kabile ve şeflik 

organizasyonuna karşılık gelen aile tipi “iki başlı aile”dir. Bu aile tipinde bir erkek bir 

kadınla yaşar. Bununla birlikte erkek çok eşli olma ve uygun fırsatlarda kaçamak yapma 

hakkına sahiptir. Kadından ise ortaklaşa yaşam boyunca kocasına çok sıkı bir bağlılık 

istenir. Eşini aldatması durumunda kadın şiddetle cezalandırılır. Karının veya kocanın 

isteği üzerine evlilik bağı kolaylıkla çözülebilir ve geçmiş aşamalarda olduğu gibi 

çocuklar anaya ait olurlar.  

Göçebe avcı-toplayıcı toplumlardan yerleşiklik özelliği daha baskın olan avcı-

toplayıcı toplumlara, yani ilk hanehalklarına geçiş genel olarak değerlendirildiğinde 

geçim faaliyetlerinin mevsimleri dikkate alarak bol ve depolanabilir kaynaklar üzerine 

odaklandığını ve bu durumun da farklı bir örgütlenme biçimine geçişle ilişkili olduğu 

söylenebilir. 

Bogucki (2013: 223) yaklaşık 10.000 yıl önce avcı-toplayıcı toplumların son 

dönemine denk gelen yerleşik toplumların ilk çiftçiler haline geldiğini belirtmektedir. 
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Bogucki (2013: 215, 236)’ya göre “böyle bir yapılanma, tarım, kurumsallaşmış eşitsizlik 

ve kentlilik gibi daha sonraki iktisadi ve toplumsal gelişmelerin vazgeçilmez bir 

önkoşulu”dur. Ona göre avcı-toplayıcı toplumların geçim faaliyetlerinin tarım ve 

hayvancılığa dönüşmesi ise iki geniş süreç kategorisini kapsamaktadır. Bunlardan 

birincisi “bitki ve hayvanların belli coğrafi bölgelerde evcilleştirilmesi”, ikincisi ise 

“yiyecek üretiminin tarım ve hayvan yetiştiriciliği biçiminde bu merkez bölgelerden 

dışarı yayılmasıdır.”  

Tarım ve hayvancılığa geçişin tohumlarla bitkiler arasındaki ilişkinin aniden 

keşfedilmesi ya da insanların hayvan türlerinin davranışsal nitelikleri hakkındaki 

bilgilerinde birdenbire olağanüstü bir sıçrama yaşanması olarak düşünülmemesi gerekir. 

Bogucki (2013, 245)’e göre bu geçiş genel olarak “yerleşiklik ve hanehalkı özerkliğindeki 

değişikliklerden doğan karmaşık bir güdülenme ve neticeler dizisini gerektirmiştir.”  

Yiyecek üretiminin tarım ve hayvancılık şeklinde belirli merkezlerde ortaya 

çıkmasından sonra diğer bölgelere yayılması da kendi içerisinde çiftçiliğin ya da kırsal 

insanların yeni arazilere yerleşmek üzere taşınması ve yiyecek üretiminin bunu daha önce 

yapmamış olan yerli insanlar tarafından benimsenmesi olmak üzere iki temel süreci 

içermektedir. Örneğin tarımın bilinen en eski ve önemli doğuş merkezlerinden biri Yakın 

Doğu’dur ve Avrupa’ya M.Ö. 6000’lerden itibaren Yakın Doğudan gelmiştir (Bogucki; 

2013: 237). İnsan toplumlarının tarihinde bu süreçlerin yaşanmasıyla birlikte tarım 

binlerce yıl içerisinde dünya geneline yayılmış, güncel bir deyişle küreselleşmiştir. 

Çiftçilik ve hayvancılığın ilk çeşitleri ise buğday, kızıl buğday, arpa, koyun, keçi ve 

domuz olarak sayılmaktadır (Bogucki, 2013: 226).  

Child (2009: 85) tarım ve hayvancılıkla geçinen yerleşik toplumların iç 

ihtiyaçlarının üzerinde bir artı-ürün elde etmeye razı edilmesi veya zorlanmasıyla bu artı-
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ürünün doğrudan doğruya kendi yiyeceklerini üretmeyen yeni ekonomik sınıfların 

beslenmesinde kullanıldığını belirmektedir.   

Bogucki (2013: 261) yiyeceklerin üretilmesinin baskın hale gelmesinin yani 

tarım ve hayvancılığa geçilerek hanehalklarının ortaya çıkmasının önemli sonuçlarına 

dair üç konuya dikkat çekmektedir. Buna göre ilk olarak bitki ve hayvanların 

evcilleştirilmesiyle birlikte avcı-toplayıcı bir yaşam tarzı yerini derhal otomatik olarak 

başka bir yaşam tarzına bırakmamıştır. Örneğin Kuzey Amerika’nın güneybatısında 

yapılan çalışmalarda bu bölgede yaşayan avcı-toplayıcı gruplar bir yandan bu yaşam 

biçimini devam ettirirken diğer yandan mısır ve kültigenleri geçimlerine dâhil etmiş ve 

birkaç yüzyıl içerisinde tarımın egemen olduğu bir topluma dönüşmüşlerdir. İkinci olarak 

bir toplumun tarım yapmaya başlaması ve bunun toplumun geçiminde baskın hale 

gelmesi ilgili grubun karar verme yaklaşımını ve bu kararların veriliş koşullarını yeniden 

tanımlamaktadır. Böyle bir yeniden tanımlama dünyanın farklı yerlerindeki tarım 

toplumlarının kuruluşunu izleyen ortak gelişmeler açısından önemlidir. Son olarak tarım 

erkek ve kadınların toplum içerisindeki iktisadi, toplumsal ve sembolik rollerini 

etkilemiştir.  

Avcı-toplayıcı toplumlardan tarım toplumlarına geçiş avcılık becerisine ve 

emeğe atfedilen değerlerin göreceli konumlarını değiştirmiştir. Çünkü avcı-toplayıcı 

toplumlarda besinler büyük oranda avcılık becerisiyle sağlanırken tarım toplumlarında 

ise emek görece öne çıkmaktadır. Bagucki (2013: 261)’e göre “tarım toplumlarında erkek 

ve kadının göreceli konumları ne olmuş olursa olsun artık kadınların üretim denkleminde 

önemli ve hayati unsurlar oldukları açıktır.” Sosyal bilimlerdeki ilgili disiplinlerde hâkim 

düşünce avcı-toplayıcı bir toplumda erkekler avcılık ve savunma faaliyetlerini yerine 

getirirken kadınların toplayıcılık ve yemek yaptıkları, çocuk baktıkları yönündedir 

(Bagucki, 2013: 265).  Bu görüşe göre tarıma geçişin yaşanmasına paralel olarak kadınlar 

geçim sisteminde daha önemli bir yer edinmiştir.  
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Clastres (2016: 76) göçebe avcı-toplayıcı toplumlarda nüfus artışını önlemek 

veya denetlemek için düşük, çocuk katli, cinsel tabular gibi birçok yola başvurulduğunu 

belirtmektedir. Çünkü bu yaşam biçiminde çocuklar grubun hareketine engel, 

doyurulması gereken yeni bir üyedir. Çocuk yapmaya ve nüfus artışına bakış tarımın 

baskın olduğu kabile ve şef organizasyonlarında farklılaşmıştır. Tarımın esas geçim 

uğraşı haline gelmesiyle birlikte her faaliyetteki bireysel becerinin eski önemini yitirerek 

sıradanlaştığını, zaman içerisinde emek üretimi ve emek üretimi yönetiminin önemli hale 

geldiğini belirten Bogucki (2013: 268) bu durumda nüfusa bakışa ilişkin değişikliğe dair 

şunları belirtmektedir.  

“Yağmacıların doğum aralıklarını azamileştirme ve yalnızca toplumun yetişkin 

üyelerinin çabalarıyla makul şekilde beslenebilecek sayıda çocuk üretme isteğinin 

yerini, çiftçi toplumlarında tarımsal iş gücü gereklerini besleyecek kadar çocuk 

istenmesi alır. Kadınların doğurduğu çocuklar artık doyurulacak ilave ağız ve 

çetenin hareketliliğine engel değildir. Bunun yerine, onlar tarımsal hanehalkının 

geleceği ve doğuşlarından sonraki on beş yıldan itibaren onun ana işgücüdür.”  

Dolayısıyla avcı-toplayıcı toplumlardan tarım toplumlarına geçiş, daha sonraki 

dönemlerde üretim tarzlarına ilişkin yapılan tartışmalarda çok kritik ve merkezi bir 

kavram olan emeğin toplumsal konumunun baskın hale geldiği bir topluma geçiş olarak 

da değerlendirilebilir. İki organizasyon tipinden şefliğin “tabakalaşmış” kabilenin ise 

“gruplaşmış” organizasyon olarak nitelendirilmesinden de anlaşılacağı gibi iki 

organizasyon arasında işbölümü, otorite ve hiyerarşi farklı düzeylerde mevcuttur. Kabile 

organizasyonunda hanehalkları tarımsal rekabet içerisinde birbirlerinden özerk hareket 

ederken şeflik organizasyonunda hanehalkları bir araya gelerek daha büyük bir 

organizasyon ortaya çıkarmışlardır.  

Bogucki (2013: 348) ’e göre bu tür organizasyonlarda “şefin ikamet merkezi 

sakinlerinin çevre mezralarda yaşayan halktan daha yüksek bir konuma sahip olmasıyla 

farklılaşma artık topluluk seviyesindedir. Hanehalkları arasındaki toplumsal asimetrilerin 
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yerini, en azından kısmen, şekli açıkça çizilmiş akraba grupları arasındaki asimetriler 

almıştır.” Ona göre o zamana kadar özerk hanehalkları şefin otoritesine teslim 

olduğundan ve şeflik seçkinlerinin hizmetine girdiğinden dolayı artık bir “merkezi 

otorite” ortaya çıkmıştır. Akal (2019: 183) bu kopuşu yaygın siyasi iktidardan / 

bölünmemiş toplumdan, farklılaşmış siyasal iktidara / bölünmüş topluma geçiş olarak 

değerlendirmektedir:   

“Yaygın siyasi iktidardan farklılaşmış siyasi iktidara geçilmesi, bu iktidarın bir 

noktada yoğunlaşarak toplumun geri kalan kesiminden kopması ya da 

merkezileşmesi demek olduğundan, bir toplum tipinden ötekine geçildiğini 

gösteren özellik, klanlararası dinsel çeşitliliğin yerini kabile düzleminde dinsel 

birliğin almasıydı. Toplumun bölünmesi, dinsel önderlerden birinin giderek 

önem kazanan bir tören düzenleme işlevi üstlenmesiyle eşanlamlıydı. O ana 

kadar eşit ilişkiler sürdüren kümeler, bir küme önderinin üstünlüğünü kabul 

ederlerdi. Toplumu bölmeye başlayan bu merkezileşme, farklı dinsel 

göndergelerin global bir dinsel gönderge içinde erimeleri demekti. Dinsel 

tören tekelinin oluşmasıyla, özerk klanlardan birinin önderi kabile önderine 

dönüşmüş ve hayat için gerekli unsurlardan birini değil, global gönderge olan 

evreni ya da yaratıcısını karşılamaya başlamıştı.”  

Engels’in kullandığı sınıflandırmaya göre bu dönemin barbarlığın yukarı 

aşamasına geldiği söylenebilir. Çünkü Engels (1979: 252) demir madeninin eritilmesi ve 

dökülmesinin bu aşamada mümkün olmasıyla genişleyen tarlaları ve gelişen tarımı büyük 

nüfusların bir arada yaşamasının bir ön koşulu olarak görmüş ve konu hakkında şunları 

belirtmiştir: 

“Demirden balta ve demirden bel olmaksızın, geniş ölçüde gerçekleşmesi 

olanaksız bir dönüşüm, ormanların açılarak tarla ve çayır haline 

dönüştürülmesi de, gene sabanın türetimine bağlıdır. Ama bütün bunların 

sonucu, nüfusun hızla artışı ve küçük bir alan üzerinde yoğunlaşması oldu. 

Tarımın olanaklı olmasından önce, örneğin yarım milyon insanın bir tek 

merkezi yönetim altında toplanabilmesi için, zorunlu olarak, tamamen istisnai 

koşulların birarada bulunması gerekirdi; büyük olasılıkla, bu 

gerçekleşmemiştir.” 
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Child (2009: 93- 95) madenlerin eritilmesi ve dökülmesinin tarımda ve hatta kap 

kacak yapımında uygulanan yöntemlere göre kavranması çok daha güç işleri kapsadığına 

dikkat çekmektedir. Madenin işlenmesinin ocaktan maden cevherini çıkarma, eritme ve 

dökme gibi son derece incelikli işleri barındırdığını vurgulayan Child, bu işlerin bilgi ve 

becerisinin ilgili topluluklarda dar bir çevrede sınırlı kaldığını belirtmektedir. Maden 

işlemenin sır biçimine elverişli tam zamanlı bir iş olması ve babadan oğula ya da usta 

çırak ilişkisi içinde öğreniliyor olmasından dolayı toplumda yeni bir sınıf doğmuş 

olabileceğini aktaran Child (2009: 95) bu önermesini şu şekilde açmaktadır: 

“Madeni aletlerin benimsenmesi, böylece, saf neolitik ekonomide bulunmayan 

yeni bir sınıfın ortaya çıkmasına yol açacaktır. Fakat bu aynı zamanda, neolitik 

ekonominin ayırt edici özelliği olan ekonomik bakımdan kendine yeterliliği de 

yıkacaktır. Bir aile reisi, kendi yapamadığı, fakat maden işleyicisinden takasla 

almak zorunda olduğu metal aletleri, sahip olunması gerekli araçlar olarak 

gördükçe, ekonomik bağımsızlığını feda eder. O andan başlayarak, maden 

cevheri, külçeler ve baltalar gibi karın doyurmayan şeyler üreten uzmanları 

beslemek için, ailesinin ihtiyaçlarından öte bir artı-ürün üretmesi gerekir.” 

Bogucki (2013: 348) hanehalklarının küçük bir elitin otoritesi altına girmeyi 

nasıl ve neden kabul ettiği sorusunu cevaplamaya dair üç farklı yaklaşımdan 

bahsetmektedir. Bunlar iktisadi, dini/ideolojik ve askeri açıklamalar olup “ilk iktidar 

kaynakları” olarak isimlendirilmektedir.  İlk yaklaşıma göre iktisadi güç seçkinler 

tarafından gasp edilmiş ve diğer üyeler ve hanehalklarından sakınılmıştır. İkinci 

yaklaşıma göre seçkinler konumlarını sürdürmek için başkalarını emek katkısında 

bulunmaya ikna etmişlerdir. Sonuncu yaklaşım ise savaş halindeki önderlik sırasında ve 

sonrasında savaşçıların yönetime el koyması şeklindedir. Bogucki çoğu şefliğin ortaya 

çıkışının ardında muhtemelen bu faktörlerin bir bileşimi olduğunu belirtmekle birlikte 

özerk hanehalklarından zenginliğe erişimde ayrıcalığı bulunanların bir üst konuma 

gelmesinin daha etkili bir faktör olarak öne çıktığını, bu nedenle iktisadi yaklaşımın daha 

açıklayıcı olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Bogucki (2013: 275) bu konuda eşitlikçi 

olmayan şefliklerin genelde eşitlikçi olan kabilelerden iktisadi, dini ve toplumsal 
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faaliyetlerin merkezileştirilmiş eşgüdümü temelinde ayrıldığını; bundan dolayı 

“eşgüdüm”ün yıllar içerisinde “kontrol” anlamına, şeflerin ise kaynaklara erişimi kontrol 

eden kişiler haline gelmiş olabileceğini aktarmaktadır.  Bununla birlikte ilk iktidar 

kaynağının nedeni iktisadi olsa dahi iktidarın kalıcı hale gelmesini iktisadi nedenlerle 

açıklamak güç görünmektedir. Bogucki (2013: 350) bu konuda şunları ifade etmektedir: 

“Eğer kontrol kesinlikle iktisadi idiyse o zaman tek tek hanehalklarının 

sistemden çekilmeleri için çok fazla fırsat olmuş olmalıdır. Ne de olsa bunlar 

halâ kendilerini sürdürme kapasitesine sahip olan kendine yeterli tarımsal 

hanehalklarıydı. Oysa ideoloji ve din, seçkinlerin elinde onların kuşaktan 

kuşağa üstünlük haklarını oluşturmak için meşrulaştırma işlevini yerine 

getirebilir. (…) Halkın borçlu olmaya rıza göstermesi ve özerkliğini ebediyen 

seçkinlere teslim etmesi gerektiği açıktır ve eşitlikçi ötesi bir toplumdaki en 

güçlü dayatma kuvveti doğaüstü inanç sisteminin kontrol edilmesi ve 

kullanılması olmuş olmalıdır.” 

Bu dönüşüme dair yapılan tartışmalarda yukarıda bahsedilen farklı 

organizasyonların saf tiplerinin bulunmasının zorluğu akılda tutulmalıdır. Bazı açılardan 

kabileye hatta avcı-organizasyonuna benzeyen şefliklerden de söz etmek mümkündür. 

Örneğin Clastres (2016: 11- 15, 30) Meksika, Orta Amerika ve And Dağlarındaki 

ekonomik açıdan “geçim” aşamasında olan Amerikan yerlileri üzerine yaptığı 

araştırmalarda bu toplumların şefler tarafından yönetildiğini; fakat şeflerin “iktidar”dan 

yoksun olmasının dikkat çekici olduğunu belirtmiştir.  Brezilya’yı ilk keşfeden 

Avrupalıların orada yaşayan Tupinamba yerlileri için “inançsız, yasasız, kralsız insanlar” 

dediklerini hatırlatan Clastres, şeflik organizasyonu içerisindeki bu yerlilerin mburuvicha 

denilen ve barışçıl, cömert ve iyi bir hatip olan şeflerinin her tür iktidardan yoksun 

olduğunu ifade ederek şu saptamayı yapmaktadır: “Demek ki karşımızda, başka 

toplumlarda iktidar sahipleri diye bilinen kişilerin iktidardan yoksun olduğu, siyasetin her 

türlü zorlama ve şiddetten uzak bir alan olarak belirdiği, kısacası hiçbir emir-itaat 

ilişkisinin bulunmadığı geniş bir toplumlar bütünü var.” 
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Kabile ve şeflik organizasyonlarında kutsallık ve inancın topluluğun bir arada 

var olmasında etkili olduğu söylenebilir. Daha önce belirtildiği gibi Harari (2015) 

kalabalık bir toplumun bir arada bulunup işbirliği yapabilmesinin ortak bir mite 

inanmalarıyla sağlandığını savunmaktadır. Bu bağlamda Özlem (2019: 164, 165)’in 

mitolojik düşünme biçimine dair söyledikleri önemlidir. Bu düşünce biçiminde doğa 

gruptan bağımsız, grubun dışında tasarlanan nesnel bir şey olarak görülmemektedir. 

Mitolojik düşünme biçimi nesnelere değil de nesnelerin grup ve üyeler üzerinde bıraktığı 

korku, sevinç gibi duygusal izlenimlere dayanmaktadır. Diğer bir deyişle mitolojik 

düşünmenin konusu nesneden ziyade nesnenin grup ve üyelerinde uyandırdığı 

duygulardır. Doğanın mitolojik insana duyu verileri ve algılarla değil de duygularla açık 

olduğuna dikkat çeken Özlem (2019: 165) mitolojik insanın doğasının nesne (madde) 

doğası olmadığını belirterek şöyle devam etmektedir: “Mitolojik insan için nesneler, iyi 

huylu ya da zararlı, itici ya da korku verici, çekici ya da büyüleyici, yüce ya da aşağılık, 

iyi ya da kötüdür. Böylece doğa tutkularımızın, suçluluk ya da haklılık duygularımızın, 

sevgi ya da nefretlerimizin konusu (objesi) olup çıkar. Örneğin, bir deprem, kasırga, sel 

“tanrıların gazabı”, o yıl iyi bir ürün alınması “tanrıların lütfu” sayılır.” 

Kabile organizasyonlarında nüfus önceki ilkel gruplara nazaran belirgin bir 

şekilde artmaktadır. Clastres (2016: 83) kabile organizasyonuna örnek gösterilebilecek 

Güney Amerika’daki Tupi-Guarani toplumlarının nüfus ve barınmalarına dair şu bilgileri 

vermektedir: 

“Bir Guarani ya da Tupi köyü, dinsel yaşam ve törenler için ayrılan merkezi 

bir meydanın çevresinde kurulmuş dört ila sekiz büyük kolektif evlerden, yani 

maloca’dan oluşuyordu. Maloca’ların boyutları gözlemcilere ve elbette ziyaret 

edilen topluluklara göre değişiklik gösterir. Uzunlukları en küçükler için 40 

metre, en büyükleri için 160 metre kadardır. Her bir maloca’da barınan nüfusa 

gelince, bu sayı 100 (örneğin Cardim’e göre) ila 500 ya da 600 kişi (Lery) 

arasında değişmektedir. Buna göre en küçük Tupinamba köylerinin (dört 

maloca) nüfusu yaklaşık 400 kişiyken, en büyük köylerde (yedi ya da sekiz 

maloca) 3000, hatta daha çok kişi barınmaktadır.” 
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Engels (1979: 321)’in verdiği bilgilere göre Amerika’daki yerlilerin 

oluşturdukları şeflik konfederasyonlarının nüfusu 20.000’i bulabilmekteydi. Avcı-

toplayıcı toplumlarının üye sayısının yaklaşık yüz elli kişiyi geçmediği düşünüldüğünde 

kabile ve şefliklerin nüfus büyüklüğü öne çıkmaktadır. Harari’nin önermesine göre bu 

organizasyonların kalıcı bir şekilde ve belli bir düzen içerisinde hayatlarını sürdürmeleri 

için, bu toplumlarda bir mit olması gerekir. Bu önerme yukarıda Clastres’in verdiği 

bilgilerle uyumludur. Çünkü kabile ve şefliklerde dini, kutsal yapılar olduğu 

görülmektedir. Guarani ve Tupi köylerinde merkezi meydanın dinsel yaşam ve törenler 

için ayrılmış olması bunu doğrulamaktadır.  

Engels (1979: 311- 407)’e göre uygarlık öncesi toplumsal örgütlenme biçimleri 

olan gentilice örgütlenme biçimleri; ortak bir aileden gelen gensler, bunların oluşturduğu 

kabileler, akraba kabilelerden oluşan aşiretler ve onların konfederasyonu olabilmektedir. 

Bu örgütlenme biçimleri barbarlık dönemine denk gelmektedir. Engels (1979: 319) bu 

örgütlenme biçimlerinden ilk örgütlenme biçimi olan ve gentilice örgütlenmesinin en 

küçük toplum parçasını oluşturan gens örgütlenmesinin, barbarlığın aşağı aşamasında, 

ortak dinsel mitoloji ve ayinlerin olduğunu; gens üyelerinin “dinsel düşüncelerinin 

cisimleşmelerini insan biçiminde” tasarladıklarını, ama put şeklinde simgelerin 

olmadığını belirtmektedir. Engels Barbarlığın orta ve yukarı aşamalarındaki 

toplumlardaki aşiret örgütlenmesinde ise aşiret üyelerinin kutsallıkla ilişkisine dair 

şunları ifade etmektedir: “(…) bu kuruluş içinde, insan, önünde yabancı olarak dikilen ve 

anlayamadığı dış dünyaya, çocuksu dinsel tasarımlarında yansıyan, hemen hemen tam bir 

kulluk durumundaydı. Aşiret, insan için bir sınır olarak kalıyordu; yabancı karşısında 

olduğu kadar, kendisine karşı da; aşiret, gens ve kurumları, kutsal ve dokunulmazdı.” 

Hassan (2017 :18) Orta Asya kökenli bütün kabile toplumlarında örgüt ile inancın 

ayrılmaz bir bileşken halinde olduğunu belirtmektedir. Hassan (2015: 35- 37)’ye göre 

eski kandaş toplumların bir inancı olan ve gens kaynağına dayanan şamanlık,  kabile ve 
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şefliklerde toplumun “örgütselliğini açıklayan sosyal bir temeldir”. Hassan (2015: 38) 

Şamanlık inancının bu toplumların açıklanması ve kavranmasında çok boyutlu bir işlevi 

olduğunu ifade edip, bunun ötesinde bu toplumların bir yönüyle şamanlıkla ve şamanlığın 

kökeniyle örtüştüğünü belirterek şöyle devam etmektedir: “Örgütsellik ile onun kutsallık 

planındaki yansıması olan şamanlık, karşılıklı ve kaçınılmaz bir ilişki içerisindedir. 

Şamanlığın işleyişi yoluyla sürdürülen birliktelik ve kolektif eylem, toplumsal 

örgütlülüğün dayanağı olduğu gibi, bu örgütlülüğün sağladığı gelenek-görenek platformu 

da, şamanlığın işlevselliğini sürdürmesini mümkün kılmıştır.” 

 Fortes (akt. Balandier, 2016: 117) Gana’daki Tallensi’lerle ilgili yaptığı 

incelemelerde kutsallığın ilgili topluluk için ne ifade ettiğine ilişkin ilginç sonuçlara 

varmıştır. Ona göre Tallensi kabilesinde atalar kültü bir metafizik veya bir etiğe değil, 

daha ziyade siyasal ve hukuksal bir toplumsal ilişkiler sistemine benzemektedir. Fortes 

bu kabilelerin atalar kültüne sahip olmalarının nedeni olarak üyelerin ölülerden 

korkmasını ya da ruhun ölümsüzlüğüne inanmalarını değil, toplumsal yapılarının bunu 

gerektirmesini görmüştür. 

Kabile ve şeflik organizasyonlarında yeni olan, otoritenin grup üzerinde egemen 

olmaya başlamasıdır. İster inşa edilmiş olsun ister geleneksel olarak ortaya çıkmış olsun 

ortak kutsal burada bir işleve sahiptir. Büyük ilkel gruplarda (kabilelerde) kutsal ortak bir 

ata, bir totem, bir dogma vs. olabilmektedir. Büyüyen kabileler avcı-toplayıcı gruplara 

oranla daha kararlı birliklerdir ve bundan dolayı bir kurum olarak aileyi ikinci planda 

bırakarak onun yerine klan grupları halinde örgütlenmişlerdir (Child, 2009: 59- 60). Klan 

üyeleri mistik bir totem atadan geldikleri için akraba olarak sayılmışlardır. “Klan üyeliği 

kuramsal olarak ‘kan’ bağına dayanır, uygulamada ise ergenlik çağına basılması üzerine 

yapılan törenle tanınan bir ayrıcalık durumundadır” (Child, 2009: 59). Ortak totemi 

bulunan klanlar ataları olarak gördükleri hayvanların veya bitkilerin çoğalması amacıyla 

belirli aralıklarla gösterişli törenler düzenlemektedir. Genel anlamda “insanla tabiat 
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arasında ya da toplumla kutsallık atfedilen varlık ve nesneler arasında kurulan bir dinsel 

ilişki” (Akal, 2019) olarak tanımlanan totemizmde topluluk için en önemli hayvan, bitki 

ya da doğal olaylar gelenek ve mitoslarla kutsallık kazanmaktadır. Kutsalın kutsal 

olmayandan ayrıldığı an ve yerde dinin ortaya çıktığı belirten Akal (2019: 169) bu 

bağlamda totemizme dair şunu belirtmektedir: “Basit ya da karmaşık, bilinen bütün 

inançlar ortak bir nitelik taşır, dünyayı bir kutsal olan her şeyi içeren, öteki de kutsal 

olmayan her şeyi içeren iki ayrı parçaya bölerler. Totemizm de hayatı kutsal/kutsal 

olmayan diye ayırarak sınıflandırdığına göre bir dindir; üstelik de, klanlara dayalı sosyal 

örgütlenmeye denk düştüğü için, gözlemlenebilmiş en eski dinlerden biri[dir]” 

Freud (2011: 56, 190; 2014: 55; 2016: 173) ise Avusturalya’nın en eski kabileleri 

üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda totemizmi bir din olarak görmekten ziyade her 

türlü dini, ahlaki ve sosyal kurumun işlevine sahip bir sistem olarak görmektedir. Freud 

(2011: 62; 2016: 173), totemizmi sosyal ilişkileri belirleyen bir sistem olarak görmesini 

aynı toteme bağlı grup üyelerinin kullandıkları akrabalık tabirlerinin iki kişi arasındaki 

ilişkiyi değil, kişiyle kabile arasındaki bir ilişkiyi nitelemesiyle gerekçelendirmektedir. 

Günümüzde bir çocuğun ebeveynlerinin arkadaşlarına amca veya teyze diye hitap 

etmesine benzer şekilde bu kabilelerdeki kişiler sadece öz ebeveynlerine değil, onların 

yaşıtlarına da “anne” veya “baba” diye hitap etmektedirler. Eklemek gerekir ki Freud 

(2011: 122; 2016: 414)’e göre ilkel gruplardaki kişilerin kabile reisiyle olan ilişkileri 

birçok yönden çocuğun babasıyla olan ilişkisine benzemektedir. İncelediği Avusturalya 

yerlilerinin en yakın komşularıyla dahi hiçbir akrabalık belirtisi göstermediğine dikkat 

çeken Freud (2011: 56); bu kabilelerin kalıcı kulübeler inşa etmediğini, köpek hariç 

hayvan beslemediğini ve tarımla uğraşmadıklarını aktarmaktadır. Genellikle bir hayvan 

nadirense bir bitki veya doğa olayı olan totemin kabileleri oluşturan sülale ve ailelerin her 

birinde farklı olduğunu belirten Freud (2011: 57), totemin bütün sülaleyle özel bir ilişki 
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içerisinde olduğunu eklemektedir. Kabile üyelerinin her biri totemle eksiksiz bir 

özdeşleme içerisinde bulunmaktadırlar (Freud, 2011: 228).  

Totemciliğin iki önemli tabusu41 bulunmaktadır. Bunlar totem hayvanını 

öldürmemek ve aynı toteme mensup olan kişilerle cinsel ilişkiye girmemektir (Freud, 

2011: 97). İlgili sülalenin totemi aynı zamanda grup üyelerinin atası, koruyucu ruhu ve 

yardımcısı olarak kabul edilmektedir. Kabile üyelerinin inancına göre totem tehlikeli olsa 

bile ilgili kabilenin üyeleri tanır ve onlara zarar vermez. Buna mukabil toteme bağlı olan 

grup üyelerinin totemi öldürmemeye veya onun fiziksel halinden faydalanmamaya 

yönelik kutsal bir yükümlülükleri bulunmaktadır (Freud, 2011: 57). Freud (2011: 192) 

kabilelerde görülen totemciliğin sosyal işlevine dair kabile üyelerine ilişkin yasak ve 

görevlere değinerek şunları belirtmektedir: 

“Totemciliğin sosyal bağlamı, özellikle katı bir şekilde uygulanan bir yasak ve 

muazzam bir kısıtlama şeklinde göze çarpar. Bir totem sülalesinin üyeleri, 

birbirlerinin kardeşleridir. Birbirlerine yardım etmek ve birbirlerini korumakla 

yükümlüdür. Eğer bir yabancı, sülalenin bir üyesini öldürürse, suçlunun bütün 

kabilesi cinayetten sorumlu tutulur ve öldürülen kişinin sülalesi, dökülen kanın 

cezasını talep etme konusunda dayanışma sergiler. Totem bağları, bizim 

bildiğimiz aile bağlarından daha güçlüdür.” 

Freud (2011: 233) kabile içerisindeki dayanışmanın oluşması için gerekli olan 

bağın mutlak ve istisnasız bir biçimde kabile birliği (akrabalık) olduğunu belirtmektedir. 

Ona göre bu topluluklarda akrabalık duygusu aile hayatından daha eski ve öyle yoğundur 

ki grup üyelerinin hayatları fiziksel bir birlik teşkil edecek kadar yani müşterek bir 

canlının parçalarıymış gibi bu bağlarla birbirine bağlıdır. 

Kabilelerde kutsalın totemde simgelenen ortak ata ve akrabalık bağları olduğu 

görülmektedir. Balandier (2016: 69) ortak kutsalın ortak ata olduğu kabile sistemine 

                                                 
41 Freud (2011: 79) tabu kelimesinin anlamına iki zıt eğilim bağlamında şu şekilde değinmektedir: “Bize 

göre Tabu kelimesinin anlamı, iki zıt yönde parçalanmaktadır. Bizim gözümüzde ilk anlam, kutsal ve takdis 

edilmiş şeklindedir. İkinci anlam ise, ürkütücü, tehlikeli, yasak ve kirletilmiş biçimindedir.” 



121 

 

ilişkin Mongo Beti’ye katılarak şu alıntıyı yapmaktadır: “Mongo Beti, ulus-kabilenin 

(mvog), kararsız tarihsel değişimlerin bir ürünü olduğunu; soyzincirsel referansların, 

koşullara en iyi şekilde intibak etmiş, kabile örgütlenmesini meşrulaştıran bir savlama 

düzeni olduğunu gösteriyor. Beti şöyle iddia ediyor: ‘Ortak ata keşfedildiği kadar 

uydurulur da.”  

Yukarıda açıklandığı gibi, avcı-toplayıcı sistemde otorite sorun değilken kabile ve 

şeflikte otorite önceki toplumlara kıyasla sorun olmuştur. Otorite sorunun kendini ilk 

olarak kimin otorite olacağı konusunda göstermektedir. Bu sorun aşılsa, yani büyük 

grupta bir aile reisi büyük grubun reisi olarak kabul edilse bile,42 otoriteden kaynaklı 

(avcı-toplayıcı organizasyonda olmayan) sorunlar ve yeni olgular ortaya çıkacaktır. 

Örneğin kabile reisinin tüm kabilenin ortak iyiliği için hareket edip etmediğinin 

denetlenmesi gerekecektir. Zira reis büyük grubun ortak menfaatlerini geri plana atıp 

kendi ailesi için iyi olan kararlar alabilir, besin, iş ve alet paylaşımında kendi yakınlarını 

kayırabilir.   

Grubun dağılmaması için aşağı yukarı bir birlik içerisinde ve belirli bir derecede 

eşgüdüm halinde hareket etmesi gereklidir. Kutsallık tüm bu karşıtlıkları bir şekilde 

düzenleyecek, uzlaştırılabilir gösterecek bir üst şemsiye olarak böyle bir eşgüdüme katkı 

sağlayabilmektedir. Bu yeni durumda yani çeşitli ailelerden müteşekkil bir kabile 

                                                 
42 Kabile organizasyonunda tek kişinin otorite olmasının zor olduğu, otoritenin en azından ikili bir yapıya 

büründüğüne dair bir örnek şu olabilir: “… iktidarın bu ikili yönelimi, iki yönlü bir kutuplaşma şeklinde 

ortaya çıkabilir. Afrika’dan bir örnek vaka (lakin aynı şey başka yerlerde de geçerlidir), bu tespiti 

somutlaştırıyor. Bu örnek, Batı Kamerun’daki Bamileke ülkesindeki geleneksel şeflik vakasıdır. Şeflikte 

iki hakim figür vardır: fo denilen şef ile kwipu denilen ve savaş komutanı rolünü oynayan bir ulu kişi. Şef, 

bir birlik faktörü, kurulu düzenin muhafızı, bir uzlaştırıcı ve en nüfuzlu tanrıların ve ataların katında şefaatçi 

olarak ortaya çıkıyor. İkinci zat, daha ziyade dışarıya yönelik, dışarıdan gelecek tehditleri gözlemekle ve 

potansiyel ordunun ikmaliyle yükümlüdür (Balandier, 2016: 37).”  

Otoritenin çoklu hale gelmesine başka bir örnek:  “R. Lowie bu noktayı[iktidarın ikili hale gelmesini] 

Amerika yerlilerinin siyasal örgütlenmesini çözümlerken sezmişti. Nitekim Lowie, “asil şef” ile –İnka 

imparatorlarının örneğini sunduğu- “güçlü şef” i karşı karıya getirir. “Asil şef”, gücün kullanımına tam 

olarak sahip değildir (görevleri çoğunlukla savaş şefinin görevlerinden ayrışmıştır), yasa yapmaz (ancak 

örfi âdetin bekasını gözetir) ve icra erkinin tek sahibi de değildir. Asil şef, uzlaştırma yeteneği, cömertliği 

ve hitabet kabiliyetiyle (ikna gücüyle) göze çarpar. Güçlü şef ise tersine, zorlama yetkesine ve egemenliğin 

tamamına sahiptir; kelimenin tam manasıyla egemendir (Balandier, 2016: 47).”  
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oluştuğunda, kabilenin yeni otoriteyi fazla sorgulamaması (ya da daha az sorgulaması) ve 

böylece düzenin bozulmadan devam edebilmesi için büyük grubu kapsayacak yeni bir 

ortak duygu gereklidir. Bu ortak duygu grubun üyeleri arasında genel kabul görmüş 

kutsal(lar)ın olmasıyla ilişkili olabilir. Akal (2017: 174) klan adı verilen gruplardan 

oluşan parçalı toplumlarda her bir klanla kutsallık odakları arasında özgül ilişkiler 

kurulduğunu söyleyerek şöyle devam etmektedir: “Klan kendi totemine bağlı olduğu gibi, 

kendisinden daha büyük bir topluluğun da totemine ya da totemlerine bağlanmış olur. Bu 

anlamda, totemizm, global toplumun ya da kabilenin birliğini, bu birlik içindeki klanların 

karşılıklı ilişkisi çerçevesinde dile getirir.” 

Benzer şekilde,  Durkheim din ve kutsalı kişisel değil toplumsal bir olgu olarak 

ele almaktadır: 

“Ona göre, Avusturalyalılar totem hayvanlarına, gruplarının birliğini temsil 

ettikleri için tapıyorlardı. Totemin kutsallığı bir kere kabul edilince, totemlerin 

topluluğu olan toplumun da kutsal bir varlık olduğu inancının temelleri atılmış 

demekti. Totemlere karşı gösterilen saygı, bu itibarla, toplumun genel yapısına 

gösterilen bir saygıyı temsil ediyordu. Dinsel şeylere karşı saygı, otoriteye 

karşı hürmetten başka bir şey değildi. Durkheim bu yoldan şu önermeye 

varmıştır. Dinsel tapmanın asıl nesnesi toplumun kendisidir.” (akt. Mardin 

2017: 46) 

Burada ifade edilmek istenen kabile organizasyonunun ortaya çıkmasıyla 

kabilenin düzenli bir şekilde yaşamına devam etmesi için bir kutsala ihtiyaç olduğunun 

fark edilmesi ve bunun bir grup tarafından bilinçli bir şekilde inşa edilmesi değildir. 

Burada ifade edilmek istenen ortak kutsalı veya kutsalları olan kabile ve şefliklerin 

olmayanlara göre daha düzenli ve daha uzun yaşamalarıdır. Çünkü ortak kutsal, otoriteyi 

ve topluluğun yapısını sağlamlaştıracaktır. Kabile ve şeflik için gerekli olan ortak duygu 

ihtiyacı giderildiğinde –ki bu ortak duygunun kabilelerde ortak atadan gelmek ve totem 

olduğu görülüyor- yani grubun büyümesiyle kutsallık üst üste geldiğinde kabilenin 
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yönetimi uzun süre devam edecektir. Mardin (2017:43)’ün belirttiği üzere, “(…)pozitif 

eylem, ancak bir ihtiyacın bir teori ile çakıştığı noktalarda elde edilebilir.”  

 

C. Özel Mülkiyetin Otorite ve Kutsallığa Etkisi 

Devletin nasıl ortaya çıktığı bu çalışmanın konusunun dışındadır. Bununla 

birlikte, otoritenin (Weber’in sınıflandırması kabul edildiğinde en azından geleneksel ve 

karizmatik otoritenin) kutsallıkla bir ilişki içerisinde olmasından dolayı, bu ilişkinin 

kabile ve şeflik organizasyonlarında devlet organizasyonuna geçilmesinden nasıl 

etkilendiği değerlendirilmelidir.  

Bogucki (2013: 437- 444)’e göre şeflik biçimindeki siyasal örgütlerin 

birleşmesiyle haraççı olarak nitelendirilebilecek ilk devlet biçimlerinin ortaya çıkmış 

olması bir bakımdan mantıklı bir açıklamadır. Haraççı devletlerde devlet çalışanları 

hanehalkı ekonomisine doğrudan müdahale edip gücün desteğindeki vergilendirme ve 

angarya gibi açıktan araçlarla ürünlere el koyan bir işleyişe sahiptir. Devlet oluşumuna 

dair yapılan arkeolojik tartışmalar şefliklerde ve benzer toplumlarda seçkinlerin ortaya 

çıkışında olduğu gibi nüfus artışı, ticaret ve zanaatta uzmanlaşma karar vermenin 

merkezileşmesi ve savaşta liderlik konularına odaklanmaktadır. Bogucki bunun bir 

yandan yerinde bir eğilim olduğunu belirtirken diğer yandan böyle bir açıklamanın 

devletlerin sadece daha büyük ölçeklerdeki şeflikler olarak görülmesi gerektiğine dikkat 

çektiğini, oysa arkeolojik kalıntıların tarihin bir döneminden sonra “daha büyük şeflikler” 

olarak nitelendirilemeyecek siyasal örgütlenme biçimlerine işaret ettiğini belirtmektedir. 

 Örneğin böyle bir siyasal örgütlenme biçimine dair en eski kalıntılar ve kanıtlar 

Mezopotamya’nın (ya da Sümerya’nın) yani Fırat ve Dicle Nehirleri arasında kalan 

bölgesinde bulunmuştur. Bu kalıntılara göre M.Ö. beşinci binyıl sonlarında ve dördüncü 

binyıl boyunca Mezopotamya’nın güneyinde artan bir toplumsal farklılaşma ve nüfusun 
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kentlerde toplanması eğilimi olduğu görülmektedir. Yine burada yapılan arkeolojik 

çalışmalara göre sonraki yaklaşık 1500 yıl içerisinde küçük birçok özerk çiftlik 

mezrasından büyük kent yönetimlerine dönüşüm gerçekleştiği tespit edilmiştir.  Bogucki 

(2013: 441)’e göre yukarıda bahsedilen ve başka yerlerdeki kalıntılar üzerine yapılan 

incelemeler şeflik organizasyonlarını nitelendiren iktidar ve zenginliğe geçici türde 

erişimin değişerek; ekonomiyi götüren, şehirleri, planlayan, orduları kumanda eden ve 

insanların inanç ve düşüncelerini güçlü bir şekilde etkileyebilen idari ve bürokratik 

aygıtın bulunduğu güçlü bir seçkin grubun oluştuğuna işaret etmektedir. Ona göre devlet 

örgütlenmesinin büyük şeflik örgütlenmelerinden farklı niteliği burada yatmaktadır.  

İnsanların inanç ve düşüncelerini güçlü bir şekilde etkileyebilen idari ve 

bürokratik bir aygıtın ortaya çıkması yönetimle kutsallığın ilişkisinde bir kırılmaya neden 

olmuştur. Bu bağlamda Engels (1979: 397)’nin devlet örgütlenmesinin temel iki nedenini 

ortaklaşa mülkiyetin yerine özel mülkiyetin geçmesi ve toplumun (çıkarları uzlaşmayan) 

sınıflara ayrılması olarak tespit etmesi önemli görünmektedir.  

Engels (1979) Amerika yerlilerinde ve Atina, Roma ve Cermen toplumlarında 

ortak olan gens, kabile, aşiret ve konfederasyon örgütlenme biçimlerini detaylı bir şekilde 

tahlil etmiştir. Engels (1979: 311- 407) bu tahliller sonucunda Amerika yerlilerinin 

örgütlenme biçimlerinin neden devlet örgütlenmesi haline gelmediğini fakat Atina, Roma 

ve Cermen gens örgütlenmelerinin devlet örgütlenmesine geçtiğini tespit etmeye 

çalışmıştır. Sonuç olarak bu dönüşümün ya da dönüşmemenin önemli iki nedeni olarak 

bu toplumların sınıflara ayrılıp ayrılmaması ve özel mülkiyetin bulunup bulunmaması 

olarak tespit etmiştir. Ona göre Amerika yerlileri sınıflara bölünmediği için ve bu 

toplumda özel mülkiyet gelişmediği için devlet örgütlenmesi ortaya çıkmamış; 

bahsedilen diğer toplumlarda ise gentilice bağların kopmasıyla gens-aşiret üyelerinin 

birbirleriyle çarpışan sınıflara bölünmesi ve özel mülkiyetin doğmasıyla devlet ortaya 

çıkmıştır.  
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Engels (1979: 288)’e göre insanlığın tarihsel olarak geldiği son aşama olan 

uygarlık aşamasından itibaren “tek eşli aile” tipi baskın hale gelmiştir.  Tek eşli aile tipi 

iki başlı aile tipinden, taraflardan ikisinin de istedikleri zaman ayrılamayacakları güçlü 

evlilik bağı yönüyle ayrılır. Bu aile tipinde genel geçer kural erkeğin karsını 

boşayabilmesi ve kadının bu haktan mahrum olmasıdır. Engels bu aile tipinin ilk olarak 

Yunanlılarda görüldüğünü belirtmektedir. Ona göre tek eşli aile tipi “önemli servetlerin 

bir elde –bir erkek elinde– toplanmasından ve bu servetlerin, başka hiç kimseye değil, bu 

adamın çocuklarına kalması isteğinden” doğmuştur. Dolayısıyla bu tip aile kurumu 

kişisel mülkiyet sistemiyle ilişkilidir.  

Mülkiyetin özel veya genel olmasına göre otorite ve kutsallığın toplumun 

yönetimindeki etkisine dair bir değerlendirme yapılabilir. Bu noktada Akal (2019: 165)’ın 

toplumları siyasi iktidar biçimlerine göre yapmış olduğu sınıflandırma önemlidir. Akal 

bu anlamda üç çeşit toplum tipi belirlemiştir. Bunlar: “1- Farklılaşmamış ya da asgari 

düzeyde farklılaşmış siyasi iktidarlı toplumlar. 2- Farklılaşmış ve kutsallaşmış siyasi 

iktidarlı toplumlar. 3- Farklılaşmış ve kişiselleşmiş (kral-devlet) ya da kurumsallaşmış 

(ulus-devlet) siyasi iktidarlı toplumlar”dır. Aslında bu sınıflandırma üçlü bir ayırımdan 

ziyade ikili bir ayrımı merkeze almaktadır. Çünkü ikinci ve üçüncü toplum tipleri 

farklılaşmış siyasi iktidarlı toplum olma özelliğini bünyelerinde taşımaktadırlar. Burada 

dikkat edilmesi gereken birinci toplum tipinden diğerlerine geçişte kutsallığın toplumsal 

işlevinin öne çıkmış olmasıdır. Bu geçiş aynı zamanda kişisel mülkiyetin ortaya çıktığı 

döneme denk gelmektedir. Dolayısıyla kişisel mülkiyet ve kutsallığın toplumsal 

ilişkilerde hâkim olması dönemsel olarak çakışmaktadır. Böyle bir toplumda kişisel 

mülkiyetin süs eşyalarından, giysilerden, araçlardan ve silahlardan çoğalabilen sermaye 

mallarına, koyun ve sığır sürülerine –ve kölelere- kadar genişlemiş olabildiğini belirten 

Child (2009: 102)  şöyle devam etmektedir: “kendini ‘savaş şefi’ olarak sivriltmiş bir 

kimse (ki anaerkil toplumda, genellikle geçici ve seçime bağlı bir makamdır) otoritesini 
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sığır ya da hizmetçiler biçimindeki servetiyle sağlamlaştırabilme olanağına sahiptir. Bu 

servet oğluna geçtiğinde, servetin sağladığı otorite de oğula geçerek kalıtımsal hale 

gelebilir.”  

Bölünmemiş toplumlar bölünmüş toplumlara göre farklı bir dayanışma 

sergilemektedirler. Bölünmemiş yani farklılaşmamış siyasi iktidarlı toplumlarda 

Durkheim’in terminolojisinde mekanik dayanışma adını taşıyan dayanışma türü 

geçerlidir. Bu toplumlar içerisinde kişilerin benzer görevler üstlendiği bir sosyal durum 

söz konusudur. Bölünmüş yani farklılaşmış siyasi iktidarlı toplumlarda ise kişiler belli bir 

uzmanlaşma sonucunda veya başka nedenlerle farklı görevler üstlenmeye 

başladıklarından dayanışmanın niteliği değişir. Bölünmemiş toplumlarda kişinin 

bilincinin bütünüyle topluluk bilinci tarafından belirlendiğini belirten Akal (2019: 175), 

bahsedilen iki tip dayanışma türünü temelden farklı iki toplum tipinin karşıladığını 

eklemektedir: “İşbölümünün gözlemlenmediği bölünmemiş toplum ve işbölümünün 

gözlemlendiği bölünmüş toplum.” Şunu vurgulamak gerekir ki burada sözü edilen 

işbölümü bir taşı hareket ettirmek gibi basit bir işin görülmesindeki işbölümü değil, 

toplumun yönetenler ve çalışanlar olarak bölündüğü veya belirli konularda 

uzmanlaşmanın getirdiği toplumdan farklılaşmış bir tabakayı ortaya çıkaran işbölümüdür. 

Bu durum Akal (2019: 75)’in bölünmemiş toplumlar olarak nitelendirdiği toplumlara 

ilişkin şu ifadelerinden açığa çıkmaktadır:  

“Başlangıç toplumlarında, yaşamak için biraraya gelmiş aile kümelerinin 

uydukları düzen, bir önder otoritesinden kaynaklanmıyordu. Bölünmemiş 

toplumlarda yöneten/yönetilen ayrımı olamaz, bir azınlık çoğunluğun itaat 

ettiği ve saygı gösterdiği emirler veremezdi. Toplumun ortak uğraşı ve amacı, 

tabiat güçlerine uyum sağlanabilmesiydi ve bunu sağlayacak farklılaşmış bir 

yönetim aygıtına ihtiyaç yoktu. Ama yönetimsel diye adlandırılabilecek 

işlevlerin tümü bölünmemiş toplumun yaygın sosyal denetimi altında yerine 

getiriliyordu: Hırsızlığın cezalandırılması, cinayetlerin öcünün alınması, 

topluluk içinde huzurun sağlanması, savaş etkinliklerinin düzenlenmesi, 

yiyeceklerin ve zenginliklerin bölüştürülmesi gibi… Bir yerli aynı zamanda 
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kendi kendisinin çiftçisi, yargıcı, jandarması, denizcisi, devlet adamı, rahibi, 

dansçısı ve şarkıcısıydı.”  

Tüm bunlar ışığında avcı-toplayıcı gruplarda kişisel mülkiyet olmadığı için 

bununla bağlantılı bir otorite tipinin olmadığı düşünülmektedir. İlk örneklerini kısmen 

yerleşik hayatın başladığı Engels (1979)’un “yabanıllığın yukarı aşaması”,  Bogucki 

(2013)’ün ise “ilk hanehalkları” olarak isimlendirdiği ve genel olarak kabile veya şeflikler 

denilebilecek topluluklarda değişen ekonomiyle ve gelişen organizasyonla beraber özel 

mülkiyet ortaya çıkmış görünmektedir. Child (2009)’un bu ve benzeri topluluklarda 

kabile liderlerinin ayrıcalıklarının olduğu, onların, kadınlarda ya da başka her türlü 

“servet” üzerinde en büyük pay ayrılmasını sağlayan bir otorite ve prestije sahip 

olabildiğini belirttiği hatırlanırsa özel mülkiyetle birlikte otoritenin niteliğinin de 

değiştiği söylenebilir. 

 

 

II. AVRUPA FEODAL DÖNEMİNDE KUTSALLIK ve YÖNETİM 

Roma İmparatorluğu’nun dördüncü yüzyıldan itibaren kuzey batıdan gelen 

göçebe kavimler tarafından uğradığı saldırılarla başlatılan Orta Çağ, Rönesans’a kadar 

devam eden bir ara devre olarak görülmüştür. Roma İmparatorluğu 395 tarihinde Doğu 

Roma (Bizans) ve Batı Roma olarak ikiye bölünmüştür (Pilevneli, 2000: 564). Ormanda 

yaşayan Germen kabilelerinin nüfuslarının artması dolayısıyla yeni yaşam alanları 

bulmak için güneye doğru saldırması ve Hun’ların güneyden gelen akınları neticesinde 

Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında yıkılmış ve Batı Avrupa’da derebeylik ve krallıklar 

olmak üzere küçük iktidar odakları ortaya çıkmıştır (Pilevneli, 200: 576). Bu dönemden 

itibaren Avrupa’da Roma İmparatorluğu gibi büyük ve güçlü bir otorite kalmamıştır.  

Ortaçağ genel olarak Kilise’nin egemen olduğu olumsuz bir dönem olarak görülmüştür 

(Kaçar, 2005: 97). Kilise asıl mutlak gücüne sonraki yüzyıllarda kavuşmuş olsa da 
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Kilise’nin egemenliği Batı Roma’nın yıkılması sonrasından başlatılabilir. İmparatorluğun 

yıkılması sonrasında onun örgütlenme mirasına Roma Katolik Kilise’si din üzerinden 

sahip çıkmıştır. Roma Kilise’si küçük iktidar odakları olan derebeylik ve krallıklar 

üzerinde bunları din üzerinden örgütleme gücüne kavuşmuştur. Buradan anlaşılmaktadır 

ki Kilise’nin güçlenmesi, imparatorluğun yani dünyevi otoritenin güçsüzleşmesiyle 

ilişkilidir. 

Derebeyliklerde toplumsal yaşamın, sınıflara bölünmüş yapısıyla malikâne 

sistemi üzerinden yürüdüğü görülmektedir. Uzun bir tarihsel sıçrama yapma pahasına 

ilkel topluluklardan Orta Çağ’a gelindiğinde yeni bir üretim biçimi söz konusudur: 

Feodalizm. Feodal toplumun daha önce ele alınan ilkel topluluktan önemli bir farkı sınıflı 

bir yapısının olmasıdır. Huberman (2017: 11, 12) feodal toplumun dua edenler, savaşanlar 

ve çalışanlar olmak üzere üç sınıftan oluştuğunu belirtmektedir. Saygılı (2018: 306) 

Huberman’ın bu sınıflandırmasına katılarak hiyerarşinin başında ise dua edenlerin 

olduğunu eklemektedir. Le Goff (2005: 46, 47) Orta Çağ Batı Avrupası’nda görülen bu 

sınıflı yapının üç büyük toplumsal işlevi kabul eden eski Hint Avrupa modellerinden 

kaynaklandığını iddia ederek bu işlevleri şöyle açmaktadır: “Bu işlevlerden ilki, dua 

edenler (oratores) yani kutsal işlevi temsil eden rahipler; ikincisi savaşanlar (bellatores) 

yani fiziksel güçle ilişkili işlevi ifade eden savaşçılar ve son olarak çalışanlar 

(laboratores) yani üretici işlevin somut örnekleri olan köylüler ve sonradan katılan 

zanaatkârlardı.” 

Feodal dönem Batı ve Orta Avrupa’sında arazilerin büyük çoğunluğu bir köyle 

çevresindeki köy halkının işlediği birkaç yüz dönüm ekilebilir topraktan meydana gelen 

ve malikâne (manor) olarak adlandırılan bölgelere ayrılmıştır (Huberman, 2017: 11, 12; 

Le Goff, 2005: 45). Bu dönemde en önemli geçim kaynağı toprak olduğu için toprağın 

hangi üretim ilişkileri içerisinde işlendiği önemlidir. Huberman malikâne sisteminin üç 

önemli özelliğini öne çıkartmaktadır. Bunlardan birincisi ekilebilir her parça arazinin, 
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birinin lorda ait olup onun adına serfler43 tarafından ekilip biçilmek diğerinin ise birçok 

serfe ait olmak üzere ikiye bölünmüş olmasıdır. Malikâne sisteminin ikinci önemli 

özelliği ise toprağın tek parçalı tarlalar halinde değil dilimler halinde ekilip biçilmesidir. 

Son olarak üçüncü özelliği ise serflerin sadece kendi topraklarında değil lordun 

topraklarında da çalışmak zorunda olmalarıdır (Özenç 2016: 94). Feodal üretim 

biçiminde serfler toprak üzerindeki tasarruf haklarını malikâne lordundan, lord bu hakkı 

bir konttan, kont ise kraldan almaktadır. Feodal dönemde devletin varlığını temsil eden 

kralın yetkileri üstten Kilise alttan da feodal senyörler tarafından engellenebilir bir 

biçimde işlemekteydi. Özellikle onuncu yüzyıldan itibaren Kilise’nin siyasal yapılanma 

içerisindeki etkinliğinin artmasıyla monarklar görece sınırlı bir yetkiye sahip olmuşlardır: 

“Bu durum, egemenlik ve ulus devletle ilgili teorilerin ortaya çıktığı on altıncı ve on 

yedinci yüzyıllara kadar devam etmiştir” (Çaha, 2016: 102). 

 

A. Feodal Toplumda Kilise’nin Rolü 

Devletin kutsal ve tüm toplumun soyut bir siyasal bedeni olarak görülmesinin 

düşünsel kökenlerine baktığımızda birçok konuda olduğu gibi ilk olarak antik Yunan 

düşünürlerinin yazdıkları akla gelmektedir. Örneğin Platon'un iyi/adil devlet ve toplumun 

nasıl oluşturulabileceğini ele aldığı Devlet kitabındaki sav, Sokrates'in bireysel bedenden 

devlete ve tekrar bireysel bedene dönmesine dayanır. Aristoteles'e göre devlet doğa 

tarafından yaratılan 'bütün bir beden'le karşılaştırılabilir. Bununla birlikte Neocleous 

(2015:24)'ün belirttiği gibi modern devlete temel olan kutsal siyasal bir beden/bütünlük 

olarak devlet fikrinin ortaya çıkmasında başlangıç noktası olarak son dönem Orta Çağ 

                                                 
43 Serf kelimesi her ne kadar Latince köle anlamına gelen “servus” kelimesinden gelse de köylülerin 

çoğunluğunu oluşturan serflerin sınıfsal durumu kölelerden farklıdır. Köle, her yerde ve her zaman alınıp 

satılabilecek bir mal iken serfler için bu geçerli değildir. Bir lord malikanesini bir başkasına bıraktığında 

malikanede çalışan serfler aynı toprakta kalır, yeni lordun hizmetine girmekteydi. Huberman (2017: 15), 

bu durumun serfe kölenin hiçbir zaman olmadığı bir çeşit güvenlik sağladığını belirterek eklemektedir: “Ne 

kadar kötü muamele görse de, serfin ailesi, bir evi ve küçük bir toprağı kullanma hakkı vardı.” 
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Hıristiyanlığı alınabilir. Çünkü bu dönemde Hıristiyanlık insanlığın tek ve içten bağlantılı 

bir halk meydana getirdiğini savunmuş, Tanrı tarafından kurulan ve yönetilen bir tür 

evrensel topluluk varsaymış, bu bütünün başı olarak ise Kilise’yi göstermiştir. 

"İnsanlık tek bir mistik bütün olduğu için, o halde yalnızca tek bir egemen beden 

olmalı ve bu beden de Kilise olmalıdır. 1302'de Papa VIII. Boniface 'inançla dolu 

olan bizler, başının Hazreti İsa olduğu ve Hazreti İsa'nın başının Tanrı olduğu tek 

bir mistik bedeni temsil eden... tek bir kutsal (Katolik ve aynı zamanda Papa'ya 

ait) Kiliseye inanmaya mecburuz' diyordu." (Neocleous, 2015:25) 

Burada görülmektedir ki bu dönemde belirli bir coğrafyada yaşayan insanların 

üzerinde tümden egemenlik kuran bir yapı olarak Kilise yerleşiklik kazanmıştır. Broudel 

(1991: 169) bu konuda Kilise’nin Katolik Avrupa’da toplumu bir arada tutan bir çeşit 

çimento işlevi gördüğünü belirtmektedir.  Giddens (2008: 202) da feodalizm sonrasında 

Avrupa’nın (laik Roma etkisinin kalıntılarının yanı sıra)  “bir pan-Avrupa örgütü olarak 

Kilise’nin de etkisinden türeyen bir ortak kültürel miras aldığını” vurgulamaktadır. Daha 

önce parçalı olarak bulunan ve yerel güçlerde dağınık olarak var olan egemenlik bu 

dönemde dini olarak tek bir merkez etrafında yoğunlaşmıştır. Bu dönemde Kilise 

etrafında merkezileşmiş; toplumsal, hukuki ve ekonomik kurallar koyan bir egemenlik 

ortaya çıkmıştır. 

Kilise’nin44 feodal toplumun en baştan beri temel bir bileşeni olarak kabul 

edildiğini belirten Le Goff onun zaman içerisinde hem toplumsal hayata din üzerinden 

nüfuz etmesinin artması hem de en büyük toprak sahibi haline gelmesi nedeniyle Orta 

Çağ’daki can alıcı rolünün gözden kaçmaması gerektiği şöyle açıklamaktadır:  

                                                 
44 Kilise kutsal metinlerde çeşitli anlamlarda kullanıldığından onun tek bir tanımından bahsetmek güçtür. 

Hobbes (2020: 343, 344) Kilise’nin kutsal metinlerde Tanrı’nın evi, bütün Hıristiyanlar gibi anlamlarda 

kullanıldığını belirterek kendi tanımını yapmaktadır. Hobbes’a göre Kilise, “buyruğu üzerine toplanmaları 

gereken ve izni olmadıkça toplanmamaları gereken bir egemenin kişiliğinde birleşmiş olan, Hıristiyan 

dinine iman etmiş insanlardan oluşan bir topluluk”tur.   
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“Çok sayıda ve genellikle geniş olan toprak sahiplikleri pek çok Kilise 

senyörüydü. Piskoposlar, manastır rahipleri, bütün manastırlar senyörüydü. 

Ayrıca Kilise dinsel ve ideolojik gerekçelerle bütün feodal sitemi 

destekliyordu. Tanrı, gerçekten, hepsinin senyörüydü. İnsanı en başta ilk 

günah esarete atmıştı, serfler de kesinlikle insanın bu köleliğinin bedenlenmiş 

haliydi. Kilise dünyevi senyörlerin müttefiki, ayrıca bütün feodal sistem 

kemerinin kilit taşı olarak kabul ediliyordu.” (Le Goff, 2005: 46). 

Kantorowicz (2019: 261)’e göre devlet ile Kilise arasındaki sınırsız çapraz 

ilişkiler Orta Çağ boyunca etkili olmuş ve bu ilişkiler her iki tarafta da melez kavramlar 

üretmiştir. Kantorowicz, bu dönem boyunca Hıristiyan toplumunda nişanların, siyasal 

simgelerin, imtiyaz ve itibar haklarının dini ve dünyevi liderler arasında sürekli ve 

karşılıklı olarak ödünç alınıp takas edildiklerini belirtmektedir.  

Orta Çağ boyunca dini ve dünyevi liderler arasındaki egemenlik probleminin ne 

olduğunu Hobbes (2020: 291) şu şekilde özetlemektedir: “Hıristiyan krallar ve Hıristiyan 

devletlerdeki egemen meclisler, Tanrı’nın hemen altında, kendi topraklarında mutlak güç 

sahibi midirler; yoksa, evrensel kiliseden oluşan tek bir Papa’ya ve, ortak iyilik için uygun 

veya gerekli göreceği şekilde, yargılanmaya, mahkûm edilmeye, tahttan indirilmeye ve 

öldürülmeye mi tabidirler?” Gerçekten de egemenliğe dair bu tartışmalar Orta Çağ’ın 

teorik tartışmalarında merkezi bir konum teşkil etmiş ve bu egemenlik çekişmesinde 

Kilise kendi gücünü arttırmak için kendi kutsallığını inşa etmeye uğraşmıştır.  

Althusser (2014: 58) Kilise’nin feodal dönemde yalnızca dinsel işlevleri değil; 

okul, kültür ve haberleşme işlevlerini de kendi bünyesinde toplayan egemen bir ideolojik 

devlet aygıtı olduğunu savunmaktadır. Kilise’nin bu işlevleri yerine getirebilmesi için 

düzenleme yapma yetkisinin de bulunması gerekir. Kilise’nin bu yetkisinin 

meşrulaştırılması onun koyduğu kuralların sorgulanamaz kutsallar olduğuna yönelik 

inancın toplum içerisinde yerleşmesiyle ilişkilidir. Bunun oluşması içinse çeşitli kurumlar 

ve düşünce biçimlerinin inşa edilmesi gereklidir. Burada Orta Çağ’da Kilise’nin 

kararlarının ve düzenlemelerinin kutsallığının oluşmasının ilkel dönemdeki akrabalık 
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bağlarının kutsallığından farklı olduğu görülmektedir. Çünkü Kilise’nin kutsallığı onun 

iktidara sahip olmasıyla ilişkili bir biçimde inşa edilmiştir 

 Bu bağlamda Freud (2014: 28)’in Kilise’yi tıpkı ordu gibi yapay bir örgüt olarak 

nitelemesi anlamlıdır. Freud’a göre yapay gruplarda grubun dağılmasını önleyen belirli 

dış güçler bulunmaktadır. Bir insanın böyle bir gruba tabi olup olmamayı isteyip 

istememesi önemli değildir ve bu konuda kişiye hiçbir seçenek sunulmamaktadır. Böyle 

gruplardan ayrılmaya yönelik davranışlar ise ağır bir şekilde cezalandırılmaktadır.  

 

1. Feodal Toplumda Egemenler Arasındaki Çekişmeler 

Beşinci yüzyıldan itibaren Batı ve Orta Avrupa’da Kilise ve krallıklar olmak 

üzere ikili bir güç dengesi oluşmaya başlamıştır (Le Goff, 2005: 40- 41). Bunlardan ilki 

olan Kilise’nin gücü iki düzeyde kendini göstermektedir. İlk olarak kilise yerel düzeyde 

dinsel işlevleri; ekonomik, toplumsal ve siyasi işlevlerle birleştiren kentli liderler olarak 

piskoposlar aracılığıyla bir kentler ağı oluşturmuştur. İkinci olarak Kilise beşinci yüzyılın 

sonlarından itibaren, dağılan Batı Roma İmparatorluğu’na ait tüm alanı işgal etmeye, 

Roma piskoposu ise imparatorluğa ait mirası artık kendisi için elde etmeye uğraşmıştır. 

“Böylece, Avrupa’nın ikili amaca dayanan baştaki örüntüsü ortaya çıktı. İlki, 

dikkat çekici şekilde toplumsal olan, dinsel ve kültürel açıdan sınırları tam 

olarak çizilen Hıristiyanlık âleminin kendisiydi. İkinci amaç ise, daha büyük 

bir çeşitlilik gösteriyordu, hem dışarıdan getirilmiş etnik geleneklerin hem de 

daha eski yerel ve çok kültürlü geleneklerin (Germenler’in Galya’da Galya 

Romalılar’la buluşması gibi) üzerine kurulan farklı krallıkların bir aradaki 

karmaşık çeşitliliğini, bir yamalı bohçayı oluşturuyordu. Bu ikinci amaç adeta 

Avrupalı ulus-devletleri işaret ediyordu.” (Le Goff, 2005: 41).  

Le Goff (2005: 41)’e göre Roma İmparatorluğu’nun bu yeni düzeninin önemli 

bir özelliği dinsel gücün Kilise’ye ve papaya politik gücün ise krallara ait olmasıydı; 

“Güçlerin bu ikiliği İncil’in: ‘Sezar’ın hakkını Sezar’a verin’ buyruğu ile 

doğrulan”maktaydı. Benzer şekilde Poggi (2016: 53) de bu dönemde Kilise’nin gücüne 
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dikkat çekmektedir. Hıristiyan kilisesinin iletişim ve liderlik alanlarında ilave yapılar 

oluşturup kilise merkezli birimler sistemi kurduğuna dikkat çeken Poggi, piskopos ve 

başrahip gibi kilise liderlerinin zaman zaman siyasal yönetim gibi ciddi görevleri icra 

ettiğini belirtmektedir. Poggi’ye göre kilisenin bunun da ötesinde feodal toplumsal 

düzene başka önemli bir etkisi ise onun krallıklar/prenslikler arası yapısıdır. Kilise’nin 

bu yapısı, “ortak bilinç ve paylaşım gibi çok değerli kavramların oluşmasını sağlamış, bu 

kavramların hiç gidilmemiş uzak ve geniş bölgelere, farklı etnik kimliklere ve toplumsal 

katmanlara ulaşmasına katkıda bulunmuştur” (Poggi, 2016: 53).  

Elbette Kilise’nin güçlenmesi yüzyılları alan bir sürece yayılmıştır. Hatta Roma 

İmparatorluğu Hıristiyanlık inancını yüzyıllar boyunca düşman bir inanç olarak 

görmüştür.45 Dördüncü yüzyılda Roma Kilisesi’nin otoritesinin geniş bir alanda etkin 

olmadığını belirten Kaçar (2005: 107), bununla birlikte bu dönemde ilk kez Roma 

piskoposuna ‘papa’ diye hitap edildiğini belirterek şöyle devam etmektedir: “Roma 

kilisesinin batı dünyasında otoritesini tesis etmesinde en önemli adım kuşkusuz 343’te 

toplanan Serdika (mod. Sofya) konsilinde batı piskoposların benimsediği bir karardı. 

Buna göre, kiliseler arası sorunlar öncelikle Roma kilisesinin hakemliği altında 

çözülecekti.”   

Önce Roma İmparatoru Constantinus’un Hıristiyanlık dinine geçmesi ve sonra 

Roma İmparatoru I. Theodosius’un dördüncü yüzyılın sonunda Hıristiyanlığı 

imparatorluğun resmi dini olarak ilan etmesiyle imparatorlukla Kilise’nin ilişkisi belirgin 

bir şekilde değişmeye başlamıştır.46 Hıristiyanlık ileriki dönemlerde Orta Çağ Batısı’nın 

                                                 
45 Kilisenin örgütlenmesinin görece rahatladığı ilk dönemi ikinci yüzyıl olarak işaret eden Kaçar (2005: 

100); bunun nedenini, Roma İmparatorluğunun bu dönemde klasik barış ve huzur çağını yaşamasından 

dolayı imparatorların tebaalarına karşı tolerans politikaları izlemelerine bağlamaktadır. 
46 Hıristiyanlık birden bire bu dönemde resmi din ilan edilmemiştir. İmparatorluğun Hıristiyanlıkla uyum 

içerisine girmesinin üçüncü yüzyılın başlarına denk geldiğini aktaran Kaçar (2005: 101) o döneme ait şu 

önemli bilgileri vermektedir: “Hıristiyanlığın meşruluğunu ilan eden Konstantinus’un babası I. 

Kontstantinus da, Batı’da Caesar (Kayzer) olarak bulunduğu zaman, anti- Hıristiyan politikaları fazla 

heveskâr bir şekilde uygulamaya koymamıştı. Konstantinuz, Roma dünyasının batı kanadının tek hâkimi 

olmasını sağlayan Milvus Köprüsü’nde kazandığı zaferi (312), Hıristiyanların Tanrısının bir armağanı 
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yeni ve büyük bir dinsel hareketine dönüşmüştür (Le Goff, 2005: 39; Saygılı, 2018: 217, 

276). Hobbes (2020: 382)  Hıristiyanlığın güçlenmesinin ve genişlemesinin, onun 

egemenlerce benimsenmesiyle gerçekleştiğine şu şekilde dikkat çekmektedir:  

“Hıristiyan dininin, İmparator Constantinus tarafından resmen kabul edilip 

onaylanmasından önceki dönemde yaşamış Babalar’ın yazdıklarından 

anlıyoruz ki, şu anda elimizde olan Yeni Ahit kitapları, o zamanki 

Hıristiyanlarca, küçük bir azınlık dışında (bunlar o kadar azdı ki bütün diğer 

Hıristiyanlar Katolik Kilisesi olarak anıldı, onlar ise sapkınlar), Kutsal Ruh’un 

emirleri olarak, ve dolayısıyla iman kanonu veya kuralı olarak, kabul 

edildiler… havariler kendi yazılarını kanonik kılmış olmayıp, her mühtedi 

onları kendisi için öyle yaptı”. 

Bu dönüşümlerden sonra kiliselerin idari örgütlenmesi Roma kentleriyle 

örtüşecek şekilde yayılmıştır. Piskoposlar Roma kentlerine atanmış ve böylece dini 

liderliğin yanı sıra siyasal bir güç haline de gelmiştir. Schmitt (2016: 67)’ye göre, “dinsel 

topluluk sıfatıyla başka bir topluluğa karşı din savaşına girişen ya da başka türden savaşlar 

yürüten bir topluluk, dinsel olmanın ötesinde siyasal bir birimdir.” Hıristiyanlığın 

kiliseler aracılığıyla kurumsallaşması ve tüm bir Hıristiyanlık dünyasını yönetmesiyle, 

savaş ve barış gibi konularda dahi karar verici bir konuma gelmesiyle artık dini olmaktan 

ziyade siyasal bir kuruma dönüştüğü görülmektedir.  

Child (2009: 291) bu gelişmelerin yeni din olarak Hıristiyanlığın sonul zaferi 

olarak görüldüğünü oysa bu gelişmelerin aynı zamanda totaliterliğin bir zaferi de 

olduğunu belirterek şöyle devam etmektedir: 

“Kilise, kuşkusuz yalnızca hoşgörü elde edip kovuşturmalardan kurtulmakla 

kalmadı, fakat aynı zamanda servet sahibi olma olanağını ve diğer inançları 

kovuşturma hakkını da kazandı. Bu kazançları için kendisinden istenen bedel 

yeryüzü düzeninin din adamlarınca onaylanmasıydı. İmparator gerçekten artık 

“efendi ve tanrı” değildi. “Ortodoks ve Apostolik imparator” olmuştu. 

Egemenliği, İlâhi Kelâm’ın egemenliğinin yeryüzündeki bir benzeri ve 

temsilcisiydi. İstanbul’daki “Kutsal Saray”da “Tanrısal Evhalkı (hanedan)” 

                                                 
olarak yorumladı. Ertesi yıl yayımlanan Milano Fermanı’yla (313) birlikte Hıristiyanlık ilk kez resmi devlet 

pantheonda ‘gözde bir din’ olarak yerini aldı. 
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yaşıyor ve “Göksel Buyrultular” çıkarıyordu; yıllık vergi saptamalarında bile 

“İlahi Takdir” deniyordu.” 

Orta Çağ’ın başından beri egemen bir sınıf olan soyluların yanında Kilise 

aracılığıyla din adamları da bir başka egemen sınıf haline gelmiştir. Yani bu dönemde 

egemen olan sınıflar soylular ve Kilise’nin kurumsal gücüyle birlikte yükselen din 

adamlarından oluşmaktadır. Feodal toplumdaki sınıfların demografisi hakkında 

Huberman’ın Fransa’ya dair verdiği şu bilgiler dikkat çekicidir: “Rahipler ve soylular 

ayrıcalıklı sınıftı. Bunlara Birinci Kesim ve İkinci Kesim denirdi. Rahiplerin sayısı 

130.000, soylularınki de 140.000 kadardı( …) Halk, ayrıcalıksız sınıftı. Bunlara Üçüncü 

Kesim denirdi. 25.000.000’luk Fransa nüfusunun yüzde 95’ini bunlar meydana getirirdi.” 

(Huberman, 2017: 165) Bu dönemde egemen olan soylular ve Kilise’nin toplumsal 

işbölümünü belirleyen otorite olduğu söylenebilir. Bu dönemde “özgürlüğün ise iki yüzü 

vardı. Özgürlük tabii ki sadece, sıradan insanlara kıyasla din adamlarına, serfler ve 

kölelere kıyasla soylulara, yani imtiyaz sahibi olanlara aitti.” (Le Goff, 2005: 65) 

Bu iki egemen sınıfın egemenliklerini sağlamada kutsallığın rolünün yani bu 

sınıfların yönetim ve icraatlarının sorgulanmadan kabul edilmesinin altında yatan 

nedenlerin irdelenmesi gereklidir. Üç sınıflı bir toplumda kutsallığın toplumsal yaşama 

dair işlevinin nasıl olduğu her bir sınıfın diğeriyle olan ilişkisinde sorgulanmadan kabul 

edilen durumlar ortaya konarak tartışılabilir. Bu durumda feodal toplumda aristokrasinin 

Kilise’yle, aristokrasinin çalışanlarla/halkla ve kilisenin halkla olan ilişkilerinde 

kutsallığın rolüne yoğunlaşmak gerekli görünmektedir.  

 

2. Sınıflar Arası İlişkilerde Kilise’nin Rolü 

Soyluların Kilise’yle ilişkisine dair belki de söylenilebilecek ilk önemli kırılma 

olarak yukarıda bahsedildiği gibi Roma İmparatorluğunun dördüncü yüzyıl sonunda 

Hıristiyanlık dinini resmi din olarak kabul etmesi olarak saptanabilir. Bunun 
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gerçekleşmesi sonucunda imparatorluğun ve soyluların oluşturduğu siyasal yapı 

yaygınlaşan yeni din ile birlikte kültürel/ideolojik diyebileceğimiz bir yapıyla uzlaşmaya 

varmıştır. Sekizinci yüzyıla gelindiğinde bu uzlaşma oldukça ilerlemiş, M.S. 800 yılının 

Noel gününde Frank kralı Büyük Karl’a Roma İmparatoru olarak Papa tarafından törenle 

taç giydirilmesiyle doruğuna ulaşmıştır (Poggi, 2012: 34; Le Goff, 2005: 41). Poggi’ye 

göre taç giyme töreninin iki önemli boyutu vardır: 

“Karolenj’lerin Roma İmparatorluğu ile bağlantısı, ve Hıristiyanlık ve Kilise 

ile aralarındaki yakınlık. Bunlarla Karolenj’lerin yürürlüğe koymak istedikleri 

yönetim sisteminin iki önemli boyutu çakışmaktadır. Birincisi, iki ayrı kamu 

kurumu oluşturularak yönetimi dikey bir yapıya kavuşturma çabası. Burada, 

comites (kontlar) ve missi dominici (hükümdarın temsilcileri) atamalarını 

kastediyorum. Temsilcilerin görevi, merkezi emirler doğrultusunda belirli 

aralıklarla kontların yerel yönetimini kontrol etmekti. İkincisi, yönetim 

yapısının yatay düzeyde temel taşlarını oluşturan piskoposluklar ve 

manastırlara dayanma, ki bunların sınırları çoğu kez, sırasıyla Roma yerel 

yönetim birimleri ve geniş topraklı malikanelere tekabül eder.”  

Bu dönemden itibaren Avrupa’da krallar uzunca bir süre Papa’dan onay alma 

şartıyla tahta çıkabilmiş, Kilise’nin kontrolü dışındaki ya da ona biat etmeyen kralların 

yeryüzü krallığını ele geçirme çabaları Kilise tarafından şeytanla işbirliği olarak 

görülerek bu çabalar gerektiğinde aforoz yetkisiyle sindirilmeye çalışılmıştır  (Saygılı, 

2018:16, 17). Hıristiyanlığın resmi din olarak kabul edilmesiyle başlayan Roma 

kentlerine piskoposların atanması, imparatora Papa tarafından taç giydirilmesiyle birlikte 

başka bir boyut kazandırmıştır. Daha önce ruhani-öteki dünyaya yoğunlaşan 

piskoposluklar ve manastırlar bu dönemden sonra gittikçe daha çok dünyevi ve siyasi 

işlerin yürütülmesinde etkili olmuşlardır.  

Le Goff  (2005: 45) manastır örgütlenmesinin zamanın ölçülmesi ve belirlenmesi 

için bir model sağladığını belirtmektedir. Günün farklı ayinler için Kilise hukukuna göre 

dilimlere bölünmesi Hıristiyan dünyanın geneline ait günlük yaşam ve alışkanlıklar için 

bir zaman örüntüsü vermiştir. Yedinci yüzyılda kullanımı yaygınlaşan çan çalma 
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uygulaması kilisenin günlük programını bütün Hıristiyanlık dünyasına taşımıştır.47 Le 

Goff (2019: 197-198)’e göre “Ortaçağ zamanı bilhassa dinin ve Kilise’nin zamanıdır.” 

Çünkü bu dönemde yıl öncelikle; Azizler Yortusu, Noel, Paskalya, Göğe Yükseliş gibi 

dini bayramları kapsamaya başlamıştır.  Bu bayramların gösterişli dinsel törenler olması 

Orta Çağ insanlarının bu yortulara karşı ilgisini arttırmış ve onlara tarihsel bir özellik 

vermiştir. Ayrıca bu bayramlar ekonomik yaşamın belli başlı günlerin, örneğin tarımsal 

vergilerin tarihinin, zanaatkâr ve işçilerin boş günlerinin belirlemesinde etkili 

olmuşlardır. Le Goff’a göre Orta Çağ zamanı kilisenin zamanıdır çünkü:  

“(…) ruhban sınıf, kültürü sayesinde zaman ölçüsünün sahibidir. Sadece bu 

sınıfın dinsel kuralları uygulamak için zaman ölçmeye gereksinimi vardır, 

sadece bu sınıf en azından yaklaşık olarak, bunu yapabilecek kapasitededir. 

Kilisenin hesaplama yöntemi ve öncelikle Paskalya yortusunun tarihinin 

hesaplanması zaman ölçümü konusunda kaydedilen ilk ilerlemelerdir, bu 

konuda Erken Ortaçağ’da İrlanda yöntemi ve Roma yöntemi uzun süre 

çatışmıştır. Kilise, özellikle, zamanı gösteren aygıtları elinde tutar. Ortaçağ 

zamanı çanlarla vurgulanır. Ruhbanlar için, keşişler için, dualar için çalınan 

çanlar günün belirli zamanlarını gösteren tek işarettir. Çanların sesi yaklaşık 

olarak ölçülmüş tek gündelik zamanı, bütün insanların kendilerini ona göre 

ayarladıkları Kilise yönergelerinin belirlediği saatlerin zamanını bildirir.” (Le 

Goff, 2019: 198).  

Kilise ve manastır gibi tapınakların kutsallığının günlük hayata etkisinin 

yoğunlaşmasıyla birlikte Kilise merkezli düşünme biçimi kentlerin mekân örgütlenmesini 

de belirlemeye başlamıştır. Bu mekân örgütlenmesinde merkezde tapınak vardır ve bu 

otoriteye bağlı kurumlar dairesel bir biçimde tapınağı kuşatmaktadırlar.  “Batı Avrupa 

kentleri bu model üzerine kurulmuştur; ortada kilise ve etrafında siyasi-dinî otoritenin 

temsil edildiği binalar kentlerin merkezlerini oluştururlar” (Tuğrul, 2021: 88). 

                                                 
47 Kent yaşamının kilise ayinlerine uyum sağlamasına ilişkin Le Goff (2005: 51) şu değerlendirmeyi 

yapmaktadır: “(…) şehir yaşamı, Kilise tarafından yerine getirilen kutsal ayinsel programa paralel olarak, 

tüccaların ihtiyaçlarına ve şehir faaliyetinin ritmine daha iyi uyum sağlayan saatleri göstermenin daha 

rasyonel ve daha düzenlenmiş bir aracı ile zamanın akışı için yeni bir ölçü getirmişti. Çanlar artık dünyevi 

çan kulelerinden çalmaktaydı, on üçüncü yüzyılın sonundan itibaren ise mekanik saatler çalmaya 

başlamıştı.” 
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 Diğer yandan imparatorun yetkisini simgeleyen tacın Kilise’nin başı olan Papa 

tarafından törenle imparatora giydirilmesi imparatorun yetkilerinin Tanrı tarafından kabul 

edildiği anlamına geldiğinden Hıristiyan halkta imparatorun yetkisinin sorgulanamaz ve 

kutsal olduğu düşüncesini güçlendirmiştir. Kantorowicz (2019: 127) taç giyme 

törenlerinin imparatorun Tanrı ve insanlar arasındaki aracıya benzer şekilde ruhban sınıfı 

ile halk arasında bir aracı olduğuna gönderme yaptığını belirtmektedir.  Dolayısıyla bu 

gelişmeyle birlikte bir yandan Kilise kendi nüfuz alanına ruhani gücün yanı sıra kısmi 

siyasal gücü katarken diğer yandan imparatorun var olan siyasal gücünü 

kutsallaştırmıştır. Bu bir kazan-kazan uzlaşması olarak görünse de uzlaşmada asıl 

kazananın Kilise olduğu söylenebilir. Çünkü siyasal erki elinde bulunduran imparator 

ruhani alana ilişkin bir otorite kazanmamış fakat Kilise elinde bulundurduğu dini 

otoritesinin yanına hükümdar temsilcilerinin atanmasındaki rolü dolayısıyla kentlerde 

gittikçe çoğalan piskoposluk ve manastırlar aracılığıyla  (tam olmasa dahi) siyasal 

otoriteyi de bir zorlayıcı güç olarak katmıştır. Le Goff (2019: 305)’e göre Papa tarafından 

imparatora taç giydirilmeye başlanmasıyla papalık kendini ve kendisiyle birlikte Kilise’yi 

feodal laik zümrenin boyunduruğundan kurtarmış hatta bunun ötesinde kendisinin ruhban 

hiyerarşisinin başı olduğu kadar laik hiyerarşinin de başı olduğunu ileri sürmüştür.   Akal 

(2019: 203) da bu konuya benzer bir yaklaşım sergileyerek şunu belirtmektedir: “Papa 

zorlayıcı güce sahip olmaya niyetlenmişse, kutsal/kutsal olmayan ayrımını da yok etmeyi 

göze almıştır; ruhani gücünü cismani bir güçle birleştirerek…” Kantorowicz (2019: 251- 

252) bu süreci Papalığın imparatorlaşması ve seküler devlet kurumlarının kutsanması 

olarak niteleyerek her iki gelişmenin koşutluk içerisinde yürüdüğünü belirtmektedir. 

Huberman (2017: 22) ve Wood (2008: 211) da feodal sistemin önemli bir parçası 

olarak Kilise’yi göstermekle birlikte özellikle geç Orta Çağ döneminde Kilise’nin 

güçlenmesine dikkat çekmektedirler. Kilisenin bütün Hıristiyan dünyasına yayılmış bir 

örgüt olduğuna dikkat çeken Huberman, bu dönemde Kilise’nin herhangi bir kraldan daha 
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güçlü, daha yaygın daha eski ve daha sürekli olduğunu belirterek Le Goff gibi Kilise’nin 

bu gücünün bir yandan manevi güçten diğer yandan ise geniş toprak sahibi olmasından 

ileri geldiğini vurgulamaktadır. 

“Dindar bir çağdı bu ve tabii kilisenin de muazzam manevi gücü ve prestiji 

vardı. Ama bunun yanı sıra, o çağda var olabilecek tek biçimde serveti vardı, 

toprakta. Feodal çağın en büyük toprak sahibi kiliseydi. Yaşadıkları hayattan 

kuşkuları olan ve ölmeden önce Tanrının gözüne girmek isteyen insanlar 

kiliseye toprak bağışlarlardı; kilisenin hastalara, yoksullara yardım etmekle 

hayırlı bir iş yaptığına inanan ve bu hayra katkıda bulunmak isteyenler kiliseye 

toprak bağışlardı; bazı soylular ve krallar da, savaş kazanıp bir düşmanın 

ülkesini fethettiklerinde bu toprakların bir kısmını kiliseye bağışlamayı âdet 

edinmişlerdi; bu ve bunlara benzer başka yollardan kilise sonunda Batı 

Avrupa’daki bütün toprakların üçte biriyle yarısı arasında bir kısmının sahibi 

oldu.”. (Huberman, 2017: 22, 23) 

Wood (2020: 190-191) bütün Orta Çağ boyunca Kilise ile devlet arasındaki 

ilişkilerin belirgin bir şekilde dalgalı bir seyir izlediğini belirtmektedir.  Başlangıçta 

Kilise ile imparator arasındaki ilişki seküler ve ruhani alanlar arasındaki işbölümü gibi 

görece basit bir mesele olarak var olmuştur. Fakat ileriki dönemlerde krallar, 

imparatorlar, papalar ve çeşitli diğer özerk güçlerin karşılıklı mücadeleleriyle bu durum 

gittikçe karmaşık bir hâl almıştır. Kilise’nin başına geçen her papanın dinsel gücün 

dünyevi üstünlüğünü ortaya koymak için seküler ve ruhani güçler arasındaki 

işbölümünün ötesine geçmeye çalıştığını belirten Wood şöyle devam etmektedir: 

“Özellikle 11. yüzyılın kritik bir anında Papa VII. Gregorius, krallığı elindeki dinî 

yetkilerden yoksun bırakmaya girişti; otoritenin bütünlüğüne başvurarak kralların sadece 

seküler ve her şeyden önce yerlerinden uzaklaştırılabilir memurlar olduğunu iddia etti.” 

Daha sonraki dönemde Kilise’nin başına geçen papalar kilisenin devlet gücü olarak 

yerleşmesi amacıyla daha da ileri giderek, Kilise’nin yargılama yetkisinin sadece ruhani 

meseleleri değil, kamusal meseleleri de kapsadığını da ileri sürmüşlerdir.  
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Kilise’nin dünyevi ve maddi meselelere dair kamusal alandaki otoritesi servet 

ve mülkiyet üzerindeki denetimiyle açıklanmıştır. Bu bağlamda Le Goff (2019: 91-92) 

on birinci ve on ikinci yüzyıllarda manastırların “kredi veren kurum” rolü üstlendiğini 

belirtmektedir. Dünyevi meselelerde Kilise’nin otoritesini savunanlar Kilise’nin dünyevi 

mallara sahip olmasını, servetin bütün Hıristiyan toplumuna ait olduğu için Kilise 

tarafından idare edildiğini dolayısıyla bunlarla ilgili yargı yetkisinin Kilise’de olması 

gerektiğini savunmuşlardır. Bu anlayışa göre krallar nasıl tebaaları adına hareket 

edebiliyorsa Kilise de zora başvurma yetkisini bütün inananların ortak iyiliği için 

kullanmaktaydı. Böylelikle Papalık ve Kilise Hıristiyan toplumunun hem ruhani hem de 

dünyevi ortak yararı için hareket ettiğini ve bundan dolayı daha üstün otorite olduğunu 

ileri sürmüştür.  

Wood (2020) Kilise ile devlet arasındaki güç mücadelesine dair nihai adımı, 

Papa VIII. Bonifacius’un on dördüncü yüzyılda, Fransa Kralı IV. Philippe ile vergiler 

konusunda anlaşmazlığa düştüğü sırada attığını belirtmektedir. İki gücün net bir 

uzlaşmazlığa düştüğü bu dönemde Papa kesin bir tutumla bütünsel otoriteye sahip 

olduğunu Unam Sanctam başlıklı papalık bildirgesiyle açıklamıştır. Bu bildirgede “hiç 

kuşkuya yer bırakmayacak biçimde papalık otoritesinin her dünyevi gücün, ruhani kılıcın 

da seküler kılıcın üstünde olduğu” ilan edilmiştir (Wood, 2020: 191).  

Benzer şekilde Le Goff (2019: 299) da on üçüncü ve on dördüncü yüzyıllarda 

papalığın Kilise’yi gerçek bir krallığa dönüştürdüğünü belirtirken bunu vergi 

sistemindeki gelişmelerle ilişkilendirmektedir. Neocleous (2015: 25) ise Wood gibi 

Bonifacius’un bildirgesine atıfla o dönemin anlayışını ve gerekçelendirmesini şu şekilde 

ifade etmektedir: “Kilisenin başı İsa ve onun dünyevi başı Papa olduğu için, Papa hem 

rahip hem de kraldır –dünyevi olmanın yanı sıra ruhani bir hükümdardır.” 
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 Bin yılından itibaren papa ve imparator olmak üzere iki önemli kişinin 

Hıristiyanlık dünyasına yön verdiğini belirten Le Goff (2019: 105-106), sonraki dönemde 

Papanın sadece kardinaller tarafından seçilerek Papalığın bağımsızlığını sağladığını 

belirtip şöyle devam etmektedir: “… ayrıca özellikle, rahipler sınıfının laik soyluların 

keyfi davranışlarına maruz kalmalarını önlemek, piskoposları atama ve görevlendirme 

yetkisini imparator ve onun uzantısı senyörlerin elinden almak ve dünyevi otoriteyi 

ruhani otoriteye bağlayarak ya da, hatta her iki otoriteyi ruhani otoritenin egemenliği 

altına sokmak için çalışmalar yapıl”mıştır.  

Le Goff (2019: 299) bir insan bedenine benzettiği Hıristiyanlık dünyasının 

başının kim olduğu sorusuna ise şu cevabı vermektedir: “Aslında Hristiyanlık dünyası 

çift başlıdır. İki başı vardır: papa ve imparator. Orta Çağ tarihi bu iki baş arasındaki 

anlaşmazlık ve mücadelelerle doludur.” Papanın dünyevi otorite sahibi olma uğraşı onun 

bir kral-papa olma isteğinden, kralın veya imparatorun ruhani alana ilişkin olan uğraşı ise 

onun bir rahip-kralı olma isteğinden gelmektedir.  

 

3. Günah Çıkarma ve Engizisyon 

Kilise’nin halkla olan ilişkisinde kutsallığın rolü düşünüldüğünde belki de akla 

gelen ilk şey Kilise’nin günah çıkarma yetkisidir. Katolik inancında bir Hıristiyan günah 

işlediğinde bu günahı papazla baş başayken itiraf ederek bağışlanmayı dilerse günahları 

af olur. Saygılı (2018: 281)’e göre “Gerçekte, günah çıkarma ritüeli, kilisenin/papazın 

iktidarını biteviye tescil etmesinden başka bir şey değildir. Papaz, her müminin hayatını 

bu ritüelle ayrıntısına kadar öğrenmekte, yani iktidarını pekiştirmek için bilgiyi elde 

etmektedir.” 

Batı Hıristiyan dünyasının düşünceler, değerler ve bakış açıları tarihindeki 

başlıca dönüm noktasının on ikinci ve on üçüncü yüzyıllarda meydana geldiğini belirten 
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Le Goff (2005: 65) şöyle devam etmektedir: “Artık yeni bir günah kavramı günahkârın 

gerçekte yaptığı işlerden çok, niyetini vurgulamaktaydı, bu nedenle günah çıkarma 

uygulaması yeniden incelenmişti. Dördüncü Lateran Ruhani Meclisi (1215) bütün 

inananları yılda en az bir kez bireysel olarak ve bir rahibin kulağına günah çıkarmakla 

yükümlü kıldı”. Wood (2016: 83) (aşağıda daha detaylı ele alınacak olan) 

Reformasyon’un gerçek başlangıcının Kilise’nin günah çıkarma yetkisinin sorgulanması 

olduğunu belirtmektedir. 

 Kilise’nin engizisyon mahkemeleri aracılığıyla yargılama yetkisi onun Orta Çağ 

toplumsal düzeninde ne kadar etkili bir konumda olduğunu en net ortaya çıkaran diğer bir 

uygulama olarak görünmektedir. Saygılı  (2018: 303)’e göre “Her ne kadar ortaçağın 

ortasında ya da bazılarına göre geç ortaçağda görülmüş olsa da, engizisyon hem toplumsal 

düzeni anlamak hem de pastoral iktidarın en belirgin halini görmek açısından mühimdir.” 

Bezdirici, baskıcı soruşturma ve sorgulama anlamına gelen engizisyon kelimesiyle ifade 

edilen mahkemeler Katolik Kilise’si tarafından organize edilmiş ve Katolik inancının 

dışındaki inançlara yönelen “sapkın”lara karşı uygulamaya konulmuştur (Testas ve 

Testas, 2003). Bu uygulamaya göre günah işlemiş biri suçunu kabul etmeyip pişmanlık 

duymaz ise Kilise tarafından engizisyon mahkemeleri aracılığıyla yargılanmaktadır. Le 

Goff (2019: 96) sapkınlara karşı ilk ateşlerin 1022 yılında Orleans’da yakıldığını 

belirtmektedir.  

 Resmi olarak ilk kez on birinci yüzyılda Papa IX. Gregorius zamanında (1227- 

1241) kurulan engizisyon mahkemeleri tüm Katolik ülkelere yayılmıştır (Saygılı, 2018: 

312- 315). İşlediği günahlardan pişmanlık duymayan itaatsiz ve “sapkın”ları yargılamak 

üzere kurulmuş olan özel yetkili bu mahkemeler imparator ve kralların da desteğini 

almıştır. Bununla birlikte Engizisyon mahkemeleri sadece halkı değil yeri geldiğinde 
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imparatorları da yargılamıştır.48 Aforoz49 etmekten ateşte yakılmaya varan cezaların 

verildiği bu mahkemeler Kilise’nin son halini verdiği yönetmelikler ve talimatnamelerle 

hukukileştirilmiştir. Hobbes (2020: 374- 376) kutsal metinlerden yola çıkarak bir 

kimsenin aforoz edilebilmesi için bazı şartlar olduğunu belirtmektedir.  Bunlardan en 

önemlisi aforoz edilecek kişinin yargılama yetkisine sahip bir Kilise’nin üyesi olmasıdır. 

Ayrıca Hobbes (2020)’ye göre dünyevi iktidarın desteği olmadan aforoz geçersizdir ve 

buna bir Hıristiyan devlet veya hükümdarın yabancı bir otorite tarafından aforoz edilmesi 

örnek olarak verilebilir. Diğer bir deyişle yasaları yapan cismani egemen olduğu için 

aforozu geçerli kılan da odur (Hobbes, 2020: 402). Hobbes (2020: 402)’ye göre “inatçı 

ahlaksızları yola getiren ve onları cemaatin geri kalanıyla bir olmaya zorlayan yasalar ve 

cezalar olmasaydı, aforoza aldırış edilmezdi” 

Ziya Paşa (2011: 22, 23) “Ortaçağın Karanlık Çehresi: Engizisyon 

Mahkemeleri” adlı eserinde engizisyon mahkemelerinin kurulmasının temel sebebinin 

mevcut Hıristiyanlık inancının karşısında yer alan “sapkın” akımlara karşı mücadele 

etmek olduğunu belirtse de gerçekte bu mahkemelerin sadece dini muhaliflerin değil aynı 

zamanda siyasi muhaliflerin de bertaraf edilmesine yönelik işlevi olduğunu 

belirtmektedir. Ziya Paşa (2011: 34) engizisyon mahkemelerinin kurulmasında rol 

oynayan beş temel faktörü şu şekilde sıralamaktadır.  

                                                 
48 Bu duruma en çarpıcı örnek, on birinci yüzyılda Papa VII. Gregorius ile Kutsal Roma-Cermen İmparatoru 

IV. Heinrich arasında piskopos tayinleri ve fief sözleşmesi nedeniyle yaşanan çekişmelerdir. Çekişmelerin 

Papa’nın imparatoru aforoz etmesine kadar vardığı bu olayı Saygılı (2018: 310-311) şöyle aktarmaktadır: 

“Kilisenin toprak sahipliği ve buna bağlı olarak feodal ilişkiye dahil olması, bu ilişkideki vasal rolü Kiliseyi 

rahatsız ediyordu. Feodal aristokrasinin uhrevi işlere müdahalesine kadar varan bazı olaylar, Papa VII. 

Gregorius’un kiliseyi fief sözleşmesinin dışına çıkarmasına olanak sağladı. Fakat bu girişim, Kutsal Roma-

Cermen İmparatorluğu ile Kiliseyi karşı karşıya getirdi. Piskopozlar hem din adamıydılar hem de 

İmparatorlukla vasallık ilişkisinin gereği vasal tarafıydılar. İmparator fief sözleşmesini fesheden papadan 

tahtından inmesini ister. Maalesef bu bir hata olacaktır. Zira Papa elindeki en güçlü silahı ateşleyecek, 

imparatoru aforoz edecekti. Aforoz edilen İmparator meşruiyetini kaybetmiş demektir. Bunun sonucu 

prenslerin baş kaldırmasından başka bir şey olmayacak, kazanan Kilise olacaktır Worms Antlaşmasıyla. 

1122 tarihli antlaşmayla Kilise piskopos tayinlerinde tek ve mutlak yetkili haline gelir.”  
49 Aforoz, insanları Tanrı’nın krallığından atmak olarak tanımlanmaktadır ve köken itibariyle kutsal ayin 

yerinden dışarı atma anlamına gelmektedir. (Hobbes, 2020: 372) 
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1- Klasik Hıristiyan öğretilerinin her ne pahasına olursun olsun savunulması, neo-

Hıristiyanlarla mücadele edilmesi, 

2- Öğretilerin hiçbir şekilde tartışılmaya açılmaması, 

3- Hıristiyanlığı tehdit eden ya da edebilecek olan dini ve sosyal faktörlerle 

mücadele edilmesi, 

4- Bu paralelde ruhban sınıfının ve merkezi idarecilerin konumlarının garanti altına 

alınması, 

5- Hıristiyanlığın evrensel bir hâle getirilmesi ve bu amaçla Yahudilerin, 

Müslümanların Hıristiyanlaştırılması, diğer bir tabirle Hıristiyan olmayanlara dini 

asimile uygulanması. 

Engizisyon Mahkemelerinin uygulamaya konulduğu dönemden itibaren her 

piskoposluk içerisinde bir kilise mahkemesi oluşmaya başlamıştır (Testas ve Testas, 

2003: 13- 24). Bu mahkemenin üyeleri olan yüksek rütbeli papazlar kilisedeki ruhani 

çevreyi denetleyerek Katolik inancından sapmaya meyilli kişileri araştırıp şüpheli 

gördüklerini yargılamaktaydılar. Papa IX. Gregorius’un himayesinde 1229 yılında 

Toulouse’ta toplanan konsülde alınan kararlar Engizisyon mahkemeleri tarafından 

izlenen prosedürün esas temeli olarak gösterilmektedir. Konsülde konuya dair alınan 

kararlaş şu şekildedir: 

- Her ruhani çevrede bir rahip ve iki ya da üç laikden oluşan bir komisyon 

kurulacak. Bu komisyon tüm gizli yerleri araştıracak, tespit ettikleri her heretiği 

(Katolik anlayıştan uzaklaşmış kişi) piskoposa, bölgenin senyörüne tanıtacak ve 

ihbar edecek 

- Senyörler heretikleri araştırmak zorundadırlar. Dikkatsiz görevlilere ve bir sapığa 

yardım eden her vatandaşa cezalar kesin olarak bildirilecek. 

- Heretikler her yerde aranacak ve mahalli kiliseler de bu araştırmaya katılmak 

zorunda olacaklar.  
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- Konsül, bölge piskoposunun veya Kilise’nin başka bir görevlisinin bu yönde bir 

hükmü olmadıkça suçsuzun suçlu gibi cezalandırılmasını ve heretik gibi mahkûm 

edilmesini emretmektedir. (Testas ve Testas, 2003: 19) 

Engizisyon mahkemelerinde amacın “hakikati” ortaya çıkarmak diğer bir deyişle 

sapkınlığı tescil etmek olduğunu belirten Saygılı (2018: 314), “hakikatin” ortaya 

çıkarılması için zaman içerisinde birçok sorgulama modelinin geliştirildiğini 

eklemektedir. Engizisyon yargıçlarının “hakikate” ulaşmak için her türlü yola 

başvurmalarında bir sakınca görülmemiştir. Bunların içerisinde gizli tanık ifadeleri çok 

kullanılan bir delil çeşididir. Bazen yalancı tanıklara itibar edildiği de olur. Engizisyon 

uygulamalarında en önemli delil ise itiraf olarak öne çıkmaktadır. Suçlu suçunu itiraf 

etmesi durumunda cezasına daha az acı çekerek katlanma imkânına kavuşmaktadır.  

Yargılanan kişi suçunu itiraf etmemesi durumunda engizisyon mahkemeleri 

tarafından baskı ve işkenceyle karşılaşmıştır (Testas ve Testas, 2003: 39). Bunlar aç 

bırakılmaktan direğe çekilmeye, kırbaçla dövülmekten kor ateşte yürütülmeye, suya 

batırılıp çıkarılmadan işkence sehpasına kadar birçok işkenceyi içermektedir. Bu 

işkenceler suçlu suçunu itiraf edinceye kadar devam etmekteydi. Adorno ve Horkheimer 

(2010: 331) engizisyon mahkemelerini “cadı mahkemeleri” olarak adlandırarak müttefik 

feodal çetelerin kendilerini tehlikede hissettiklerinde halka karşı dehşet yaymak için 

kullanıldığını belirtmektedir. Onlara göre bu “dehşet, aynı zamanda tarihöncesindeki 

anaerkil, öykünmeci gelişme evrelerine karşı erkek egemenliğinin zaferini kutluyor ve 

doğruluyordu. Autodafê’ler,50 kilisenin doğa üzerindeki egemenlik şerefine 

düzenledikleri putperest şenlik ateşleri, doğanın öz-varlığı koruyan akıl biçimindeki 

                                                 
50 İspanyol engizisyon mahkemelerinde cezaların halka açık bir törenle ilan edilmesine verilen ad. (Adorno 

ve Horkheimer (2010: 331) 
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zaferiydi.” Testas ve Testas (2003) Avrupa’da tahminen toplam üç yüz bin kişinin 

engizisyon mahkemelerine kurban verildiğini belirtmektedir.  

 Saygılı (2018) günah çıkarma ile engizisyon uygulamalarını karşılaştırmaktadır. 

Günah çıkarmanın kişinin kendi iradesiyle paylaştığı bilgiye dayandığı oysa engizisyonda 

kişinin itirafa zorlandığına dikkat çeken Saygılı (2018: 314), bazen korku sonucu ikna 

edilerek bazense işkenceyle zorlanarak kişinin itirafa zorlanmasını pastoral iktidarın bir 

prosedürü olarak görmektedir.  

Akal (2019: 70)’e göre Orta Çağ boyunca yaşanan papa-imparator çatışması 

Paulus’un “İktidar yalnızca Tanrı’dan gelir ve iktidardakiler Tanrı tarafından 

atanmışlardır” şeklindeki teokratik bir anlayışın ifadesiyle belirlenmiştir. Bu anlayışın sırf 

kendi için var olan devlet fikriyle ve modern egemenlik anlayışla uyuşmadığı açıktır. Bu 

bağlamda iki güç arasındaki çatışma bir egemenlik çatışmasından ziyade kaynağını 

Tanrı’da bulan siyasi bir çatışmadır. On dördüncü yüzyıla kadar Orta Çağ boyunca gücün 

tanrısal odaklı olmadığı düşünülemediğinden, bu dönemde güç hep tanrısallıkla 

birleştirilmiş ve onun Tanrı tarafından kime verildiği araştırılmıştır. Kantorowicz (2019: 

199) de benzer şekilde sırf kendi için var olan bir devlet fikrinin Ortaçağ’a yabancı bir 

düşünce olduğunu belirterek şöyle devam etmektedir: 

“Sonradan her düşünürün paylaştığı bir inanç olan pozitif hukukun karşıtı 

olarak kutsal Doğa Yasasına duyulan inanç, hükümdarın hukukun hem 

üstünde hem de altında yer almasını neredeyse zorunlu kıldı. Sonuç olarak, bu 

kendisiyle çelişmelerin hem hukuk dışı bir biçimde aynı anda Tanrı ile insan 

hem de benzer bir biçimde hukukun üstünde ve altında olan kutsal Ortaçağ 

kralları modeli tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak biçimlendirilip 

biçimlendirilmediklerini… merak edebiliriz.” 
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B. Reform Hareketinin İki Yüzü 

Kilise’nin toplumun üstündeki gücünün zayıflamasının, Reform hareketiyle 

yakından ilişkili olduğu hemen herkesçe kabul edilmektedir. Reform’un toplumsal yapıyı 

ve ilişkileri kutsallık anlayışı bağlamında nasıl değiştirdiğinin anlaşılabilmesi için 

Reform öncesi anlayışın, (Reformun) ve Reform sonrası anlayışın karşılaştırılması 

faydalı olacaktır. Charles Taylor (2014: 623) bu karşılaştırmaya oldukça şematik bir soru 

sorarak katkı sunmaktadır: “1500 yılında insanları (daha doğrusu hemen herkesi 

inançsızlık konumunu benimsemekten alıkoyan neydi?” Taylor bu soruya bu dönem 

insanının sihirli dünya algısına karşı din aracılığıyla bir dayanak bulma yolu ve toplumsal 

yaşamla inancın bütünleşmiş olması yanıtını vermektedir.  

“Bir yanıt şudur: Sihirli dünyaydı; bazıları kötü ve yıkıcı olan ruhların ve 

doğaüstü güçlerin bulunduğu bir kozmosta insanın iyi gücün, yani kötülüğe 

karşı siperimizin dayanak noktası şudur: İnanç toplumsal yaşamla öyle 

bütünleşmişti ki, biri olmadan diğerini düşünmek bile güçtü. Ve bu iki yanıt 

başta bağlantılıydı: Bütünleşmenin bazı yönleri iyiliğin kolektif kullanımını, 

Tanrısal gücün ruhlar dünyasının tehlikelerine karşı koruma sağlamasını 

içeriyordu; kilise bölgesinde düzenlenen ‘sınırları dövme’ gibi seremoniler 

bunu gösterir.” 

 Taylor’ın Ortaçağ’ın sonunda yaşayan insanların kutsallıkla ilişkisine dair bu 

cevabı akla Eliade (2017)’nin ilkel gruplarda kutsallığın algılanışına dair söylediklerini 

getirmektedir. Hatırlanacağı gibi Eliade ilkel gruplarda yaşamın kutsallıkla iç içe 

eğiliminde olduğu bu eğilimin de ilkel yaşamda kutsalla hakikatin eşdeğer olmasından 

kaynaklandığını belirtmişti. Bu durumda dünyayı düşünme biçimi açısından bakıldığında 

kutsallığın yukarı barbarlık veya ilk hanehalkları olarak adlandırılabilecek ilkel dönem 

sonrası ile feodal dönemde algılanış biçimi benzer görünmektedir. Elbette bu dönemlerde 

ve geçişlerde başta ekonomi ve örgütlenme olmak üzere temel farklılıklar vardır. Bu 

farklılıkların neler olduğu ve hangi dinamiklerle ve nasıl olduğu bu çalışma boyunca 

kutsallık bağlamında tartışılmaya çalışılmaktadır. Fakat kutsallığın dünyayı algılama 

açısından binlerce yıl boyunca benzer bir konumda olduğunun tespiti önemlidir. Bu 
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durumda Reform öncesi toplumlarda kutsallığın insanların birbirleriyle ve doğayla olan 

ilişkisindeki konumu; sihirli bir kozmos algılanışıyla beraber aşkın doğa inancı bir tarihin 

uzun bir döneminin hakikati olarak belirlenebilir. On’beşinci yüzyıldan itibaren ise bu 

hakikat anlayışı değişmeye başlamıştır. Bu değişimde etkili olan bir tarihsel gelişme 

Reform’dur. 

Reform’un toplumsal yaşamda kutsallığa atfedilen konumu nasıl değiştirdiği 

sorusu birbiriyle paralel yürüyen iki süreç halinde incelenebilir. Bu süreçlerden birisi 

Kilise’nin toplumsal yaşamdaki etkisinin azalmasıyken diğeri ise dünyevi iktidarın yani 

hükümdarın ve/veya devletin iktidarının güçlenmesidir.   

 

1. Protestanlık İnancıyla Kilise’nin Güç Kaybetmesi 

Protestanlık inancının en önemli kurucusu 16. yüzyılın ilk yarısında İncil’i 

başvurulacak tek kaynak olarak kabul eden ve ilk defa Almancaya çeviren ünlü reformcu 

Martin Luther’dir51. Protestanlık inancı Katolik inancından birçok noktada ayrılmaktadır. 

Jung (1998: 55) iki inanç arasındaki temel bir farkın yukarıda ele alınan günah çıkarma 

olduğunu belirtmektedir. Çünkü Katolik inancında günah çıkarma ve günahların 

affedilebilmesi olanağı gerginliklerin ortadan kaldırılmasında etkili olmaktayken 

Protestanlıkta ise böyle bir imkân bulunmamaktadır. Benzer şekilde Lee Goff (2005: 62)  

Katolik inancında temel bir saplantının günahla ilgili olduğunu belirterek şöyle devam 

etmektedir: 

“Kilise günahın bütün insan olma halinin kökeninde yattığını öğretiyordu. En 

başta bedensel günaha, Kilise Papazlarının ilk günaha yönelik esasen cinsel bir 

günah olduğuna dair açıklamaları ışığında önem veriliyordu. Günah, 

ahlaksızlık içinde gelişiyordu ve günahı yenmek, ezeli ve ebedi ilahi mutluluğu 

elde etmek için yapılan ruhsal mücadelede temel meseleyi oluşturuyordu. 

                                                 
51 Protestanlık inancının diğer önde gelen isimleri Thomas Münzer ve Jean Calvin’dir. 
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Kilise, ‘Yedi ölümcül günahın listesini hazırladı; kibir, açgözlülük, öfke, 

kıskançlık, şehvet, oburluk, tembellik…” (Le Goff, 2005: 63) 

 İnsanların günahlarından kurtulmasının Kilise yani ruhban sınıfı aracılığıyla 

mümkün olduğunu vurgulayan Katolik inancı kiliseyi toplumsal yaşamda büyük bir güç 

olarak konumlandırmıştır. Luther Katolik inancının aksine Kilise’ye ve onun sahip 

olduğu güçlere karşı çıkarak Kilise’nin Hıristiyan toplumu içinde herhangi bir güç sahibi 

olmaması gerektiğini savunmuştur. Bu anlayışa göre: “Kilise’nin resmen benimsediği 

toplumsal tabakalar ayrımı ve bu tabakalar arasında ruhban kesiminin diğerlerine göre üst 

bir konuma yerleştirilmiş olması, buradan da Kilise’nin (ruhban kesiminin, papanın, 

Kilise Konseyleri’nin) diğer otoriteler üzerinde mutlak bir üstünlüğe sahip olduğunun 

iddia edilmesi (plenitudo potestatis) tam bir yalan, tam bir uydurmadır” (Ağaoğulları ve 

Köker, 2013: 117).  

Wood (2016: 84) Luther’in yer yer küfür gibi terimlerin de kullanıldığı çeşitli 

tezlerle papalığa saldırdığını ve Kilise’nin kutsal işlevlerine meydan okuduğunu 

belirterek toplumsal düzenlemelere ilişkin işlerde ise otorite olarak dünyevi otoriteyi 

göstermesine dikkat çekmektedir.  

“(…) o, sıradan insanların da herhangi bir lord ya da kral kadar özgür olduğunu 

ve ruhunu ilgilendiren meselelerde hiçbir üst otoriteye tabi olmadığını ısrarla 

belirtmiştir. Aynı zamanda insanlığın azaltılamaz günahkârlığının, bütün 

Hıristiyanların dünyevi otoritelere itaat etme mecburiyetini gerektirdiğini de 

açıklayacaktır… Onun eş zamanlı günah ve haklı çıkma ikiliği, hem dinsel 

yargılamanın reddini, hem de seküler otoriteye kesin itaati öngörmekteydi.” 

(Wood: 2016: 84). 

Luther’in Kilise’nin toplum içinde hiçbir güç sahibi olmaması gerektiğini 

savunması ortaya bir iktidar boşluğu çıkaracak niteliktedir. Çünkü o dönemde Kilise 

ruhani alanda olduğu kadar dünyevi alanda da ağırlıklı bir yere hatta egemen bir konuma 

sahiptir. Bu durumda Kilise’nin kaybettiği iktidar boşluğunun nasıl doldurulacağı sorusu 

akla gelmektedir. Luther zor kullanma gücüne sahip tüm iktidarların tanım gereği dünyevi 
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olduklarını ileri sürerek dünyevi iktidarın başının ise prensin iktidarı olduğunu ifade 

etmiştir. Bu bakışa göre dünyevi iktidarın bir kısmını gasp etmiş olan Kilise’nin bu 

gücünün prense geçmesi gerekmektedir. Luther bir kurum olarak Kilise’nin toplum içinde 

güç sahibi olmasının meşru olmadığını savunup “dünyevi iktidarı” prensin tekeline 

vermiştir. Prensin iktidarına ise hemen hemen hiçbir şartta baş kaldırılmaması gerektiğini 

savunmuştur. Prensin kötülük yapmayı buyurması halinde bile bunun Tanrısallığa ters 

düştüğünü ileri sürmemek yani prensin buyruklarına karşı çıkmamak gerekmektedir. 

Özetle belirtilecek olursa bu anlayışa göre Tanrısallıktan sapmış yöneticilere, zorbalara 

ve tiranlara karşı çıkılmamalıdır. Onlara katlanmak gerekmektedir. Hatta Luther kötü 

yönetimi ile insanlara acı veren prenslere karşı, insanların şükretmeleri gerektiğini 

belirtmektedir. Çünkü insanın kendi eylemiyle kendisine acı vermesi değil ama 

yöneticinin eylemleriyle acıya maruz kalması Tanrı iradesinin bir sonucudur. 

Luther Alman prenslerine seslenerek din üzerinde hakları olan denetimi 

kurmalarını istemiştir. Birçok prensin bu çağrıyı hevesle kabul etmesiyle Luther’in 

öğretisi devletin otoritesine boyun eğme biçimine dönüşmüştür. Ona göre iyi bir 

Hıristiyan, kurulu otoriteye tam anlamıyla sadık kalmalıdır. Luther Alman Protestan 

köylülerinin prenslere karşı ayaklanmalarında prenslerin yanında yer alarak isyancıların 

bastırılmalarını isteyecek kadar52 devletin üstünlüğünün propagandasını yapmıştır 

(Sander, 2014: 86; Wood, 2016: 89).  

Luther Tanrı’ya ait olan ruh ve hükümdara ait olan beden ayrımı yaparak kimsenin 

inancı konusunda zorlanamayacağını ancak herkesin bedensel açıdan hükümdara itaat 

                                                 
52 Bazı köylüler başlangıçta Luther’in fikirlerine dayanarak isyan etmişlerse de kısa süre içerisinde hayal 

kırıklığına uğramışlardır. Wood (2016: 93), Luther’in “Against Robbing and Murdering Hordes of 

Peasants” isimli çalışmasında hiçbir belirsizliğe yer bırakmadan, seküler otorite ne yaparsa yapsın 

köylülerin ona itaat etmek zorunda olduğunu savunarak Luther’in ilgili çalışmasından şu cümleleri 

aktarmaktadır: “Bu nedenle herkes, gizlice ya da açıkça vurabilen, öldürebilen, bıçaklayabilen bir 

isyancıdan, hiçbir şeyin daha zehirleyici, zararlı ve şeytani olamayacağını hatırlamalıdır. Bu tam da kuduz 

bir köpeğin öldürülme zorunluluğuna benzer; eğer onu vurmazsanız, o sizi ve sizinle beraber bütün 

memleketi yakacaktır.” 
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etmesi gerektiğini savunmuştur (Akal, 2019: 82,83). Bu anlayışa göre dünyevi otoriteye 

itaatsizlik mümkün değildir. Hükümdara boyun eğmek bir zorunluluktur. İtaatsizlik 

ancak inanç alanında hoş görülebilir. Dolayısıyla Papa’ya itaatsizlik edilebilir.  

Luther’in anlayışına göre monarkın otoritesine itaat etmek ve onun iktidarına tam 

olarak kendini teslim etmek bir gerekliliktir.  On altıncı yüzyılda gelişen bu düşünce 

biçiminin ortaya çıkardığı şey siyasal iktidar ile evrensel nitelikteki otoritesini kaybeden 

Kilise’nin gücünün birleşmesi yani dünya üzerindeki önceki ikili iktidar tipinin 

tekleşmesidir. Bu düşünce biçimine göre siyasal erk dini alana da egemen olmalıdır. 

Burada dikkat edilmesi gereken yaşanan bu dönüşümlerin Kilise ile devletin ayrılması 

anlamında bir laikleşmenin değil dinsel olanın dünyevi olana bağımlı olması anlamında 

bir dünyevileşmedir (secularization)53.  Bu bakış açısının yerleşmesiyle birlikte dünyevi 

[secular] bir siyasal topluluğun üyesi olmak ile bir dinsel inancın üyesi olmak benzer 

şeyler haline gelmiş böylelikle de dünyevi (siyasal) iktidara karşı direnme veya 

başkaldırı, “doğru din”e de karşı çıkmak anlamını kazanmıştır (Ağaoğulları ve Köker, 

2013: 146, 147). Tanrısal prensin iktidarı çıplak (otorite kılıfından soyulmuş olarak) bir 

nitelik kazanarak doğrudan bir “zor kullanma tekeli” olarak anlaşılmıştır.  

“İktidarın bu anlamda çıplaklaşması, modern toplumsal örgütlenmenin temel 

özelliği olan en üstün, bölünmez, devredilemez ve “tek” güç olarak 

“egemenlik” kavramının da temeli olmuştur. Üstelik, bu çıplak “iktidar” (veya 

dünyevi zor kullanma gücünün tekliği) “dinsel olan”ı da kendi içinde eritmiş 

bir “ulusallık” bağlamına sahiptir.” (Ağaoğulları ve Köker, 2013: 147) 

Taylor (2014: 911) Reformun yaşamı ve toplumu sihirden görece arındırdığını, 

disipline ettiğini ve yeniden düzenlediğine dikkat çekmektedir. Ona göre Reform 

Hıristiyanlığa ve Hıristiyanlığın taleplerine yeni bir anlam katan bir ahlaki düzen 

nosyonunu ortaya çıkarmıştır. Böylelikle inançla Hıristiyanlık Dünyası arasındaki 

                                                 
53 ‘Laik’ sözcüğü Katolik ülkelerde “devlet ile Kilise’nin ayrılması anlamında kullanılmaktadır. ‘Secular’ 

(dünyevi) kavramı ise devlet ile kilise örgütlenmesinin dünyevi iktidar elinde toplandığı Protestan ülkelerde 

kullanılmaktadır” (Ağaoğulları ve Köker, 2013: 92). 
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mesafeyi kapatarak insan-merkezli bir değişime yol açmış böylece Hıristiyan inancının 

tekelini kırmıştır.  

Wood’a (2006: 78-79) göre Reformasyon’un merkezinde Kilise’nin ve 

yolsuzluklarının eleştirilmesinin yanı sıra seküler otoritenin yüceltilmesi de yer 

almaktadır. On dördüncü yüzyılın sonlarından itibaren teologların dini otoritelerin var 

olan pratikleri sorgulamasında matbaanın yaygınlaşmasının da etkili olduğunu belirten 

Wood, Luther’in Protestanlık doktrinin sadece Kilise’nin yozlaşmasına değil aynı 

zamanda yargılama hakkı iddialarına da saldırdığını belirtmektedir.  

“Luther, ara sıra Alman prenslerine iğneleyici saldırılar yöneltmiş olsa da Batı 

kanonunda, seküler otoriteye itaat konusundaki tavizsiz tutumun benzerine 

neredeyse hiç rastlanmaz. İşte bu, göreceğimiz üzere, Luther’in doktrinin 

ortaçağ kilisesinin günahları bağışlama (endülüjans) pratiğine saldırıları ya da 

inancın haklılığını göstermesi fikri kadar, özünün bir parçasıdır.” (Wood, 

2016: 79). 

Luther’in doktrinine göre günahkârlar kiliseler aracılığıyla değil Tanrı’nın 

hakkaniyeti sayesinde günahlarından kurtulmaktadır. Bu anlayışa göre kişiler günahkâr 

olmayı sürdürseler bile sadece inançları aracılığıyla haklılıklarını gösterebilmektedirler. 

Bu anlayışın kiliselerin kutsal işlevlerine karşı ölümcül bir darbe vurduğuna dikkat çeken 

Wood (2016: 83) bununla birlikte bu anlayışın otoriteye itaat konusundaki etkisinin daha 

büyük olduğunu savunmaktadır. Bu süreçte Kilise bir yandan toplumsal yaşamdaki 

etkisini görece yitirirken bir yandan da “Reformasyon ile birlikte sekülarizasyon, kilise 

topraklarının soyluların kontrolüne geçmesini sağlamıştır.” (Turan, 2020: 51) 

Kilise’nin toplumsal yaşamdaki etkisinin zayıflaması toplumsal yaşama ilişkin 

üstlenmiş olduğu görevleri yapamamasını da beraberinde getirmiştir. Kilise kurumlarının 

ve ilişkilerinin üstlendiği görevlerin yerine getirilmesinde ortaya çıkan açık ise devlete 

ait yapılar tarafından ikame edilmiştir. Yoksul ve düşkünlerin bakımı, sağlık gibi 

hizmetlerde oluşan boşluklar kişilerin daha önce sorgulamadan kabul ettikleri dini ve 
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dünyevi düzenin aşınmasında etkili olmuştur. “Bu çerçevede feodal zümreler ile özellikle 

kilise ve dinin düzenleyici etkisinin geriletilerek toplumun dönüştürülmesi, aynı zamanda 

seküler bir dönüşüm sürecidir.” (Turan, 2020: 141). Toplumsal yaşama dair getirilen 

dünyevi düzenlemelerin yaygınlaşmasıyla birlikte kaynağını kutsal kitaplardan veya 

Kilise’den alan iktidar anlayışı da zayıflamaya başlamıştır. Çünkü toplumsal yaşama 

ilişkin kurallar Kilise ve dini metinler üzerinden değil monarşik-bürokratik yapı 

tarafından çıkarılan düzenlemeler aracılığıyla belirlenmeye başlamıştır. Bu 

düzenlemelerin Hıristiyan inancına karşı düzenlemeler olduğu düşünülmemelidir. 

Buradaki önemli farklılık düzenleyici olanın dünyevi iktidar sahibi olmasıdır. Bu 

farklılık, yani toplumsal yaşamın düzenlenmesinde ruhani iktidarın yerine dünyevi 

iktidarın öne çıkması, iktidarın kaynağına dair tartışmaları da beraberinde getirmiştir. 

Toplumsal yaşamın düzenlenmesinde iktidarın kaynağının teokratik kökenleri zayıflamış 

ve genelin yararı için çalışma iddiasında olan dünyevi otorite sahiplerinin iktidarı 

pekişmiştir.  Adorno ve Horkheimer (2010: 39)’un belirttiği gibi Protestanlık inancı 

inancın kendisini aşan hakikat ilkesini54 çiğnemiş, bunun bedelini ise Tanrı’dan 

kaynaklanmayan söze boyun eğerek ödemiştir.  

 

2. Dünyevi Otoritenin Güçlenmesi 

Reform hareketiyle birlikte bu çalışmanın konusu bağlamında önemli iki düşünsel 

ve toplumsal değişim öne çıkmaktadır. Bunlardan biri Protestanlık inancının gelişmesiyle 

birlikte Kilise’nin toplum üzerindeki gücünü kaybetmesi diğeri ise toplumun seküler 

otoriteye kesin bir şekilde itaat etmesinin vurgulanmasıdır.  

                                                 
54 Adorno ve Horkheimer’a (2010: 39) göre Luther, inanç aracılığıyla tin ve var oluşu uzlaştırmaya 

uğraşmıştır. Ancak inanç kendi eksikliğini gösteren bir kavram olduğu için, “eğer inancın bilgiye karşıt 

olduğu ya da tersine bilgiyle bağdaştığı sürekli vurgulanmazsa; inanç, inanç olarak yok olur. İnancın daima 

bilgini kısıtlanmasına gereksinim duyması kendisinin de kısıtlı kalmasına neden olur. İnanç, inancın 

kendisini aşan hakikat ilkesi olmadan varlığını sürdüremez.” 
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Luther 1534 yılında basılan İncil’in Almanca çevirisini yapmadan önce 

geliştirdiği tezlerle55 reform için gerekli fikirleri oluşturmuş bulunmaktaydı. Bu tezlerle 

Luther “kilisenin ruhani otoritesini, kutsal metinlerin yorumu üstündeki tekelini, kilise 

konseyini çağırma konusunda yegâne yetkili olmasını, dinsel ve seküler otorite arasındaki 

ilişkilerle doğrudan bağlantılı olarak sorgulamıştı” (Wood, 2016: 85). Bu tezler Kilise’nin 

insanlık ile Tanrı arasında karar verici bir aracı olmasını sorgulayarak bunu reddetmeye 

ilişkin düşüncel bir altyapı oluşturup ceza verme ve günah çıkarma gibi Tanrı’ya ait 

güçlerin Kilise tarafından gasp edildiği görüşünü güçlendirmiştir. Yine bu tezler 

kiliselerin günah çıkarma ve yargılama yetkisine büyük bir darbe vurmuş, Hıristiyan 

toplumunun seküler otoriteye kesin itaat etmesi gerektiğine dair bir düşünsel altyapı 

oluşturmuştur (Smith, 2001: 148).  

Wood (2016: 85)’e göre seküler otoriteye kesin itaate ilişkin düşünsel altyapıyı 

“inançla haklılık” doktrini sağlamıştır. Kilise’nin dünyevi otoritesinin Reformasyon’dan 

önce de sorgulandığına dikkat çeken Wood, Luther’in bir adım daha ileri giderek 

Kilise’nin sadece dünyevi otoritesini değil insanların ruhları üstündeki otoritesini de 

sorguladığını belirtmektedir.  

“Kilisenin cezalandırma, aforoz etme ya da suç bağışlama endüljanslarını 

bahşetmesinden başlayan Luther, buradan sadece kilisenin dünyevi otoritesine 

karşı saldırarak ilerlemez, aynı zamanda seküler hükümetleri ve onların 

neredeyse koşulsuz itaat talebi iddialarını da destekler. Bu noktada, inançla 

haklı çıkmak doktrini gerçekten temel olur. Bu doktrin, kilisenin kutsal 

güçlerine saldırıdan çok seküler otoritenin savunusu ve ona itaatin zorunluluğu 

bakımından seküler güce daha çok katkıda bulunmuş olabilir” (Wood, 2016: 

86). 

Luther teolojsinin kozmik düzen hiyerarşisinin yerine katı bir şekilde ruhani ve 

dünyevi alan ayrımına giderek Kilise’yi herhangi bir dünyevi yargılamanın dışında 

                                                 
55 Bu tezlerin en önemlileri şu başlıklarla öne çıkmaktadır: “Adress to the Christian Nobility of the German 

Nation”, “On the Babylonian Captivity of the Church” ve “On the Freedom of a Christian” (Wood: 2016: 

83) 
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bıraktığına dikkat çeken Wood, Luther’in daha önce hiç yapılmayan biçimde ileri giderek 

Kilise’nin hem dünyevi hem de ruhani yargılama yetkisini reddettiğini öne çıkarmaktadır. 

“Böylece kilisenin otoritesi sadece dünyevi meselelerde değil, aynı zamanda biçimsel 

kutsal işlevlerde bile yok ediliyor; kilise görevlileri rahiplerin, insanlık için Tanrı’ya 

giden yegâne resmi kanal olması rolüne ilişkin görevlerinden yoksun bırakılıyordu. Baskı 

güçleri yalnızca bütün Hıristiyanların itaat etmek zorunda olduğu seküler hükümete aitti.” 

(Wood, 2016: 88) 

Akal (2019: 333, 334) Reform hareketinin modern-ulus devletin oluşmasına 

etkisi üzerinde durmaktadır. Protestan düşünürlerin çabasının öncelikle Katolik krallar 

karşısında Protestan uyrukların güvence altına alınmasına yönelik olduğunu belirten Akal 

(2019: 333, 334) bununla birlikte daha derinde bu inancın ortaya çıkan yeni koşulların 

ürünü olduğunu savunmaktadır. Bu bağlamda Akal, Reform hareketinin özellikle Orta ve 

Kuzey Avrupa’da belirmeye başlayan “ulus-devletler yapılanması”na  denk düşmesine 

dikkat çekmektedir. Akal’a göre Machiavelli’nin hükümdara verdiği “Tek ol, modern 

anlamda kral ol” öğüdü tarihte ilk olarak Luther tarafından yenilenmiştir. Luther 

Tanrı’yla kul arasında gereksiz bir aracı olarak değerlendirdiği Papalık’a savaş açması 

Katolik Kilise’nin etkisinden kurtulmaya çalışan prenslerin ve kralların işine gelmiştir. 

Kilise’nin aracı bir kurum olmaktan çıkması ve geleneksel önemini kaybetmesiyle 

Protestanların kralın insafına terkedildiğini belirten Akal, Reform hareketinin modern 

anlamda bireyin oluşmasına katkısına dikkat çekmektedir. 

“Luther’in Tanrısı, deyim yerindeyse, onlara sırtını çevirmişti. Onun kimi 

bağışlayıp, kimi bağışlamayacağı belli değildi. Bir protestan olarak hıristiyan, 

ruhsal açıdan güvensiz bir ortamda dolaşan tedirgin varlığa dönüşmüştü. 

Dolayısıyla, dünyevi alanda terkedilmiş bu insanların gerçek efendisi yalnızca 

kral ve onun ardındaki devlet olabilirdi. Bu da modern anlamda birey 

kavramının oluşumunda, Reform düşüncesinin katkısının olduğunu yeterince 

gösterir” (Akal, 2019: 334).  
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Wood (2016: 91) Protestanlık inancının dünyevi alanla ruhani alanı ayırmakla 

kalmayıp yargılama veya baskı altına alma yetkisini kesin bir şekilde seküler otoriteye 

bırakmasına dair şu çarpıcı değerlendirmeyi yapmaktadır: “Bu ortaya koyuş biçimi, 

dünyevi otoritenin kiliseye karşı hak iddialarını bitirirken, seküler otoriteyi de, ruhani 

düzenin kutsallığından az olmayan bir statüye yükseltiyordu.” Yargılama ve baskı altına 

alma yetkisinin Kilise’den krala/prenslere geçmesiyle yaşanan bu büyük dönüşüm, 

yukarıda bahsedilen Hıristiyanlığın Roma İmparatorluğu’nun resmi dini olması ve 

Papa’nın imparatora taç giydirmesiyle zirveye ulaşan dönüşümün tersi yönde etki yapmış 

görünmektedir. Hatırlanacağı gibi bu gelişmelerle birlikte Kilise ruhani alandaki 

yetkisine piskoposluk ve manastırlar aracılığıyla siyasal alanı da katmıştı. 

Dünyevi/siyasal alanla ruhani alanın ayrılması ve daha önce Kilise’nin yargılama ve baskı 

altına alma gücü dünyevi alanın bir sorunu olarak görülmüş böylelikle bu alanda yetki 

başta hükümdar olmak üzere devlet çalışanlarına geçmiştir. Adorno ve Horkheimer 

(2010: 150)’nin belirttiği gibi “Luthercilik kılıç ile kızılcık sopasını İncil’in özü haline 

getirerek, devlet ile öğreti arasındaki uyuşmazlığı bütünüyle ortadan kaldırdı.” 

Gücün hükümdarın kişiliğinde toplanması ve bunun temsili bu dönemin siyasi 

rasyonalitesi olmuştur (Turan, 2020: 151, 152). Dünyevi iktidara sahip hükümdar artık 

meşruiyet kaynağı olarak Kilise’den bağımsız hale gelmeye başlamıştır. Buna paralel 

olarak Kilise’nin dini alandan gelen üstünlüğünü aşacak yeni arayışlara girilmiştir. 

Teokratik yaklaşımın desteklediği ruhani meşruiyet görüşünün karşısına dünyevi 

meşruiyetin destekçileri olarak siyaset ve bilim çıkmıştır. Hükümdarın kişiliğinde 

birleşen bir devlet düşüncesiyle beraber ruhani meşruiyet yerine dünyevi meşruiyeti 

koyan bir yol izlenmiş ve hükümdarlığın nihai amacı da bu yönde oluşturulmuştur. Bu 

durumda amaçlanan siyasi hedefler “içeriye karşı tebaanın itaatinin sağlanması, dışarıya 

karşı ise prensin hâkimiyetinin tanınması ile bu hâkimiyetin tehdit edilmesinin 

önlenmesini sağlayacak en iyi yönetim tekniklerinin bulunmasını içermektedir.” (Turan, 
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2020: 152). Monarşiye dayalı modern devlet anlayışının oluşmasında Reform’un 

yukarıda ele alınan düşünce biçimi etkili olmuştur.  

 

C. Kişiler Üstü Devlet Teorisi: Leviathan 

Thomas Hobbes’un yaşadığı ve eserlerini verdiği dönem (1588- 1679) Rönesans 

ile Aydınlanma arasındaki geçiş dönemine denk gelmektedir. İlgili literatürde modern 

devletin teorisyeni olarak kabul edilen Hobbes (Neocleous, 2015: 124) kişiler üstü bir 

devlet kuramını ilk kez 1651 yılında yayınlanan klasik eseri “Leviathan”da ayrıntılarıyla 

ele almıştır. Durkheim (2012: 56)’ya göre “Hobbes’ta en çok dikkat edilmesi gereken 

nokta belki de bu kişisel olmayan ve nesnel bir şeye ulaşma ihtiyacıdır.” Daha önceki 

devlet biçimleri ve devlete ilişkin eserlerde görülenden farklı olarak Hobbes’un devlet 

anlayışında devlet bir vatandaşlar topluluğunun karşılıklı anlaşmaları sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Dolayısıyla bu devletin kökeni tanrısal değil insanidir. Hobbes Leviathan’ı 

yani kurguladığı devleti toplumsal sözleşmenin ürünü olarak sunmakla siyaseti Tanrı 

katından insan katına indirmiş ve Rönesans bireyselliğini ulusal bireysellik haline getirme 

konusunda önemli bir adım atarak klasik ulus-devlet anlayışına yaklaşmıştır. Orta Çağ ve 

feodalite karşıtı olarak Hobbes Orta Çağ ideolojisinin baş mimarı olan Kilise’yle de 

anlaşmazlık içindedir. Kılıçbay (2020: 11)’e göre  “Hobbes, kutsal devlet inancını kırma 

konusunda ilk doruğu temsil etmektedir.” Gerçekten de Hobbes (2020: 182)’ye göre 

Protestanlar da dahil olmak üzere Papacılar ve diğer siyasi hizipler “halkın barış ve 

güvenliğine aykırı olduğundan, adalete de aykırıdır ve egemenin elinden kılıcın 

alınmasıdır.” 

Hobbes (2020) devleti ele almadan önce din konusunu irdelemektedir. Hobbes 

(2020: 87- 91)’e göre dinin doğal nedeni gelecek kaygısıdır. Ona göre gördükleri 

olayların nedenlerini merak etme ve şeylerin başlangıcını düşünme eğilimi insanların 
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doğal özellikleridir. Dolayısıyla bu özellikler az ya da çok her insanda mevcuttur. Bu iki 

özelliğin insanda kaygıya neden olduğunu belirten Hobbes, dini bu kaygıyla başa çıkma 

aracı olarak görmektedir. Hobbes’a göre dinin dört doğal kökeni bulunmaktadır. Bunlar; 

hayaletlere inanmak, ikincil nedenleri bilmemek, korkulan şeylere bağlılık ve geçici 

şeyleri haberci olarak kabul etmektir. Hobbes (2020: 271) bir devletteki ibadet biçiminin 

tek olması gerektiğini belirtmektedir. Ona göre kamusal tapınmanın özelliği tek biçimli 

olmasıdır ve farklı insanlarca farklı biçimlerde ibadet yapılması durumunda devletin bir 

dininin olduğundan bahsedilemez. 

Hobbes (2020: 126, 127) devletin durumunu ortaya koymak bakımından 

öncelikle kişilik konusuna eğilerek doğal kişi ve yapay kişi ayrımı yapmaktadır. Sözlerin 

ve eylemlerin kişinin kendisine ait olduğu durumları doğal kişilik olarak tanımlayan 

Hobbes, asıl olarak devlet fikrini de içinde barındıran yapay kişilik üzerinde durmaktadır. 

Yapay kişiliği ise çok sayıda insanın tek bir insan tarafından temsil edilmesiyle ortaya 

çıkan ve başkalarının sözlerini ve eylemlerini temsil eden kişilik olarak tanımlamaktadır. 

Bu durumun cansız, soyut bir varlık için de geçerli olabileceğini ifade etmektedir. 

Hobbes (2020: 17, 18) eserinin hemen başında yapay bir kişi olarak kurguladığı 

devletin (Leviathan) içeriğinin ve yapıcısının insan olduğunu belirterek onun nasıl ve 

hangi sözleşmelerle yaratıldığını, “egemen olanın haklarının ve adil kudretinin yani 

otoritesinin neler olduğunu ve onu koruyan ve çökerten şeyin ne olduğunu” 

irdelemektedir.  Kurguladığı devleti anlattıktan sonra onu “Hıristiyan devleti” ve 

“karanlığın krallığı”yla karşılaştırmaktadır. Hobbes’un devleti ele almadan önce din 

konusunu ele almasının bir nedeni din üzerinden devlete varmak olabilir. Çünkü 

hatırlanacağı gibi Hobbes kutsallık kavramını Tanrı’ya ait olanlardan krala ait olanlara 

vararak ele almıştı. Genelden özele geçmek Hobbes’da bir yöntem olarak var 

görünmektedir. Durkheim (2012: 28) “iflah olmaz bir rasyonalist” olarak bahsettiği 

Hobbes’un “olguların toplamından ibaret sayılan bir bilimi bilim say”madığını ve 
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“evrenin de tümdengelimle çıkarsanabileceğine inan”dığını belirtmektedir. Ayrıca 

Hobbes devlet konusundan önce ele aldığı dinin doğal kökeninin kaygı ve korku 

olduğunu belirtirken devleti ayrıntılarıyla ele aldığı ikinci kısımda ise devletin amacının 

bireysel güvenlik olduğunu savunmaktadır. Kendini güvende hisseden birinin korku ve 

kaygılardan uzaklaşacağı akılda tutulursa Hobbes’un devletin güvenliği tesis etmesi 

oranında dinin toplumsal rolünün azalacağını düşündüğü söylenebilir.  

Hobbes (2020: 136)’ya göre bir toplumu başka toplumların saldırısından ve 

toplum üyelerini birbirlerinin zararlarından koruyabilecek genel bir gücü oluşturmanın 

yegâne yolu, toplumu oluşturan üyelerin bütün kudret ve güçlerini tek bir kişiye veya tek 

bir iradeye indirgeyecek bir heyete devretmeleridir. Hobbes bunu başaran toplulukların 

devlet olduklarını belirtmektedir. Hobbes (2020: 101)’e göre devletin olmadığı bir 

toplulukta ise “herkes herkese karşı daima savaş halindedir.” Topluluk içerisindeki 

üyelerin hepsinin diğer üyelerin hepsiyle yaptığı bir ahit yoluyla bir ve aynı kişilikte 

birleşmesiyle bir devlet oluşmaktadır. Devletin özünün o kişide toplandığını vurgulayan 

Hobbes (2020: 136) şöyle devam etmektedir: “bu öz, büyük bir topluluğun üyelerinin 

birbirleriyle yaptıkları ahitlerle, her birinin huzur ve sükûnu ve ortak savunmaları için, 

içlerinden birinin, onun uygun bulacağı şekilde, hepsinin birden gücünü ve imkânlarını 

kullanabilmesidir.” Hobbes (2020: 133, 134)’ün devletin bu huzuru ve güvenliği nasıl 

sağlayacağına dair açıklamalarında ise üç belirleme öne çıkmaktadır. Bunlardan biri ilgili 

topluluğun kalabalık olması, ikincisi topluluğun tek bir karar verici tarafından 

yönetilmesinin gerekliliği ve üçüncüsü ise bu tek karar vericinin sürekli olmasıdır.  

Hobbes (2020: 239- 246)’ya göre devletin çökmesine neden olan şeylerden en 

önemlisi onun kusurlu bir şekilde oluşturulmasıdır. Devletin çöküşünün nedenleri harici 

ve dâhili olarak ikiye ayırılacak olursa harici nedenin bir devletin daha güçlü devlet veya 

devletlerce yıkılması olarak net bir şekilde bellidir. Bunun olmaması için bir devletin 

uyruklarının sayısının ve gücünün çok olması gereklidir. Dahili nedenler ise fazla ve 
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karmaşıktır. Hobbes (2020: 239)’a göre devletler “dış şiddetle değil de, dahili kargaşa 

nedeniyle çöktükleri vakit, kusur, onların konusu olarak değil, onların yapıcıları ve 

düzenleyicileri olarak insanlardadır.” Hobbes bu kusurlardan öne çıkanları şu şekilde 

sıralamaktadır: Mutlak iktidar yokluğu, iyiye ve kötüye devletin değil de kişinin karar 

vermesi, egemen gücün toplum yasalarına tabi kılınması, uyruklara mutlak mülkiyet 

hakkı verilmesi, hatalı vicdan, ilham iddiası ve son olarak devlette birden fazla egemen 

olduğu görüşü…  

Hobbes’un devletin yok olmasının nedenlerine dair saydıklarına bakıldığında, 

bunlardan “ilham iddiası” ve “devlette birden fazla egemen olduğu görüşü” öne 

çıkmaktadır. İlham iddiası konusunda Hobbes (2020: 242) inanç ve kutsallığın doğaüstü 

ilham veya içe doğma yoluyla değil inceleme ve akıl yoluyla kazanıldığının altını 

çizmekte; “iyinin ve kötünün ne olduğuna karar verme yetkisinin doğaüstü ilham sahibi 

olduklarını iddia eden kişilere” verilmesini yanılgı olarak nitelemektedir. Burada 

Hobbes’un kutsallığı değil kutsallığın kaynağının ilham veya vahiy olmasını eleştirmesi 

dikkat çekicidir. Bu bağlamda Hobbes (2020: 242) inanç ve kutsallık konusuna dair şu 

değerlendirmeyi yapmaktadır.  

“İnanç ve kutsallık gerçekten de çok sık olmaz; fakat yine de bunlar mucize 

olmayıp, eğitimle, disiplinle, ıslah ile, ve Tanrı’nın uygun gördüğü zamanlarda 

kendi tercihine göre onları yarattığı diğer doğal yollardan meydana gelir. İşte, 

barışa ve devlete zararlı bu üç fikir[iyiye ve kötüye kişilerin karar vermesi, 

hatalı vicdan, ilham iddiası], dünyanın bu kısmında, Kutsal Kitab’ın sözlerini 

akla aykırı biçimde bir araya getirerek, insanları, kutsallık ve doğal aklın 

birlikte varolamayacağına inandırmak için ellerinden geleni yapan cahil din 

adamlarının dillerinden ve kalemlerinden kaynaklanmıştır büyük ölçüde.” 

Hobbes (2020: 245) devlette birden fazla egemen oluşunu devleti çökerten 

nedenler arasında sayarken bir devlette birden fazla egemenin olmasını savunanları bir 

insanın içinde üç tane ruh olduğunu savunan doktorlara benzetmektedir. Hobbes bu 

görüşte olanların egemenliğe karşı bir yücelik, yasalara karşı temel ilkeler ve devlet 
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otoritesine karşı bir ruhani otorite koyduklarını belirtmektedir. Toplumsal güç ve devlet 

iktidarının aynı şey olması dolayısıyla bu karşıtların sonucunda aynı uyrukların iki farklı 

devlete itaat etmesi anlamına geldiğine dikkat çeken Hobbes (2020: 245), bunun kendi 

içinde bölünmüş bir krallığa neden olacağından krallığın ayakta duramayacağını 

savunmaktadır. Bu savunmasını ise cismani ve ruhani otoriteler üzerinden şöyle 

gerekçelendirmektedir: 

“Ruhani iktidar neyin günah olduğunu ilan etme hakkını sahiplendiğine göre, 

neyin yasa olduğunu ilan etme hakkını da sahipleniyor demektir; çünkü günah, 

yasanın ihlalinden başka bir şey değildir; ve yine, devlet iktidarı da neyin yasa 

olduğunu ilan etme hakkını sahiplendiğine göre, her uyruk iki efendiye birden 

itaat etmekle yükümlü olmak gerekir ve bu efendilerin ikisi de kendi 

buyruklarına yasa olarak uyulmasını talep edeceklerdir ki bu imkânsızdır.” 

Hobbes (2020: 246) devletin bu nedenden dolayı çökmemesi için ya ruhani 

otoritenin dünyevi otoriteye ya da dünyevi otoritenin ruhani otoriteye tabi olması 

gerektiğini belirtmektedir. Ona göre aksi halde iki otorite de kendine taraftarlar bulacak 

ve bu iki taraf sürekli çekişme içinde olacaklardır. Bu durumda Hobbes’un “Hıristiyan 

Devlet”i de meşru-egemen gördüğü söylenebilir ancak bu durumda onun karşısında 

dünyevi bir otorite olmaması şartıyla…  

Hobbes (2020: 277, Hıristiyan Devlet’in doğasının ve haklarının Tanrı’nın ve 

peygamberlerin doğaüstü açıklamalarına dayandığını kabul etmektedir. Bununla birlikte 

Hobbes bu devlet biçiminde doğal akıldan yani duyulardan ve tecrübelerden 

vazgeçilmemesi gerektiğini vurgulamaktadır. Hobbes’un bir devlette (meclis olsun veya 

bir kişi olsun) tek egemen olması gerektiğini sürekli vurguladığı düşünülürse Hıristiyan 

Devlet’inde bir yanda doğal akıl diğer yanda ise ilahi otoritenin olduğu, (Hobbes’un 

yıkılmaya mahkum ettiği) çift egemenli bir devletin ortaya çıkacağı düşünülebilir. Fakat 

Hobbes Hıristiyan Devlet’inde bunun olmayacağını savunup savunmasını şöyle 

açıklamaktadır: “Tanrı’nın sözünde, aklın üzerinde olan; yani, doğal akıl ile ispat veya 
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cerh edilemeyen pek çok şey olmakla birlikte; doğal akla aykırı bir şey de yoktur; fakat 

doğal akla aykırı bir şey var gibi görünüyorsa, kusur ya bizim beceriksiz yorumumuzda, 

ya da hatalı akıl yürütmemizdedir.” Bu açıklama konuya ilişkin yeterli olmaktan uzak 

görünmektedir. Çünkü bu açıklamadan sonra da böyle bir devlette bir yanda ruhani 

otoritenin kutsallığı yani sorgulanamaz oluşu diğer yanda ise doğal aklın sorgulamaya 

meyilli yanı bulunmaktadır. Doğal akılla ruhani otoritenin çatışması durumunda 

“beceriksiz yorum” veya “hatalı akıl yürütme”nin ne ve nasıl olduğu konusunda devlet 

içerisinde tartışmalar çıkacağı tahmin edilebilir. Bu durumda Hobbes’un yukarıda 

açıkladığı bir devlette iki (veya daha fazla) egemen olması durumunda bu egemenlerin 

taraftar toplayıp birbirlerini yok etmeye çalışacakları durum ortaya çıkacaktır. Hobbes 

(2020: 290) (belki de bu çelişkiyi aşmak için) kurallara yasa gücünü veren şeyin devletin 

yasama otoritesi olmaması durumunda yani ruhani otoritenin yasaları belirlediği 

durumda, onları özel yasalar ve kamusal yasalar olmak üzere ikiye ayırarak konuyu 

açmaktadır. Ruhani otoritenin getirdiği özel yasaların sadece Tanrı’nın onu açıklamak 

istediği kişiyi bağladığını belirten Hobbes (2020: 290) esas olarak ilgilendiği kamusal 

yasalara dairse şu açıklamayı getirmektedir: 

“Eğer kamusal ise, devletin veya kilisenin otoritesidir. Fakat kilise, eğer tek 

bir kişilik ise, Hıristiyanlardan oluşan bir devletle aynı şeydir; buna bir devlet 

denilir, çünkü tek bir insanın, egemenlerinin kişiliğinde birleşmiş insanlardan 

oluşur; ötekine ise kilise denilir, çünkü tek bir Hıristiyan egemenin kişiliğinde 

birleşmiş Hıristiyanlardan oluşur. Fakat eğer kilise tek bir kişilik değilse, 

hiçbir otoritesi yoktur.” 

 

Yukarıda açıklandığı şekliyle Hobbes’un “Hıristiyan Devlet”i de meşru-egemen 

gördüğü söylenebilir. Fakat Hobbes’un Hıristiyan Devlet’inden ziyade kralın dünyevi ve 

ruhani iktidarın mutlak sahibi olduğu egemenlik biçimini ideal egemenlik olarak kabul 

ettiğini söylemek yanlış olmaz. Zaten Hobbes’u (Machiavelli’yle beraber) diğer devlet 

kuramcılarından ayıran bir özelliği ve düşüncesinin bir özgünlüğü de budur. Hobbes’un; 
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Tanrı ve kral ikiliğinde kralın, din ve devlet ikiliğinde devletin, ruhani ve dünyevi iktidar 

ikiliğinde ise dünyevi iktidarın yanında durduğu söylenebilir. Hobbes (2020: 402)’nin bu 

duruşu şu sözlerinde açıkça ortaya çıkmaktadır: “Özet olarak, eylemler ve sözler 

bakımından, zira sadece eylemler ve sözler bilinebilir ve suçlanabilir, hem ruhani hem de 

cismani bütün davalarda en büyük kudrete sahip olan kraldır.”  

Hobbes (2020: 401, 402)’ye göre, olması gereken dünyevi ve ruhani iktidarın 

mutlak olarak bir kişi veya mecliste toplanmasıdır ve cismani egemen eğer bir Hıristiyan 

ise aynı zamanda Kilise’nin de başıdır. Ona göre böyle bir egemen “hem politika hem de 

dinde, insanların dışsal eylemlerinin yönetilmesi için, uyrukları üzerinde, hiç kimseye 

verilmesi mümkün olmayan her türden iktidara sahiptirler…” Böyle bir mutlak iktidara 

sahip bir kral dini konularda uyruklarının yönetilmesini Papa’ya bırakabilir. Fakat 

Hobbes (2020: 402)’ye göre bu durumda Papa krala tabidir “ve bu görevi, bir başkasının 

hakimiyet alanında, jure divino, yani Tanrısal hak ile değil, jure civili olarak, yani cismani 

egemenin hakkıyla yerine getirir…” Durkheim (2012: 50)’in belirttiği gibi Hobbes’un 

devlet anlayışında devletin başı “dünyevi üstünlük kadar ruhani üstünlüğe de sahiptir. 

Çünkü kral ruhani kuralları yorumlamak için her ne kadar Papa’ya başvurması gerekse 

de kimin Papa olup olmayacağını belirleyecek olan da kendisi olduğu için, Papa, kralın 

gönlünce seçtiği bir tercümandan başka bir şey değildir. Hobbes'un ısrarla vurguladığı 

devletin tek bir kişilik halinde olması durumu anayasal bir ilke olarak ise ilk defa 1791 

Fransız Anayasasında "Krallık tektir ve bölünemez" şeklinde yer almıştır (Nalbant, 1997: 

65).  

Papa’nın dünyevi ve ruhani iktidarın sahibi olması, daha sonra Hükümdarın 

Papa’dan bu gücü alması ve daha sonra Hükümdardan bağımsız bir devlet kişiliğinin 

ortaya çıkmasını Neocleous (2015: 34) şöyle özetlemektedir: “Bir zamanlar Prens’in 

Papa’nın yerini aldığı yerde, şimdi devlet prensin yerini almıştır. Modern devlet kavramı 

bu nedenle monarşik devletin “bedenini” miras aldı ve onu yeni bir biçimde yeniden icat 
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etti. Ve devleti monarşiden ayırmak mümkün hale geldiği için, devleti kralın özelliklerine 

haiz olarak görmek de mümkün hale geldi: Devlet ebedi bir tüzel kişi oldu.” 

 

D. Rönesans ve Aydınlanmanın Etkileri: Bireysellik ve Rasyonel Akıl 

Rönesans genel olarak klasik Yunan-Roma düşüncesine yöneliş, sanat, edebiyat 

ve bilimlere olan ilginin yükselmesi, hümanist felsefenin ve modern siyasetin doğuşu gibi 

gelişmelerle ilişkilendirilerek Orta Çağ’dan Yeni Çağ’a geçiş dönemi olarak tarif 

edilmektedir (İrem, 2005: 139). Daha önce ele alınan Orta Çağ’da Kilise ve ruhban 

sınıfının toplumsal yaşama dair sorgulanmadan kabul edilen yetkisi ve kararları bu 

dönemde sert bir şekilde eleştirilmeye başlanmıştır. On beşinci yüzyıldan itibaren 

yaşanmaya başlayan ve yeniden-uyanma anlamına gelen Rönesans’la birlikte, sadece 

Kilise’nin toplumsal yaşamdaki rolü değil, önceki bin yıla damgasını vuran sosyal, 

siyasal ve ekonomik kurumları da sorgulanmıştır.  

“Rönesans’la birlikte gözlerini açtığı düşünülen insan, bu dönemden sonra 

kendi bireyselliğinin farkında olan aktif bir özne olarak tasavvur edilmeye 

başlanmıştır. Kendi bireyselliği dolayısıyla dünyayı anlamaya çalışan 

Rönesans insanı, kendisine biçilmiş sosyal, siyasal ve dini rolleri yaklaşık bin 

yıldır yerine getirmesi dolayısıyla dünyevi iktidarlarını sürdüren geleneksel 

kurumlara, atalardan miras aldığı her şeyi acımasız bir eleştirinin konusu 

haline getirmiştir.” (İrem, 2005: 139).  

Aydınlanma felsefesi; kapitalizmin genişlemesi, ekonomik ve kültürel 

rasyonelleşme, bilimsel gelişmelere dayalı yeni bir doğa ve toplum anlayışının doğuşu 

gibi genel süreçlerin içinde şekillenmiştir  (İrem, 2005: 141- 143). Bu süreçler içerisinde 

birçok akım olmasına rağmen bu akımların neredeyse tamamı temel bir 

sorudan/düşünceden çıkmıştır. İrem (2005: 143)’e göre “XVII. yüzyılda özellikle fizik 

alanında bilimsel devrim niteliğinde önemli keşiflerin yapılması, evrenin insan tarafından 

bilinebilir yasaları olduğu düşüncesini yaratmış ve ‘toplumun da doğa gibi bilinebilir bir 

yapısı var mıdır?’ sorusuna verilen olumlu yanıttan Aydınlanma felsefesi doğmuştur.” 
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Bauman (2020: 30) Aydınlanma felsefesinin bu cevabı modern bilimin pratiklerinden 

olan taksonomi, envanter çıkarma, kataloglama ve istatistiğe dayanarak verdiğini 

belirtmektedir. Ona göre “modern anlamda ustalık, bölme, sınıflandırma ve tahsis etme 

gücüdür (düşüncede, pratikte, düşünce pratiğinde ve pratiğin düşüncesinde).” 

Jung (1998: 22) bilimsel aydınlanma akımının etkisiyle birlikte özellikle 

eğitimliler olmak üzere büyük bir kitlenin kiliseye gitmeyi bıraktığını veya ona karşı 

kayıtsız kaldığını belirtmektedir. Aydınlanma felsefesi aklın kullanılmamasını cehalet ve 

karanlıkla özdeşleştirirken insanın çeşitli faaliyetlerini akli prensiplere göre düzenleme 

kapasitesine sahip bir varlık olduğu düşüncesini ise ışık metaforu yoluyla belirtmiştir. On 

sekizinci yüzyıl ise yaşanan köklü değişimi anlamaya çalışan Rönesans insanının 

aydınlık/karanlık metaforunu dinsel içeriğinden arındırarak yaptığı dönemlendirmede, 

Aydınlanma külliyatı içinde daha açık bir felsefi siyasal içerik kazanarak öne çıkmaktadır 

(İrem, 2005: 144).  

Aydınlanma düşünürleri insanların dini ve kültürel farklılıklarına rağmen 

insanlar arasında barışı tesis etmenin mümkün olup olmamasına da olumlu bir cevap 

vermektedir. Aydınlanma yakın geçmişinden görünür nedeni de dini farklılıklar olan 

kanlı çatışmaları ve baskıları miras almıştır. İrem (2005: 145)’e göre “Aydınlanma 

düşünürleri devamlı savaşlara neden olan dini farklılıklar yerine insanların, insan 

olmaktan kaynaklanan ortak ve evrensel nitelikleri yoluyla barışı tesis edebileceklerini 

öngören iyimser bir anlayışa sahiptirler.” 

Theodor W. Adorno ve Max Horkheimer “Aydınlanmanın Diyalektiği” adlı 

eserlerinde Aydınlanmanın hedefinin “insanları korkudan arındırmak ve efendi 

konumuna getirmek” olduğunu belirtmektedirler. Onlara göre Aydınlanmanın tasarısı 

dünyanın büyüsünü bozmak, söylenceleri dağıtmak ve kuruntuları bilgi yoluyla yıkmaktı. 

Bilginin elde edilme yolu olarak (modern) bilim ise “neden” ve “anlam”ı etkisiz 
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kılmaktadır. “Modern bilime giden yolda insan anlamdan vazgeçiyor. Formül kavramın, 

kural ve olasılık da nedenin yerini alıyor. Neden, bilimsel eleştirinin kendini sınadığı son 

felsefi kavramdı; çünkü yaratıcı ilkenin sekülerleştirilmiş en son biçimi olarak eski 

idealardan yalnızca bu kavram hâlâ bilimsel eleştiriyle boy ölçüşebiliyordu.” (Adorno ve 

Horkheimer, 2010: 21) Bauman’a (2020: 63)’e göre “Modern bilim, güçlü ve karşı 

konulmaz bir tutkudan, Doğa’yı fethetme ve onu insan gereksinimlerine tabi kılma 

tutkusundan doğmuştur.”  

Yukarıda animizmin dünyanın bütününü aynı bağlamda algılamaya müsait bir 

sistem olması münasebetiyle insanlık tarihindeki en önemli üç dünya görüşünden biri 

kabul edildiği belirtilmişti. Genel olarak kabul edilen diğer iki dünya görüşü ise dinsel 

dünya görüşü ve bilimsel dünya görüşüdür (Freud 2011: 156). Freud (2011: 170) bu 

dünya görüşlerinin birbirini takip eden aşamalar olarak kabul edilebileceğini belirterek 

şöyle devam etmektedir:  

“Burada ‘düşüncelerin kudretinin’ kaderini, aşamalar boyunca rahatlıkla 

izleyebiliriz. İnsan Animizm şamasında kudreti kendisine atfeder. Dini 

aşamada ise, bu kudreti ilahlara devreder, fakat yine de ciddi anlamda 

bunlardan vazgeçmez, zira ilahları çeşitli yönlendirmelerle etkileyebildiğini 

düşünür. Bilimsel aşamada insanın kudretine yer yoktur artık. Kendi 

önemsizliğini kabul etmiş ve pes ederek ölüme ve bütün diğer doğal 

gerekliliklere boyun eğmiştir.”  

Hesaplanabilirlik ve yararlılık ölçütüne uymayan her şeye kuşkuyla bakan 

Aydınlanma düşüncesinin isteği her şeyi açıklayan bir sisteme kavuşmaktır. Bu anlamda 

Aydınlanmanın rasyonalist veya ampirik olması önemli değildir. Aydınlanmanın 

fraksiyonları olarak değerlendirilebilecek çeşitli okulların yorumlama biçimleri farklı 

olabilse de birlikçi bilim olarak aynı düşünceyi paylaşmaktadırlar. Ne var ki insanları 

korkudan arındırmak, sorgulamalar ve önermelerle bilinmeyen ve “bilinmeye değer” yeni 

bilgileri üreterek bir nevi mitolojik dünyayı mitolojiden arındırmayı hedefleyen 
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Aydınlanma hedefine ulaşamamış, kendi kutsallarını yaratmıştır. Adorno ve Horkheimer 

(2010: 49) Aydınlanmanın kendi kutsallarını yarattığını şu şekilde açıklamaktadır:  

“Aydınlanmış dünyada mitoloji dışkutsallık düzeyine yerleşmiştir. 

Demonlardan ve onların soyundan gelen kavramlardan titizlikle arındırılmış 

olan var oluş, o çıplak doğallığıyla, kadim dünyanın bir zamanlar demonlara 

atfettiği ilahi [numinos] niteliği kazanır. Büyücü hekim tanrıların koruması 

altında ne denli sağlam bir dokunulmazlık zırhına büründüyse, bu olguların 

kaynağı olan toplumsal adaletsizlik de acımasız olgular başlığı altında 

günümüzde o denli sağlam ve sonsuza dek hiçbir müdahalenin erişemeyeceği 

bir kutsallık kazanmıştır.” 

Bilimin kendisinin bilincinde olmadığını savunan Adorno ve Horkheimer (2010: 

119) yukarıda bahsedildiği gibi Aydınlanmanın kendi kutsallarını yarattığı tezini daha 

ileri götürerek Aydınlanmanın “hakikat ile bilimsel sistemi bir tutan felsefe” olduğunu 

öne sürmektedir. Onlara göre resmi felsefe hakikat üreten bilime hizmet etmektedir.56 

Şöyle ki: “Bir çeşit zihinsel Taylorizm gibi felsefeden, zihnin üretim yöntemlerini ıslah 

etmeye yardım etmesi, bilgilerin biriktirilmesini rasyonelleştirilmesi, anlıksal enerji 

israfının önlenmesi beklenir. İşbölümünde kimya ve bakteriyoloji olduğu gibi felsefeye 

de bir yer verilmiştir.” (Adorno ve Horkheimer, 2010: 323)  

Bu görüş Eliade’nin modern öncesi toplumlarda kutsallığın doğayla iç içe 

olduğu ya da hiçbir sorgulamaya tabi tutulmadan hakikat olarak algılandığı görüşüyle 

beraber düşünüldüğünde, Aydınlanmanın yeni bir “hakikat” ve yeni bir kutsallığın ortaya 

çıkmasında etkili olduğu söylenebilir. Bu durumda -ilkellerde doğa ve akrabalık kaynaklı, 

Orta Çağ’da din/Tanrı kaynaklı olmak üzere- hakikat ve kutsal Aydınlanmayla beraber 

modern öncesi döneme göre kaynak ve nitelik olarak değişmiş fakat yine de  (bilimsel 

sistem adı altında) bir hakikat, sorgulanmadan kabul edilen bir kutsal olarak kalmıştır. 

                                                 
56 Adorno ve Horkheimer (2010: 324) felsefenin bu biçimde araçsallaştırılmasına karşıdır. Onlara göre 

“felsefe, düşünme deyince, kendisini idare edenlerin tersine, başat işbölümüne teslim olmamayı ve 

görevlerinin başkası tarafından buyrulmasına izin vermemeyi anlar. Mevcut olan, insanlara yalnızca 

fiziksel tahakküm ve maddi çıkar aracılığıyla baskı uygulamaz, bunu karşı konulmaz telkinle de yapar. 

Felsefe bir sentez, temel bilim ya da üst bilim değil de, bu telkine gösterilen bir direnme çabası, anlıksal ve 

gerçek özgürlük doğrultusunda bir kararlılıktır.” 



168 

 

Jung (1998: 50, 51) bu konuda Aydınlanma akılcılığına sahip bir insanın olayları bilimsel 

olarak açıklayan teorileri bir savunma aracı olarak kullandığını belirtmektedir. Bunun 

nedenini modern insanın “bilimsel” olarak etiketlenmiş her şeye duyduğu eksiksiz inanca 

bağlayan Jung (1998: 51) şöyle devam emektedir: “Bence herhangi bir bilimsel teori 

kendi başına, ne kadar kurnazca olursa olsun, psikolojik gerçek açısından, dinsel 

dogmalardan daha az değer taşır.” 

Adorno ve Horkheimer (2010: 120) Aydınlanma ahlakı doktrinini çıkarın fayda 

etmediği durumlarda “toplumu bir arada tutmak için, zayıf düşürülen dinin yerine anlıksal 

bir zemin bulunması yönünde girişilen umutsuz bir çaba” olarak görmektedir. Burada bir 

insan grubunun bir arada yaşayabilmesinde “ortak bir değerler sistemi”nin bulunmasının 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Daha önce Kilise aracılığıyla din üzerinden var olan veya 

yaratılan değerler kayboldukça onu ikame edecek ve toplum tarafından genel olarak kabul 

edilen yeni “ortak değerler” inşa edilmiştir.  

Rönesans ve Aydınlanma’nın Reform’la ilişkili olduğunu belirten görüşler 

mevcuttur. Bu bağlamda Rönesans ve Reformasyon arasındaki paralelliklere dikkat çeken 

İrem (2005: 139, 140) buna örnek olarak hümanist felsefenin önde gelen düşünürlerinden 

Erasmus’un (1465- 1536) düşüncelerini göstermektedir. Erasmus’un dini inançların 

basitleştirilmesini ileri sürerken sadece insanın ilahi iradeyi aracısız olarak 

kavrayabileceğine olan güvenini ifade etmeyip yaklaşık bin yıllık dini yapı ve kurumların 

dünyevi işlevleri hakkında çağdaşlarından farklı eleştirel bir görüşü de dile getirdiğini 

aktaran İrem, akla duyulan hayranlığın Rönesans düşününe damgasını vurduğunu 

belirtmektedir.  

Rönesans ve Hıristiyanlığa ilişkin Reform hareketinin birbirini etkilediği Luther 

ve Erasmus’un Kilise’ye ilişkin değerlendirmeleri göz önüne alındığında açık bir şekilde 

ortaya çıkmaktadır. İrem (2005: 141)’e göre kilise eski metinleri saklayarak Rönesans 
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dönemine ulaştırması bakımından Rönesans’a katkı sunmuştur. Rönesans düşüncesinde 

aklın ön plana çıkarılması dolayısıyla, aklın inanç tarafından esir alındığı bir dönem 

olarak Ortaçağ karanlık dönem olarak kabul edilmiştir. İrem (2005: 141) “Rönesans’ın 

edebi, dini ve bilimsel hesaplaşmaları içinde doğa, insan ve toplumun akla daha çok 

açılmasıyla beraber, aklın sınırları dışındakilerin karanlığın içinde kaldıkları yönünde bir” 

inancın doğduğunu belirtmektedir. (Le Goff, 2005: 54,55) de Rönesans ve Aydınlanma 

öncesinde bilimin ve bilginin kiliselerde gelişmiş olduğuna dikkat çekmektedir:  

“Hıristiyanlık açık bir biçimde eski pagan dünyasının felsefesini reddetmiş 

olsa da, yine de hem Grek Aristoculuğundan gelen ansiklopedik bilgi düzenini 

ve diğer entelektüel araçları, hem de özellikle Romalılar’ın Eski Yunan’dan 

miras aldıkları müfredat programını benimsemişlerdir. Kilise Papazları kendi 

kültürel dilleri olarak Latinceyi korumuş ve Yedi Temel Bilim (dilbilgisi, 

belâgat ve diyalektik derslerini kapsayan trivum ile aritmetik, geometri, 

astronomi ve müzik derslerini kapsayan quadrium’dan oluşur) olarak bilinen 

sistematik sınıflandırmaya yer vermişlerdi.” 

Kiliselerin yanı sıra henüz on üçüncü yüzyıldan itibaren şehirlerin kendi 

başlarına kültürel merkezler haline geldiğine dikkat çeken (Le Goff, 2005: 51), ortaya 

çıkan kentlerdeki okullarda okuma, yazma ve hesaplamanın sıradan halka öğretilmeye 

başlandığını aktarmaktadır. Ona göre ekonomik yenilenmenin ardından hukuk alanında 

bir sürü yeni uğraş dalıyla birlikte hukuki yenilenme meydana çıkmıştır. Örneğin noter 

sayısında güney Avrupa büyük bir yükselişe olmuştur. 

Batı Avrupa’da feodalizm ve mutlak monarşi dönemlerinde teokratik kuralların 

hâkim olduğu bir kutsal iktidar anlayışı kabul görürken Aydınlanma düşüncesiyle birlikte 

iktidarın kişilerden bağımsız niteliği güçlenmiştir. Batı’da bu sürecin Reform ile 

başladığını fakat modernitenin ikinci ve belirleyici devriminin on yedinci yüzyılda 

gerçekleştiğini belirten Tuğrul (2021: 196) şöyle devam etmektedir: 

“Bir taraftan Galile ve Kopernik devrimleriyle, doğa ve evren matematiksel 

fizikle anlatılabilir hale gelirken, Tanrı’nın görünmezliğinin sembolleri ve 

temsilleri, fiziki yasalarla açıklanır. Öte yandan, Hobbes devrimiyle siyaset 
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kurumsallaşarak (modern Devlet’in temelleri atılır), hem bağımsızlaşır, hem 

de “karşılıklı anlaşma”lı, istemle varolan yeni bir siyasi otorite biçimi 

(commonwealth) ortaya çıkar.” 

Yaşanan sekülerleşme ve Aydınlanma sürecinde kutsallığın etrafındaki dinsel-

tensel bağın çözüldüğünü kabul eden Tuğrul (2021: 30-31) ancak kutsalın kaybolmadığı, 

yer değiştirip yeni tözler içinde yeni tanımlar bulduğunu belirtmektedir. Ona göre kutsal 

özünde bireyin ve egemenin bulunduğu ikili bir ilişki alanında yer almaktadır ve 

modernleşme sonrasında da bu ikili ilişkide kutsallık geçerliliğini korumaktadır. Bir 

yandan birey fiziksel dünyası içinde kutsallığı bedenine taşırken kutsalın ne olduğuna 

karar veren ise önceki dönemlerde olduğu gibi yine egemendir. Tuğrul (2021: 31) 

modernleşme sürecinde ulus devlet için vatan, demokrasiler için insan hakları, totaliter 

sistemler için “üstün ırk”tan “yeni insana” dek farklı şekillerde tezahür eden yeni kutsallık 

alanları olduğunu savunmaktadır.  
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III. MODERNİTE SÜRECİNDE KUTSALLIĞIN DÖNÜŞÜMÜ 

Feodal dönemde var olan toprak üzerindeki örgütlenme biçimlerinin seküler 

olma iddiası olmadığı, bu dönemde seküler bir anlayışın tahayyül edilmesinin dahi zor 

olduğu ve dinin bir meşruiyet kaynağı olduğu daha önce tartışılmıştı. Modernleşme 

kuramlarında ise genellikle sekülerleşme bir ilke olarak kabul edilmektedir.  

Modernitenin57 tanımının ve yaşının tartışmalı bir konu olduğunu belirten 

Bauman (2020) modernliğe dair net bir tanım yapmayarak, onu müphemliğin ortadan 

kaldırılması olarak ele alıp müphemliğin karşısında konumlandırmaktadır. Giddens 

(2008: 12) ise yoğun gözetleme, kapitalist girişim, endüstriyel üretim ve şiddet araçlarının 

merkezi denetiminin pekiştirilmesi olmak üzere modernite ile özdeşleştirilen dört 

“kurumsal kümeleşme” den bahsetmektedir. Bu kurumsal kümeleşmelere bakıldığında 

her birinin kendi içerisinde bir çeşit bilgi depolama ve denetleme içerdiği görülmektedir. 

Bu yolla, oluşan veya oluşabilecek belirsizlikler ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. 

Dolayısıyla moderniteyi müphemliğin karşıtı olarak görmek doğru bir yaklaşım olarak 

kabul edilebilir. Bauman’a göre müphemlikle modernlik sürekli bir mücadele içindedir 

ve bu mücadelenin yoğunluğunu etkileyen iki temel faktör öne çıkmaktadır. Bunlardan 

biri “müphemliğin mevcut boyutlarının denetimine yetecek gücün bulunup 

bulunmaması” diğeri ise “müphemliğin azaltılmasının doğru teknolojinin keşfi ve 

uygulanması ile ilgili bir sorun, yani yönetsel bir sorun olduğunun farkına varılıp 

varılmaması”dır (Bauman, 2020: 15- 33). Modernlik ile müphemlik arasındaki mücadele 

zayıflamadan devam etmektedir çünkü modernlik kendi sorunlarını bunlarla mücadele 

                                                 
57 Modernite ve modernizm kavramları bazen karıştırılmaktadır. Oysa bunlar farklı kavramlardır. 

Modernite bazı kaynaklarda “evrensel modernizm” olarak da kullanılmaktadır (Harvey, 2012).  Modernite, 

bilimsel ve teknolojik gelişmenin, sanayi devriminin ve kapitalizmin getirdiği geniş çaplı ekonomik ve 

toplumsal değişimlerin bir sonucu olarak Batı uygarlığının bir evresini işaret etmektedir. Modernizm ise, 

“20. yüzyılın başında olgunlaşan ve geriye baktığımızda (Aydınlanma’yla analojik olarak) postmodern bir 

‘proje’ ya da postmodern durumun ilk belirtilerinin çıktığı evresi olarak görebileceğimiz entelektüel 

(felsefi, edebi, sanatsal) bir akımdır.” Bauman, (2020: 15). Bu çalışmada modernite süreci ele alınmaktadır 

ve modernizm tartışılmamaktadır. Ayrıca “modernleşme” ve “modernite” aynı anlamda “modern” ise bu 

anlamların sıfat hali için kullanılmaktadır.  
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etmeye çalışırken kendisi yaratmaktadır. Müphemliği “bir nesne ya da bir olayın birden 

fazla kategoriye sokulması olarak” tanımlayan Bauman (2020: 11), onun dile özel bir 

düzensizlik yani adlandırma/sınıflandırma işlevinin iflası anlamına geldiğini 

belirtmektedir.  

İrem (2005: 149) modernitenin genel olarak literatürde ve baskın tarih anlatısı 

içinde “karanlık Ortaçağ’ın ertesinde Rönesans’la doğan ve bilimsel devrimlerin ardından 

gelen Aydınlanma neticesinde sosyal, siyasal ve ekonomik çevreyi şekillendiren 

dönüştürücü bir kuvvet olarak” tanımlandığını belirtmektedir.  Giddens (2008: 50) bu 

dönüştürücü gücün etkisinin – onun anlaşılması için önceki dönemlerde ortaya çıkan 

geçiş ya da kopmaların önemli olduğunun altını çizmekle beraber- önceki dönemlerde 

ortaya çıkan geçiş ya da kopmalarla kıyaslandığında olağanüstü büyüklükte olduğunu 

savunmaktadır. Ona göre, “modern dünyada yaşayanları, önceki bütün toplum türlerinden 

ve tarihin önceki bütün devirlerinden ayıran şey, bunları çok daha uzun geçmiş 

aralıklarına bağlayan sürekliliklerden daha derindir. Bu, şu an yaşadığımız dünyanın 

doğasını daha iyi anlamaya çalışmak için daha evvel varolan toplum türlerini ele alamayız 

demek değildir.” Anlaşılmaktadır ki Giddens her ne kadar modern öncesi toplumsal 

dönüşümlerin modernitenin gelişiminde ve anlaşılmasında etkili olduğunu kabul etse de 

modernite süreciyle birlikte insanlık tarihinde önceki değişim ve dönüşümlerle 

karşılaştırılamayacak büyüklükte bir değişim ve dönüşüm olduğunu ileri sürmektedir.  

Bauman (2020: 16, 17), “Modernliğin kendisine biçtiği ve aynı zamanda da 

modernliği oluşturan pek çok imkânsız ödev” bulunduğunu; bunlardan “düzenleme 

ödevi”nin daha doğrusu “bir ödev olarak düzen”in öne çıktığını savunarak düzen ve 

modern bağlamını şu şekilde açmaktadır:  

“Varoluş, tasarım, manipülasyon, yönetim ve mühendisliğin etkisi altında 

olduğu ve bunlar tarafından sürdürüldüğü ölçüde moderndir. Varoluş, marifetli 

(yani, bilgi, beceri ve teknolojiye sahip) egemen failler tarafından yönetildiği 
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ölçüde moderndir. Faillerse, varoluşu yönetme hakkına sahip çıktıkları ve bu 

hakkı başarıyla savundukları ölçüde egemendirler: Düzeni tanımlama ve 

bunun sonucu olarak da tanımlamadan kaçan artıklar olan kaosu bir tarafa itme 

hakkına yani.” 

Harvey (2012: 21) ise modernitenin genellikle teknolojiyi merkezine alan 

pozitivist ve rasyonalist eğilimli olarak algılandığını, “doğrusal gelişmeye ve mutlak 

doğrulara inançla, toplumsal düzenin rasyonel biçimde planlanmasıyla ve bilgi ve 

üretimin standartlaştırılmasıyla” özdeşleştirildiğini belirtmektedir. Harvey’in bu 

açıklamasına bakıldığında Onun da moderniteyi “pozitivizm”, “mutlak doğrulara inanç” 

gibi başlıklarla yani belirsizliğin ortadan kaldırılmasıyla yakından ilişkili olarak ele aldığı 

anlaşılmaktadır.  Harvey (2012: 51) moderniteye dair genel açıklamalar yaptıktan sonra 

onun önemli bir yanının da bürokratik iktidarı ve rasyonelliği kutsamak olduğunu 

belirtmektedir.  

Müphemliğin ortadan kaldırılmasını tipik bir modern pratik olduğunu savunan 

Bauman (2020: 20, 21) bunu modern pratiğin, modern siyasetin, modern aklın ve modern 

yaşamın özü olduğu belirtmektedir. Bauman bu pratiğin kesin olarak tanımlama ve buna 

uygun olmayan her şeyin bastırılıp elenmesi çabası olduğu belirtmektedir. Ona göre 

“modern pratiğin amacı boş noktaların doldurulmasıdır. Aslında boşluğa tahammülü 

olmayan şey doğa değil, modern pratiktir.”58Dolayısıyla hoşgörüsüzlük doğanın bir 

özelliği değil modern pratiğin -düzenin inşası, katılma ve kabul edilmenin sınırlarını 

çizen- bir eğilimi olarak görülmelidir.  

Modernite süreci aynı zamanda toplumsal yaşamda ve yönetimde kutsallığın 

modern öncesi mistik ve büyüsel niteliğinin azalması/kaybolması sürecidir denilebilir. 

Bununla birlikte Tuğrul (2021: 199)’un da belirttiği gibi: “Modernitenin en önemli 

fonksiyonlarından biri, bireylerin inançlarına dokunmadan, eski kutsallık sitemini 

                                                 
58 Bauman burada, Aristoteles’in “Doğa boşluk kabul etmez” sözüne gönderme yapmaktadır.  
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oluşturan öğelerle, başka bir düzen oluşturabilmesidir. Bu süreç, daha önce dinden 

geçenin, başka bir kılık altında yeni bir töz bulmasıdır.” Eski kutsallık sistemini oluşturan 

öğelerle başka bir düzenin oluşması kendini tarihsel olarak Kilise’nin ruhani güç olarak 

kaybetmesi ve kralın tek egemen olarak kabul edildiği süreçte kendini göstermektedir.  

 

A. Kral Merkezli Kutsallık: Kutsallığın Sekülerleşmesi 

Modernite sürecinin başından itibaren ruhani iktidarın güç kaybettiği, 

kaybedilen bu varlıklardan uzun yaşadı ve gücün ise Tanrı-kral denilebilecek monarklara 

geçtiği görülmektedir. Zaman içerisinde ise bu monarkların fiziki bedenlerinden bağımsız 

ezeli bir beden tasavvur edilmiş ve bu beden tüzel kişi olarak modern devlet fikrini 

desteklemiştir.  Bunun öncesinde ise Kilise ile krallıklar arasında ödünç almalar ve 

takaslar söz konusudur. On üçüncü yüzyılın başında Kilise ile devlet arasındaki ödünç 

almalar ve takasların belirli bir doyum noktasına ulaştığını belirten Kantorowicz bununla 

birlikte iki alan arasındaki alışverişin son bulmadığını ekleyerek şöyle devam etmektedir: 

“(…) ağırlık merkezi[nin] yöneten önemli kişilerden yönetilen ortaklıklara, 

yeni ulusal monarşilere ve insan toplumunun diğer siyasi kitlelerine doğru 

kaydığı Ortaçağ’ın sonlarında amaçlar değişti. Bir başka deyişle Kilise ile 

Devlet arasındaki takaslar sürdü; ama önemli şahıslardan karmaşık toplumlara 

genişleyen karşılıklı etki alanı, artık siyasi bedenlerin yapısı ve yorumlanışı ile 

ilgili yasal ve anayasal sorunlar tarafından belirlenmekteydi. Bu arada Roma 

Kilisesinin hiyerarşik aygıtları, “Prens” ve “gerçek imparator” diye 

adlandırılan Papa’nın pontificalis maiestas [majesteleri papa] unvanı altında 

gizemli bir temelde mutlak ve akılcı bir monarşinin mükemmel bir prototipi 

haline gelme eğilimindeyken, Devlet de akılcı bir temelde ilerleyerek yarı 

Kilise ya da gizemli bir tüzelkişi haline gelme eğilimi gösterdi” (Kantorowicz, 

2019: 261- 262).  

Ernst H. Kantorowicz (2018: 69) “Kralın İki Bedeni” adlı kitabında kralın iki 

bedeni fikrinin on altıncı ve on yedinci yüzyıllarda İngiliz siyasi düşüncesinin ayırt edici 

bir özelliği olarak ortaya çıktığını belirtmektedir:  
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“Özetlersek, kral bazı huşularda zaman aşımı yasasına tabiydi; kesin biçimde 

‘Zamana tabi fani bir varlık’ idi. Sıradan herhangi bir insan gibi, Zamanın 

etkilerine tabiydi. Bununla beraber, başka hususlarda, yani quasi sacrae ya da 

kamusal şeyler hususunda Zamandan ve onun zaman aşımı gücünden 

etkilenmemekteydi; tıpkı ‘kutsal periler ve melekler’ gibi Zamanın ötesindeydi 

ve bunun sonucu olarak da ebedi ya da sonsuzdu. Kral, en azından Zaman 

bakımından açık bir biçimde ‘iki doğa’ sahibiydi: Bunlardan biri geçiciydi ve 

onunla diğer insanların koşullarına uydu; diğeri ise ebediydi ve onunla diğer 

varlıklardan uzun yaşadı ve onları bertaraf etti." (Kantorowicz, 2019: 232) 

Taylor (2014: 194) da benzer şekilde Orta Çağın sonlarındaki mutlakiyetçi 

devlet anlayışında düzenin olması gerektiği gibi kurulduğuna olan inançtan dolayı 

düzenin devam edebildiğini belirterek şöyle devam etmektedir: “Kralın iki bedeni 

anlayışında, kralın bireysel biyolojik varlığı ölümsüz kraliyet ‘bedenini’ gerçek kılar ve 

temsil eder. Son derece sıra dışı ve skandal denebilecek ölçüde düzensiz koşullar, örneğin 

tahtın korkunç bir şekilde gasp edilmesi söz konusu değilse, bu düzen tam anlamıyla 

gerçekleştirilmiştir.”  

Yeni devletler kendi iktidarlarını meşrulaştıracak fikirleri ararken dinsel 

fikirlerin zenginliğinden faydalanmıştır: "Hristiyan toplumun, İsa'nın baş olduğu bir 

corpus mysticum [mistik beden] şeklindeki kilise hukuku ve teolojik doktrini, teolojik 

alandan kralın baş olduğu devletin alanına aktarıl"mıştır (Neocleous, 2015:13). Kralın 

baş olduğu egemenlik biçimi Kilise’nin baş olduğu egemenlik biçiminden birçok yönden 

farklı olsa da unutulmamalıdır ki mutlak monarşilerin başlangıcında kral egemenlik 

meşruiyetini Tanrıdan almış hatta Tanrının gölgesi olarak görülmüştür. Daha sonraları  

kudretli, hâkim, güçlü, tek egemen olarak Kilise’ye atfedilen değerler politikleşerek 

neredeyse metafizik anlamını kaybetmiştir.  

“Corpus mysticum cuius çaput Christus [Başı Mesih olan gizemli beden] 

olarak Kilise düşüncesi, hukuksal olduğu denli tüzelkişisel de olan dünyevi 

içeriklerle doldurulurken, seküler devlet –adeta karşı uçtan başlayarak- kendini 

yüceltmek ve yarı dini yüceltmek için gayret gösterdi. Soylu corpus mysticum 

kavramı, aşkın anlamının büyük bir bölümünü kaybettikten ve Kilise 

tarafından siyasileştirilip birçok bakımdan dünyevileştirildikten sonra, 
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gelişmekte olan bölgesel ve seküler devletler için yeni ideolojiler oluşturan 

devlet adamlarının, hukukçuların ve düşünürlerin düşünce dünyasının kurbanı 

oldu.” (Kantorowicz, 2018: 277).  

Böylece devlet, hukukçuların ve oluşmaya başlayan ulus devletlere yeni 

ideolojiler geliştiren siyasal düşünürlerin çalışma konusu haline gelmiştir. Bu dönemde 

kralın Kilise gibi olmasa dahi hala bir dinsel kutsallığından bahsedilebilir. Toparlanacak 

olursa bu devlet biçimlerinde daha önce gökyüzünde olan kutsal özellikler artık kralın 

şahsiyetinde yeryüzüne inmiştir.  

“Ortaçağ’ın sonlarının krallığı, hangi bakış açısından düşünülürse düşünülsün, 

on üçüncü yüzyıl bunalımından sonra siyasi kurum merkezli hale gelmişti. İlk 

önce Mesih, daha sonra hukuk tarafından güvence altına alınan süreklilik, 

bundan böyle, hiç ölmeyen ve Kilisenin corpus mysticum’u gibi “ebedi” olan 

krallığın corpus mysticumunca güvence altına almıştı. Siyasi topluluk 

düşüncesine Kilisenin ifade ettiği “gizemli”lik niteliği kazandırılınca, seküler 

devlet –bir karşı türünü oluşturarak yanıt vermek için- neredeyse bu yolu 

izlemeye mecbur kaldı.” (Kantorowicz, 2018: 307- 308) 

Toplum üzerindeki mutlak egemenliğin Kilise merkezli olmaktan çıkıp kral 

merkezli olması otoritenin kutsallıkla olan ilişkisinde bir kırılma noktasıdır. Diğer bir 

kırılma noktası kralın şahsiyetinden bağımsız bir devlet fikrinin oluşmasıdır. Bu fikrin 

doğmasıyla ulus, ulus devlet gibi olgulara uygun bir zemin doğmuştur. Durumun 

anlaşılması için şöyle bir örnek verilebilir. Modern-ulus devlet değerlerini savunan bir 

düşünürün Orta Çağ’da ortaya çıkması pek mümkün değildir ama çıktığı varsayılırsa, bu 

düşünür Kilise veya kral tarafından idam edilirdi ya da o dönemin toplumsal ve ekonomik 

koşulları nedeniyle bir yokluğa mahkûm olurdu. Çünkü bahsedilen dönemlerde henüz 

belli bir teritoryada yaşayan insanların ırk/milliyet dolayısıyla kendi aralarındaki manevi 

bağdan kaynaklanan bir yüceleştirmeden bahsedilmesi pek mümkün görünmemektedir. 

Daha önce belirtildiği gibi bu dönemlerde söz konusu olan Tanrı/kral ve kul/reaya 

ilişkisidir. Dolayısıyla modern-ulus devletin ortaya çıkmasından bir önceki aşama olarak 

nitelendirilebilecek kralın şahsından bağımsız bir devlet düşüncesinin ortaya çıkmasının 
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anlaşılması önemlidir. Hükümdarın şahsından bağımsız bir devlet anlayışının ortaya 

çıkması teorik düzeyde Hobbes’un Leviathan’ında kendini gösterirken bunun pratikteki 

karşılıkları Prusya’da kameralizm, İngiltere’de merkantilizm ve İspanya’da bulyonizm 

olmak üzere çeşitli ekonomik ve yönetsel anlayışlar olmuştur.   

 

B. Kameralist Devlet Fikri 

Orta Çağ’ın sonlarından itibaren Kilise’nin güç kaybetmesi ve bu gücün kralın 

şahsına geçmesiyle birlikte ortaya çıkan Tanrı-kralların egemenliği altındaki yönetim 

anlayışlarının ortak yönü krallıkların hazinelerini güçlendirmeyi amaçlamalarıdır.  Bu 

ekonomik ve yönetsel anlayışlardan kameralizm modern yönetim düşüncesi bakımından 

öne çıkmaktadır. Gürkan (2007), kameralist düşünceyi ortaya çıktığı 15. yüzyılın 

sonundan etkisini kaybettiği 19. yüzyılın sonuna kadar ele aldığı makalesinde 

kameralizmi modern maliye ve yönetim düşüncesinin doğuşu olarak nitelendirmektedir.  

Modern yönetim düşüncesinin ortaya çıkış koşulları düşünüldüğünde bir yanda 

İngiltere, Fransa ve İspanya gibi geniş merkezi idare sistemlerinin bulunduğu devletler 

varken diğer yanda ise kent devletlerinin ve prensliklerin egemenliğinde bölgesel siyasal 

yetki alanlarının bulunduğu Alman İmparatorluğu ve İtalya bulunmaktadır (Gürkan, 

2007: 206). Kendilerine has idari, mali ve iktisadi düşünce sistemi bulunan bu iki yönetim 

biçiminden Almanya ve İtalya’da “kameral bilimler” ve “devlet aklı” öğretisi siyasal ve 

ekonomik alanlara dair bilgileri geniş çaplı bir yönetim düşüncesinde buluşturmuştur. 

İngiltere ve Fransa’da feodalizm sonrası yeni toplumsal düzenle birlikte ekonomi politik 

bilimi öne çıkarken Alman prensliklerinde ise feodal dönemin yönetim bilgisi olarak 

Kameral Bilim gelişmiş, daha sonra modern yönetim anlayışı çerçevesinde Devlet 

Bilimi’ne evrilmiştir (Turan, 2020: 13). Poggi’ye (2012: 77) göre de modern yönetimin 

ilk biçimi olan bürokratik-monarşik yönetim biçiminin ortaya çıkışında İngiltere’den 
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ziyade Fransa ve Prusya üzerine yoğunlaşmak gerekir. Bununla birlikte Fransa’da 

yönetimin merkezi kralın görkemli sarayı iken Prusya devletinin yönetimi hükümdarın 

kişiliğinden ayrılmış bürokrasi ile simgelenmiştir. Dolayısıyla bürokratik devletin ve 

modern yönetim düşüncesinin ilk gelişkin örnekleri deniz aşırı imparatorluklardan ziyade 

dar bir bölgede yoğunlaşmış bir yönetimin ortaya çıktığı prensliklerde ve kent 

devletlerinde aranabilir. Bundan dolayı devletin modernleşmesi bağlamında 

kameralizmin tartışılması bu yönetim anlayışında ve modernleşme sürecinde kutsallığın 

nasıl bir yer tuttuğu bağlamında önem arz etmektedir.  

On beşinci yüzyılın sonlarında Prusya'da kendi koşulları içerisinde prensin 

gelirini arttırmanın yollarını aramakla başlayan kameral bilimler 18. yüzyıldan itibaren 

salt prensin kişiliği ve hazinesi eksenli dar bir yönetim sanatı olmaktan çıkıp yönetimin 

ilkelerine yardımcı birçok doğa bilimi ve uygulamalı temel bilimlerle ortaya koyan devlet 

bilimine evrilmiştir59. Prusya’da belirli bir dönem içerisindeki yönetsel gerçekliğin 

monarşik-bürokrasi olarak somutlaştığı kameral bilim eserleri incelendiğinde bu 

eserlerde zanaat, manüfaktür, ticaret, arıcılık, madencilik gibi birçok alana ait uygulamalı 

bilgilerin verildiği görülmektedir (Turan, 2020: 159).  

Gürkan (2007: 219, 227) “kameralizm” kavramının net bir tanımının 

yapılmasının güç olduğunu belirterek yine de genel olarak kameralizmi; “(…) siyasal, 

ekonomik, hukuki ve kültürel toplumsal alanları hem birbirinden, hem de doğadan ayrı 

düşünmeden, devletin ve toplumun refahını ve mutluluğunu eşanlı sağlamayı amaçlayan 

politikalar ve genel ilkeler üreten (… ) günümüz deyişiyle ‘çok disiplinli’ bir yönetim 

sanatı” olarak tanımlamaktadır.  Hükümdarın ve tebaanın refahını yükseltmeyi amaçlayan 

bu anlayış toplumun patrimonyal biçimde yönetilmesini ifade etmektedir. Bu yönetim 

                                                 
59 “15. Ve 18. Yüzyıl arasında on dört binin üzerinde Kameral Bilim başlığıyla eser bulunmaktadır. Ayrıca 

ağırlıklı olarak 17. Yüzyıl, 18. Üzyıl ve 19. Yüzyılın ilk dönemlerinden üç binin üzerinde sadece Polizey 

Bilim başlığıyla çalışmaya rastlanmaktadır.” (Turan, 2020: 119) 
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biçiminde tebaanın refahının artmasının kaynağı, yasalarla sınırlandırılmamış 

hükümdarın hazinesinin artması ve hükümdarın tebaasına bunları istediği ölçüde 

bahşetmesi olarak görülmektedir.  

Ortaçağ’ın feodal ilişkileri içerisindeki bir kişi bir yandan yerel feodal zümreye 

bağlı iken diğer yandan ise merkezi monarka bağlı olarak yaşamını devam ettirmiştir. 

Ortaçağ’ın sonlarına doğru feodal zümreler ile merkezi monark arasındaki gerilimli denge 

merkezi otorite lehine değişmeye başlamış “Orta Çağ’ın feodal ilişkiler ağı içerisindeki 

insanı giderek feodal lordlara değil, devleti de ifade eden monarkın kişiliğine” daha fazla 

bağlı hale gelmiştir (Turan, 2020: 120).  

Wood (2008: 56) feodalizmden kapitalizme geçişte merkezileşmenin 

gelişmesini mutlak özel mülkiyet üzerinden şu şekilde ele almaktadır: 

“(…) feodal sistemden çıkan kapitalizmin geçişmesiyle, üreticiler tümüyle 

mülksüzleştirilmiş, mutlak özel mülkiyet kurulmuş, böylece özelleştirilme ve 

bütünleşme tamamlanmıştır. Bu gelişmelerin, aynı zamanda zorunlu koşulu, 

yeni ve daha güçlü merkezi bir kamu iktidarının olmasıydı. Devlet mülk 

sahiplerini, doğrudan doğruya üretim ve mülk edinme dışında, siyasi güçten 

yoksun bıraktı; böylece kamusal ve toplumsal işlevlerinden arınmış olarak özel 

sömürme güçlerini kullanabilirlerdi.” 

Kameralist düşüncenin anlaşılması bakımından  “prensin hazinesi” ve “devlet 

hazinesi” kavramları önemlidir.  On ikinci yüzyıldan itibaren hukukçular devlet hazinesi 

kavramının anlamını yorumlamaya uğraşmışlardır (Kantorowicz, 2019: 240- 243, 255) . 

Kavram daha önce kralın özel mülkünü ifade etmek üzere “kralın para kesesi” anlamında 

kullanılmıştır. Fakat bu dönemden itibaren hukukçular devlet hazinesine önceki şahsi ve 

özel mülk anlamından daha gayri şahsi ve kamu mülkü anlamı katmışlardır. Kameral 

kavramının içeriğini tebaanın refahı ve esenliği oluşturmaktadır. Tebaanın ve prensin 

refahının yükselmesinin yolu ise prensin kaynaklarının muhafaza edilmesi ve arttırılması 

olarak kabul edilmiştir. Sonraki dönemlerde ise prensin hazinesinin yerini devlet hazinesi 

almıştır.  Burada dikkat edilmesi gereken: 1) Kameralist düşüncede devlet ve tebaanın 
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refahının aynı anlamda kullanılması hatta birinin diğerinin zorunlu koşulu olarak kabul 

edilmesi; 2) prensin veya devletin kaynaklarının arttırılmasıdır. Birincisi ön kabul ikincisi 

ise amaç olarak belirlenmiş görünmektedir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda 

kameralist devlet biçimi için prens/devlet ile tebaanın refahının aynı olması ön kabulü 

prens/devlet ile tebaanın çıkarlarının aynı olup olmadığının sorgulanamaz oluşudur. Daha 

önceki yönetim biçimlerinde nasıl ki dini metinlerin ve Kilise’nin toplumsal hayattaki 

rolü sorgulanmamışsa bu dönemde de prensin/devletin refahıyla toplumun refahının aynı 

olduğu düşüncesi sorgulanmamıştır.  

Prens ile devlet arasındaki ilişkinin ne ve nasıl olduğu sorusu ise ileriki 

dönemlerde çokça tartışılmıştır. Kantorowicz tartışılan konuları şu başlıklar altında 

vermektedir: Devlet hazinesini kullanma hakkı mutlak bir şekilde Prense mi verilmiştir?  

Verilmişse devlet hazinesi Prensin mülkü müdür yoksa Prens devlet hazinesi üzerinde 

ayrıcalıkları olan ama ardıllarının yararı için onun azalmasını engellemekten sorumlu 

olan yönetici midir? Kilise mülkü ile devlet hazinesi bağlamında da tartışılan tüm bu 

soruların sonucunda genel olarak, devlet hazinesinin mülkünün devredilemeyeceği ve 

onun ebedi ve ölümsüz olduğu konusunda fikir birliği sağlanmıştır. Kantorowicz (2019: 

256) uzun ve karmaşık bir gelişimin sonucunda Hıristiyanlık açısından kutsal sayılmayan 

devlet hazinesinin yarı kutsal bir şeye dönüştüğünü belirterek şöyle devam etmektedir: 

“Devlet hazinesi nihayetinde kendi başına bir amaç haline geldi. Devlet hazinesi, 

egemenliğin karakteristik alameti kabul edildi ve özgün düzenin tamamen tersine 

çevrilmesiyle ‘devlet hazinesi Devleti ve Prensi temsil eder’ denilebildi.”  

Kameral Bilim ilk olarak prensin hazinesinin genişletilmesi ve idaresi olarak 

ortaya çıkmış, hükümdarın kişiliğinden bağımsız bir devlet kavramının öne çıkmasıyla 

Evrensel Kameralizm’e dönüşmüş, böylelikle monarşilerin yönetime dair ihtiyaç 

duyduğu bilgilerin üretildiği disiplinler haline gelmiştir. Neocleous (2015: 29)  kişilerüstü 

bir devlet fikrinin, egemenliğin kişisel formlarının yani mutlakıyetçi devletin yerini aldığı 
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bu dönemde mülkiyet biçiminin de değiştiğini ve bu değişimin de daha sonra ortaya çıkan 

sermayenin gelişimine uygun bir zemin oluşturduğunu belirtmektedir. Ona göre bu 

dönemde: “Feodal mülkiyet hükümdarın bedeninin parçası olmuştur, fakat gelişen yeni 

mülkiyet biçimleri bireysel mülkiyet iddialarına, diğer hepsinin dışlanmasına –başka bir 

deyişle, özel mülkiyet sistemine- dayanıyordu. Hükümdarın bedeninden devletin 

bedenine geçiş, böylece sermayenin erken gelişimi ve yayılmasıyla çakış”maktadır 

(Neocleous, 2015: 29). 

 Daha sonra yaşanan tarihsel süreçte, bir yandan Reform diğer yandan anayasal 

monarşiyle birlikte Hukuk Devleti nosyonunun yükselmesiyle, Kameral Bilim ile 

oluşturulan bilgi alanı etkisini giderek yitirmiştir. (Turan, 2020: 262, 325) 

 

1. Kameralizmin Protestanlıkla Uyumu 

On altıncı yüzyılda çıkarılan kameral düzenlemelere bakıldığında bunların 

önemli bir kısmının Hıristiyan disiplin ve ahlakını koruyan düzenlemeler olduğu 

görülmektedir (Turan, 2020: 139). Bu dönemde giyim kuralları, lüksün yasaklanması, 

pazardaki ürünlerin fiyatlandırılması, ağırlık ölçülerinin güvenirliği, çöplerin atılması 

gibi konulardaki düzenlemeler Hıristiyanlık bağlamında ele alınmış; halka Hıristiyanlık 

çerçevesinde daha medeni, ahlaklı ve çalışkan olmak için yapılacaklara dair öneriler ve 

yasaklar getirilmiştir. Kameralizm her ne kadar özellikle erken dönemlerinde 

Hıristiyanlıktan beslenen bir yönetim anlayışı olsa da erken kameralist düşünce 

Kilise’den bağımsız bir devlet fikrini içermesi ve iktidarın kaynağı olarak Tanrı’yı 

görmemesi bakımından bir kırılma olarak saptanabilir. Turan  (2020: 99)’a göre 

“Monarşik-bürokratik otokrasinin artan şekilde genişlemesiyle devletin hukukla 

ilişkisinde, radikal bir değişiklik olmuş, Elektör’ün kişisel otoritesi giderek tüm hukukun 
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kaynağı haline gelmiştir.” Dolayısıyla kameralizmin, Protestanlığın beşiği olan Alman 

İmparatorluğunda doğması bir tesadüf olarak görülmemelidir.  

Neocleous (2006: 3)’e göre polis düzeninin ortaya çıktığı bu dönemde yönetime 

ilişkin dönüşümün altında yatan nedenlerden biri şehir yaşamında görülen artışa bağlı 

olarak ortaya çıkan sağlık ve temizlik sorunları ve buna bağlı olarak şehirlerdeki hijyen 

koşullarının daha önemli hale gelmesidir. Ayrıca daha önce Kilise’nin karar verme 

yetkisinde olan birçok konunun kent otoritelerinin, yani prenslerin yetkisi altına girmeye 

başlamasından dolayı yeni yönetim formlarına olan ihtiyacı ortaya çıkardığı belirten 

Neocleous, kameralizmin ilk olarak Protestan Alman prensliklerinde belirmesine dair şu 

çarpıcı değerlendirmeyi yapmaktadır: “Bu süreç, Reform hareketi ile üzerindeki baskı 

artacak olan Kilise’nin otoritesinin iyiden iyiye zayıflamasına yardımcı oldu. 

Kelimenin[Reform] Burgundia Fransızcası kökenli olmasına rağmen, polisiye kaidelerin 

ve uygulamaların ilk olarak, Almanya’nın protestan devletlerinde sağlam bir yer edinmesi 

ve ancak daha sonra Fransa, İspanya, İtalya gibi Katolik devletlerde gündeme gelmesi 

boşuna değildi.” 

Devletle Protestanlığın ilişkisi devlet çalışanlarının seçilmesi konusunda da 

kendini göstermektedir. Devlet işlerini yürütecek çalışanların Protestan inancına mensup 

kişilerden seçilmesi fikri kameral düşüncede bulunmaktadır. Örneğin Büyük Elektör 

Friedrich Wilhelm’in (1620- 1688) siyasi vasiyetinde devlet işlerini yürütecek 

hizmetlilerin ve danışmanların Protestanlardan oluşturulması gerektiğini vurgulamıştır. 

Friedrich Wilhelm siyasi vasiyetinde bir yönetim tekniği olarak görevlendirme, diğer bir 

deyişle işe alımlara ilişkin olarak, seçilecek kişilerin kalifiye olmasına dikkat edilmesi 

gerektiğini belirtmiştir.  Ancak bunun yeterli olmayacağını, seçilecek danışman ve 
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kraliyet hizmetlilerinin60 “öncelikle Tanrı’dan korkan, dürüst, devlet bilgisi bulunan, 

protestan inanca sahip” kişilerden oluşması gerektiğini öne çıkarmıştır (Turan, 2020: 86).  

Devlet çalışanlarının ortak inanca mensup insanlardan seçilmesinin altında yatan 

bir neden devlet çalışanları arasında ortak değer ve duyguların bulunmasının gerekli veya 

faydalı bulunmasıdır. Bu durum Kameral Bilim’in önde gelen isimlerinden Johann 

Kaspar Bluntschli’nin (1808- 1881) “Modern Devlet Öğretisi” adlı kitabında 

“memurların” nasıl seçileceği ve hangi özellikleri taşımaları gerektiğine dair 

yazdıklarında daha açık ortaya çıkmaktadır. Bluntschli kitabının ilgili bölümde Alman 

memurluk sistemine dair herkese açık olma, eğitim ve gerektiğinde eğitim için burs 

verme, sınavla işe alma, liyakat, garanti edilmiş bir hak olarak maaş ve emekli maaşı gibi 

günümüzde de geçerliliği koruyan kimi temel ilkeleri belirlemiştir. Turan (2020: 307)’ye 

göre “tüm bunlar, Alman ‘memurlara’ güvenli ve itibarlı bir yaşam sağlamakta, 

‘memurların’ aidiyet bilincinin oluşmasını mümkün kılmaktadır.” Böyle bir sistem 

içerisinde görev yapan Alman “memurlar” göreve bağlılıkları ve sadakatleriyle 

anılmaktadırlar. Protestanlık inancı böyle bir sistemin içerisinde hem ortak değerlerin 

yaratılmasında hem de çalışmanın yüceltilmesi bağlamında etkili olmuştur.  

Gürkan (2007: 226)’ya göre kameralist anlayışın Alman prensliklerinde ortaya 

çıkmasının nedenlerinden birisi Katolik Kilisesi’ne oranla Protestanlığın seküler dünya 

anlayışına ağırlık vermesidir.  

“(…) reform hareketinin seküler bir dünya algısı yaratması Protestan Alman 

prensliklerinde Fransa, İtalya ve İspanya gibi günlük yaşamın Roma Kilisesi 

ve kilisenin yerel kurumları ile düzenlendiği Katolik devletlere göre modern 

yönetim rasyonalitesinin ve etkin bir yönetim için eğitim kurumlarının çok 

                                                 
60 Bu dönemde henüz devlet görevlisi veya memur kavramları ortaya çıkmamıştır. “Kraliyet hizmetlileri, 

özellikle değişen toplumsal gerçeklik bağlamında zaman içerisinde, önce devlet görevlilerine 

(Staatsdiener), devlet görevlileri de Weberyen bürokrasinin ortaya çıkışıyla beraber “memur”lara (Beamte) 

dönüşmüşlerdir. 18. yüzyılda “Beamte”, henüz kullanılmamaktadır. Sadece teknik bir ifade olarak egemene 

ait yetkilerle hareket ettiklerinden mültezimlere, memur denilmektedir. Alışılagelmiş kavramlar önce 

kraliyet hizmetlileri, 18. yüzyıl sonuna doğru devlet görevlileri, ancak 19. yüzyılda günümüzdeki anlamıyla 

memur olmştur.”   (Turan, 2020: 100)  
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önce gelişmesine yol açmıştır. Kilisenin bıraktığı boşluğu dolduran yeni idari 

düzenlemeleri uygulayan Protestan Alman prensleri iktidarlarının kaynağı 

olarak Tanrı'yı görmeyip, paternalist bir söylem içinde refah ve mutluluğu 

kendisine emanet edilmiş çocuğu gibi gördüğü halkının hizmetindeki kamusal 

bir kişiydi.” 

Reform sonrasında Alman prensliklerinde Kilise’nin ve dini kurumların 

toplumsal yaşamın yönetimindeki yetkisinin belirgin bir şekilde azalması devletin 

yönetim yetkisinin genişlemesinin önünü açmıştır (Neocleous, 2006: 3; Gürkan, 2007: 

226, 227). Ayrıca Alman prensliklerinde yaşanan köylü ayaklanmaları sonrasında 

Augsburg Barışı (1555) ile Protestan ve Katolik prensler arasındaki savaşlar bittiğinde 

serflerin üretim ilişkilerindeki niteliklerinin değişmiş olması da yeni yönetim anlayışının 

gelişmesinde etkili olmuştur. Çünkü “prenslerin karşısında artık serflikten çıkmış, 

devletle kurdukları vergi ve askeri ilişkiler üzerinden yasalara tabi uyruklaşmış 

yurttaşlara dönüşmüş ve emek hareketliliği kazanmış olmasına karşın yoksullaşmış bir 

kitle duruyordu.” (Gürkan, 2007: 227) Bu kitleyi Foucault ilk bölümde ele alınan 

yönetimsellik kuramı içerisinde yeni bir toplumsallığa işaret eden, bireylerden oluşmuş 

nüfus olarak adlandırmıştır. Protestan Alman prensliklerinde zümreler ve Kilise’nin 

düzenleyici politik gücünün azalmasıyla ortaya çıkan boşluğa paralel olarak imparator ve 

prensler toplumsal yapıyı istikrara kavuşturmak amacıyla “yazılı idare kuralları” ve 

“önlemler” yayınlamaya başlamıştır. Gürkan (2007: 228)’e göre, “kameralizm ve polis 

bilimleri yönetim araçları üzerine yoğunlaşıp iyi düzeni sağlama yolunda bireylere 

devletin gücünü artırma ve toplumsal düzeni sağlama yolunda belli davranış modlarını 

aşılamayı” amaçlamıştır. Diğer bir deyişle 16. yüzyılda polisiye düzenlemelerle birlikte 

yönetimin yoğunlaşması ve devletin yönetimselleşmesi ortaya çıkmaya başlamıştır.  
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2. Dünyevileştirilmiş Pastoral İktidar Olarak Kameralizm 

Kameralizm düşüncesinde hükümdarla toplum arasında pastoral bir ilişki 

bulunmaktadır. Gürkan bu ilişkiden kaynaklanan iktidarı (2007: 218) “dünyevileştirilmiş 

pastoral iktidar” olarak nitelendirmektedir. Reform hareketinin etkisiyle Protestan Alman 

prensliklerindeki kameralistlerin risalelerinde ve planlarında pastoral iktidarın 

karakteristiğini yansıtan çoban/baba- sürü-çocuk analojisi ve anlayışı net bir şekilde 

görülmektedir. Gürkan (2007: 230) bu duruma örnek olarak Osse’nin prensin talimatı 

üzerine yazmış olduğu Testament (Vasiyetname) (1555) kitabından şu alıntıyı 

aktarmaktadır: 

“Devlet insanların üzerinde öyle yüce, değerli ve harika bir şeydir ki, işleyişi, 

ne kadar basiretli ve akıllı olursa olsun, hiçbir insan oğlunun iradesine, gelip 

geçici hevesine ve yargısına emanet edilemez; çünkü böyle bir devlet, doğası 

gereği özü kendisinden gelen diğerlerinin üzerinde olan birisinin icrasına 

bırakılması gereken daha görkemli bir şeydir – ki bu durum diğer havan 

türlerinde de böyledir; çünkü koyun sürüsü koyunlardan birisi tarafından 

yönetilmeye terk edilemeyeceği gibi, bir at ya da sığır sürüsü de kendi 

türünden birisi tarafından yönetilemez; ancak, diğer hayvanlardan daha yüce 

ve iyi olan devlet türü bir şey gereklidir.”  

Benzer diğer metinler ve kameralist düşüncenin ilk dönemleri göz önünde 

bulundurulduğunda burada çoban olarak işaret edilenin polisiye kaidelerle halkı yöneten 

prens olduğu açıktır. Bununla birlikte bu erken dönemde dahi prensin kişiliğinden ayrı 

bir devlet ve yönetim düşüncesi kendini göstermektedir. Hatta Neocleous (2006: 13)’ün 

belirttiği gibi “On yedinci yüzyılın ortasında, toplumsal düzen fikri kozmolojiden 

kurtarılmış, düzenin egemen tarafından sağlandığına dair temel Hobbescu inanış içine 

yerleştirilmiştir.” Devlet düzeni inşa etmeye yönelik gücü elde etmeye başlayınca düzen 

kavramı aşkın, doğal ve ilahi bir anlam yerine egemen güç kavramı çerçevesinde ele 

alınmıştır.   

Paternalist bir söylemi olan erken modern dönemde prensler yayınladıkları 

emirleri ‘halkın babası’ sıfatıyla imzalamışlardır (Gürkan, 2007: 230). Dolayısıyla 
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kameralist yönetim düşüncesindeki prensin konumu pastoral iktidar modelindeki, 

sürüsündeki tüm koyunları “bir arada ve tek tek” gören çobana benzer biçimde 

çocuklarıyla ilgilenen bir aile babası şeklinde resmedilmiştir. Pastoral iktidarın “seküler” 

olarak nitelendirilmesinin nedeni ise pastoral iktidarın eski dönemlerdeki ruhani 

biçiminin kalktığı veya en azından görece belirgin bir şekilde azaldığına dikkat çekmek 

olarak değerlendirilebilir.  

Kameral düşüncede kısmen varlığını devam ettiren teolojik unsurlar ve 

paternalizm de 18. yüzyılda görece azalmıştır. Bu dönemde kameralist düşüncedeki 

mutluluğun, refahın ve zenginliğin kaynağı olan devletin yerine; bireylerin ihtiyaçlarını 

üreten, karşılayan ve toplanan ürünü bölüşen bir devlet geçmiştir. Yine bu dönemde 

iktisat düşünürlerinin çalışma konuları devletin zenginliği değil, ulusların zenginliği 

üzerinde yoğunlaşmıştır (Neocleous, 2006: 24, 25; Gürkan, 2007: 239). 

Teoride Hobbes üzerinden pratikte kameralizm üzerinden ele alınan bu 

dönüşümler hem yönetim tarihinde bir kırılma olduğu için hem de modern devlet fikrinin 

açıklanması bakımından önemlidir. Daha önce egemenliğin ruhani ve dünyevi olarak 

ayrıldığı, Kilise etrafında yoğunlaştığı ve daha sonra bu egemenliğin hükümdara geçmiş 

olmasının akabinde kraldan ve Tanrı'dan bağımsız, toplumun üzerinde bulunan soyut bir 

devlet fikri var olmuştur. Modern devlet olarak adlandırabileceğimiz bu fikir günümüze 

dek varlığını sürdürmüştür.  

Ortaçağ’ın sonlarından itibaren iktidar ve devlete ilişkin yaşanan bu geçişlerde 

imparatorluk düzeninden modern devlete geçişte, o dönemde ortaya çıkan maddi 

yeniliklerin ve ekonomik dönüşümlerin payı büyüktür.  
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C. İmparatorluktan Modern Devlete: Fetih Ekonomisi ve Kapitalizm 

Bir yapının tüm toplum üzerinde egemen olması için bazı araçlara sahip olması 

gerekir. Bu araçlar modern öncesi dönemlerde din ve “doğrudan zor” iken kapitalizmin 

gelişmesine paralel bir şekilde modernite süreciyle birlikte değişen toplumsal ve 

ekonomik yapı görece işlevini yitirmiştir. Üretim tarzı feodalizmden kapitalizme 

dönüştükçe toplumu oluşturan sınıflar arası ilişkiler ve onların iktidarla olan ilişkileri de 

değişmiştir. Bu tarihsel dinamikler ve toplumu oluşturan sınıflar arasındaki mücadelelerle 

beraber iktidar biçimi imparatorluktan Tanrı-krala ve modern devlete evrilmiştir. Yeni 

iktidar biçimi olarak adlandırılabilecek modern devlet imparatorluk düzeninden farklı bir 

yapı ve işleve sahip olup bu devletin araçları yeni koşullar içerisinde oluşmuştur. 

Modernite sürecinde kutsallığın dönüşümü bu iktidar biçimlerinin dönüşümüyle 

ilişkilidir. Bu nedenle imparatorluk/krallık ile modern devlet örgütlenmelerinin işleyişi 

karşılaştırılıp kutsallığın değişimi bu çerçevede ele alınabilir.  

Tarihsel olarak bakıldığında Ortaçağ boyunca Kilise ve krallar arasındaki iktidar 

mücadelesinde Kilise’nin uzun bir süre iktidarın asıl sahibi olduğu daha sonra ise Tanrı-

kral olarak iktidarın hükümdarın şahsında belirginleştiği görülmektedir. Kralın şahsından 

bağımsız ebedi bir kişilik olarak tasavvur edilen modern-ulus devlet ise iktidarın tarihsel 

dönüşümünün (şimdilik) son durağı olarak görülmektedir. İktidara dair bu tarihsel 

değişimler ilgili toplumlardaki kutsallara da yansımıştır. Dolayısıyla modernite süreci bu 

iktidar dönüşümleri üzerinden tartışılabilir.  

İmparatorluk düzeninin işleyişi, güçlü krallıklar ve imparatorlukların yeni 

keşfedilen coğrafyaların veya onlara direnme gücü olmayan toplumların kaynaklarını 

sömürmesinden farklıdır (Roskin: 2019). On dördüncü ve 15. yüzyıllara dek imparatorluk 

düzenlerinin ekonomisi fethe dayanmaktadır. Bu düzende bir krallık veya imparatorluk 

topraklarını genişletmenin gayreti içerisindedir. Bir imparatorluğun gücü sahip olduğu 

topraklarla ölçülmektedir. Dolayısıyla gücünü arttırmak isteyen imparatorluklar sürekli 
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yeni toprakları ele geçirme gayreti içerisinde olmuşlardır. Orta Çağ’ın sonlarına kadar 

imparatorluklar yeni elde ettikleri topraklardan ganimetleri -bir kısmı askerlere verilmek 

ve savaş masraflarını karşılamak üzere- topladıktan sonra oraya bir vali atamaktadırlar. 

İmparatorlukların genel olarak kendi egemenliğine kattığı yeni bölgenin diline, dinine, 

kültürüne vs. karışmadığı görülmektedir. Bunun nedeni imparatorluğun hoş görülü 

olması değil işleyiş mantığıdır. Bu işleyiş mantığında yeni ele geçirilen bir bölgede 

imparatorluk için iki önemli durum öne çıkmaktadır: vergi toplamak ve savaş durumunda 

imparatorluğa asker vermek.   

Yukarıda ele alındığı gibi bu düzen içerisinde hükümdarla Kilise arasında sürekli 

bir iktidar mücadelesi olmuştur. Dördüncü yüzyıl sonunda Hıristiyanlığın resmi din 

olması ve dokuzuncu yüzyılın başında tacın İmparatora Papa tarafından takılmasıyla 

birlikte Kilise Orta Çağ sonuna kadar toplumsal yaşamda asıl muktedir olmuştur. 

Feodalizmden kapitalizme geçildikçe61 bir yandan köylüler ve serfler kentlere göç ederek 

işçiler haline gelmiş diğer yandan daha önce hakir görülen ticaret yaygınlık kazanmıştır 

(Huberman, 2017: 27, 126). Roma Kilisesinin güç kaybetmesi ve Protestanlığın 

güçlenmesi Reformasyon üzerinden ele alınabileceği gibi ortaya çıkan yeni maddi şartlar, 

sınıflar ve bunların iktidarla olan ilişkileri bağlamında da ele alınabilir. Roskin (2019: 9) 

on beşinci yüzyılın ortasından itibaren Avrupa devletlerinin zenginleşmesinin zeminin de 

yatan gelişmelerden bazılarını şu şekilde saymaktadır: Türklerin Konstantinople’ın 

surlarını yıkmak için kullandıkları topları Avrupalı monarkların çabucak elde edip 

kullanmaları, matbaa basımıyla ve Latincenin yerine yerel dillerin geçmesiyle bilginin 

etki etme oranının arması, Portekizlilerin deniz yoluyla Afrika’nın etrafından dolaşmaları 

ve diğer sömürgeci ülkelerin onları takip etmeleri, deniz ulaşımında gelişmiş ülkelerin 

ticaret ve sömürgeleştirmek için yeni topraklara çullanmaları ve muhasebenin gelişmesi, 

                                                 
61 Feodalizmden kapitalizme geçiş tartışmaları için bkz. Dobb (1992); Wood (2007). 
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Protestanlığın ortaya çıkıp yayılmasıyla Kilise’nin güç kaybetmesi ve Otuz Yıl Savaşları 

esnasında krallıkların oldukça fakir hale gelmeleri. Wallerstein (2006: 37) da o dönemde 

Avrupa ekonomisinin ağır bir bunalımdan geçtiğini ve temelden sarsıldığını 

belirtmektedir.  

Daha önce Hristiyanlık şemsiyesi altında Avrupa’yı birleştiren Kilise’nin 

doğuya düzenlediği ve yağma ekonomisi olarak adlandırılabilecek haçlı seferleri on 

dördüncü yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun güçlenmesi nedeniyle zorlaşmış 

hatta Avrupa krallıkları okyanusa doğru sıkışmıştır. Bu dönemde Batı Avrupa’da önemli 

zenginlik kaynakları olan Hindistan’a karayoluyla yapılamayan ticarete alternatif olarak 

deniz yolu arayışlarına girilmiştir. Güçlü gemilerin yapılması ve pusulanın bulunmasıyla 

uzun ve zorlu okyanus yolculuklarının yapılması mümkün hale gelmiştir. Hindistan’a 

okyanus üzerinden ulaşmaya çalışırken yeni kıta Amerika’nın keşfedilmesiyle ve deniz 

üzerinden uzun yolculukların yapılabilmesiyle imparatorluk düzeninden; sömürüye 

dayalı, Kilise’nin yerine hükümdar ve büyük bezirgânların güçlü olduğu bir düzene geçiş 

başlamıştır. Braudel (1991: 157) bu konuda din ve ekonominin baştan beri birbirinin 

karşısında olan ortaklar olarak görülmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etmektedir: 

“Ama yolu beraberce katettikçe, ortaklardan biri –ekonomi- daha baskıcı oldu, daha fazla 

taleplerde bulundu. Aralarında pek az ortak nokta olan, biri dünya hayatını diğeri ahiret 

hayatını temsil eden iki dünya arasında güç bir diyalogdu bu.” Braudel’in diliyle ifade 

edilecek olursa bu eski ortaklardan kazanan ekonomik güç olmuştur. 

Orta Çağ’ın sonlarına doğru Kilise’nin güç kaybetmesi ve kralların adeta birer 

Tanrı-kral haline geldiği dönemde orya çıkan sömürgecilik düzeninde imparatorluk 

düzeninden farklı olarak ele geçirilen topraklardaki değerli her şeye el koyulması, devasa 

büyüklükteki zenginliklerin sömürgeci ülkeye transferi söz konusudur. Buna ele geçirilen 

topraklardaki yerlilerin köleleştirilmesi, köleleştirilemeyenlerin ise katliamdan 

geçirilmesi dâhildir. Ayrıca ele geçirilen yeni topraklar Hristiyanlaştırılmıştır. 
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Dolayısıyla daha önce fiziksel zora dayalı ele geçirme böylece hem zora hem de inanca, 

ikna etmeye ve rızaya dayalıdır.  

Bu dönemde krallarla büyük zenginlik kazanarak daha sonra ticaret burjuvazisi 

olarak adlandırılan tacirlerin işbirliği yaptığı görülmektedir. Bu tacirlerin zenginlikleri o 

derece artmıştır ki birçok tacir derebeylerinden, lordlardan hatta krallardan daha zengin 

ve onlara borç verecek hale gelmiştir. Özellikle okyanus ötesi yeni toprakların 

kaynaklarının sömürülmesinde ticaret güzergâhlarının güvenli hale getirilmesi isteği 

burjuva sınıfı ile hükümdarın işbirliği yapmasında etkili olmuştur. Değerli mallarla dolu 

gemilerin korsan saldırılarından korunması ve okyanusta güvenli bir şekilde yolculuk 

yapması ticaret burjuvazisinin en büyük problemi haline gelmiştir. Kapitalizmin tüm 

biçimlerinin ön şartlarından biri ulaşım ve onunla ilişki olarak güvenli dolaşımın 

oluşmasıdır (Broudel, 1999: 186). Güvenli ulaşım için büyük tacirler krallardan, güçlü 

donanmalar istemiştir. Güçlü donanma için güçlü Kilise’nin değil güçlü bir kralın gerekli 

olması bu tacirlerin Kilise ile kralların otorite çekişmesinde kralların yanında yer 

almasına neden olmuştur. Kilise’nin güç kaybedip dini otoriteyi de erk alanına katan 

Tanrı-kralların ortaya çıkması böyle bir tarihsel zeminde gerçekleşmiştir. İspanya, 

Portekiz, Fransa, Hollanda ve İngiltere gibi dönemin deniz ulaşımında gelişmiş büyük 

devletleri ve bu devletlerdeki büyük tacirler; Amerika, Afrika ve Asya kıtalarındaki 

zenginlikleri kendi ülkelerine taşımak için birbirleriyle yarışmışlardır (Roskin, 2019: 8). 

Bu ülkelerdeki büyük tacirler yeni topraklardan ele geçirdikleri zenginliklerin deniz 

yoluyla kendi ülkelerine güvenli bir şekilde taşınması için krallarla işbirliği içerisine 

girmişlerdir. Avrupa liman kentleri 15. yüzyılın sonlarından itibaren okyanus ötesi ticaret 

ve sömürgecilikten dolayı hızla zenginliğe kavuşmuştur. Bu kentlerden özellikle Lizbon, 

Sevilla, Nantes, Borddeaux, Bristol, Liverpol ve Amsterdam zenginleşme hızıyla öne 

çıkmıştır (Holton 1999: 118). Daha sonra ortaya çıkan burjuvazi ve sanayi devrimi böyle 
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bir birikim üzerinde yükselmiş ve Avrupa’lı modern-ulus devletler hızla 

zenginleşmişlerdir.   

Modern devletin Orta Çağ imparatorluk düzenlerinden önemli bir farkı da çeşitli 

düzenlemelerle yurttaşların hayatlarına etki gücünün artmış olmasıdır Neocleous (2015: 

104)’ün belirttiği gibi modern “devlet, yurttaşlarının dünyayı tasavvur etmeye başladığı 

kategorileriler oluşturarak, toplumsal gerçekliğin inşasında ideolojik ve entelektüel 

araçların üretimi ve yeniden üretimine tartışmasız bir katkı” yapmaktadır. Orta Çağ’da 

toplumsal gerçekliğin inşasında Kilise’nin oynadığı rolü modern dönemde devletin 

üstlendiği söylenebilir. Toplumsal gerçekliğin inşası aynı zamanda kutsallığın inşasını da 

kapsamaktadır. Bundan dolayı modern devletin toplumsal gerçekliği nasıl inşa ettiği veya 

modern devlette bunun hangi araçlarla yapıldığı tartışılmalıdır. Bu konuda Althusser’in 

devletin ideolojik aygıtları teorisi öne çıkmaktadır.  

Althusser (2017:68) ideolojiyi Marksist bir bakış açısıyla ele alarak “bireylerin 

gerçek varoluş koşullarıyla kurdukları hayali ilişkinin bir temsili” şeklinde 

tanımlamaktadır. Buradan anlaşılmaktadır ki ideoloji aracıyla toplumu oluşturan 

bireylerin gerçeklik anlayışı gerçeklikten kopabilmektedir. Dolayısıyla bu bakışa göre 

ideolojinin, egemenlik ilişkisi bakımından önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. 

Çünkü bu bakışa göre egemen olan sınıf ideoloji aracılığıyla egemen olduğu sınıfın 

gerçekliği algılama biçimini nicel ve nitel olarak önemli derece etkileyebilmektedir 

(Candan ve Işık, 2019: 568). Ayrıca ideoloji sadece egemen olunan kişilerin düşüncesini 

etkilemekle kalmayıp egemen sınıfın kendi içerisindeki çelişkilerini gidererek onların 

birlik oluşturmasına da katkı sağlamaktadır (Althusser, 2017: 12). Alhusser’in ideolojiyi 

teorisinin merkezine yerleştirmesinin nedeni egemen olanın egemenliğini deva 

ettirebilmesi için maddi, siyasal ve ideolojik koşulları yeniden üretmesinin gerekliliğidir. 

Alhusser (2017: 41, 42)’nin, ideolojik koşulları maddi ve siyasal koşullarla birbirini 

karşılıklı etkileyen faktörler olarak gördüğü söylenebilir.  
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 Althusser (2017) ideolojinin tarihinin olmadığı, diğer bir deyişle ideolojinin 

öncesiz ve sonrasız olduğunu savunmaktadır. Bununla birlikte Althusser (2017: 68) 

ideolojinin tarih boyunca mevcut olduğu tezini sınıflı toplumlarla ve onların tarihiyle 

sınırladığını eklemektedir. Bu bakışa göre Orta Çağ’da Kilise’nin dinsel ideolojik aygıt 

olarak toplumsal hayatı etkilemesine benzer şekilde, kapitalizmin gelişmesiyle birlikte ve 

sınıf mücadelesi sonucunda egemen hale gelen burjuvazinin hukuki ve teknokratik 

ideolojisinden söz etmek mümkündür (Althusser, 2017: 13). Althusser (2017) kapitalist 

toplumda burjuva ideolojisinin egemen hale gelmesinin ve bu egemenliğin yeniden 

üretilebilmesinin devletin ideolojik aygıtları sayesinde mümkün olduğunu 

savunmaktadır. Althusser (2017: 16) devletin (siyasal) ideolojik aygıtı terimiyle 

düşünülmesini önerdiği şeyin anlaşılabilmesi için (baskıcı) devlet aygıtı ve devletin 

(siyasal) ideolojik aygıtının özenle birbirinden ayırmak gerektiğini belirtmektedir. Bu 

bakışa göre devlet başkanlığını, hükümeti ve hükümetin yürütme erkinin aracı olan 

idareyi kapsayan (baskıcı) devlet aygıtı devletin ideolojik aygıtlarından çok daha 

güçlüdür (Althusser, 2017:16). Bir toplumsal formasyonun ortaya çıkması ve devam 

edebilmesi için hem üretimin hem de üretim şartlarının yeniden üretiminin gerekli 

olduğunu belirten Althusser (2017: 36), bu düşünüş biçimiyle üretici güçlerin ve 

hazırdaki üretim ilişkilerinin yeniden üretilmesi gerektiği sonucuna varmaktadır. Bu 

durumda makinelerle birlikte üretici güçler arasında bulunan emek gücünün yeniden 

üretiminin nasıl sağlandığı konusuna eğilen Althusser (2017: 38), bunun sağlanması için 

gerekli olan ücret, barınma vb. maddi koşulların oluşmasının yeterli olmadığını 

belirtmektedir. Köleci ve feodal toplumsal formasyonlarda emek gücünün niteliklerinin 

yeniden üretiminin “yerinde”, diğer bir deyişle üretim içinde eğitim olarak sağlandığını 

ifade eden Althusser (2017: 39); kapitalist üretim tarzında ise bu eğitimin üretimin 

dışında, okulda verildiğine dikkat çekerek devletin ideolojik aygıtları teorisine zemin 

oluşturmaktadır. Alhusser (2017: 40) okullarda sadece bilgi ve tekniklerin değil aynı 
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zamanda bireylerin tavır ve düşüncelerinin nasıl olması gerektiğinin de öğretildiğine 

dikkat çekerek şu sonuca varmaktadır:  

“Emek gücünün yeniden-üretimi yalnızca niteliklerin yeniden-üretimini değil, 

aynı zamanda kurulu düzenin kurallarına boyun eğmesinin de yeniden-

üretimini gerektirir, yani işçiler için, egemen ideolojiye boyun eğmelerinin 

yeniden-üretimini, sömürü ve baskı görevlileri için ise egemen ideolojiyi 

düzgün kullanma yeteneğinin yeniden-üretimini gerektirir.” 

Okulu modern devletin en önemli ideolojik aygıtı olarak tespit eden Althusser 

(2017: 41- 60; Candan ve Işık, 2019: 569); ordu, dini kurumlar, aile, hukuk, partiler, 

medya gibi başka ideolojik aygıtların da bir yandan bilgi ve beceri öğrettiğini diğer 

yandan ise egemen ideolojiye tabi olmayı sağladığını ileri sürmektedir. Diğer bir deyişle 

üretici güçlerin bir parçası olarak emek gücünün yeniden üretiminin ideolojik tabi olma 

biçimleri altında gerçekleştiğini savunmaktadır.  Böylelikle üretici güç olarak emek 

gücünün yeniden üretimiyle devletin ideolojik aygıtları arasında ilişki kuran Althusser, 

üretim ilişkilerinin de devletin ideolojik aygıtlarından etkilendiğini belirtmektedir. 

Althusser (2017: 55) üretim ilişkilerinin öncelikle üretim ve dolaşım süreçlerinin 

koşullarıyla yeniden üretildiğini kabul etmekte bununla birlikte ideolojik algılamaların 

bu süreçlerde etkili olduğunu öne sürmektedir.   

Althusser (2017: 58, 59) Reform hareketinden itibaren 18. yüzyıla kadar yaşanan 

tüm mücadelenin dine ve ruhban sınıfına karşı yoğunlaştığını belirtmekte ve bunu 

Kilise’nin kapitalizm öncesinde egemen ideolojik aygıtı olmasına bağlamaktadır. 

Alhusser bu savını Fransız Devrimi’nin hedefi ve sonucu üzerinden ele alarak devrimin 

hedefi ve sonucunun yalnızca egemenliğin aristokrasiden burjuvaziye geçirmek 

olmadığını aynı zamanda en etkili ideolojik aygıt olan Kilise’ye saldırmak olduğunu 

aktarmaktadır. Ona göre bu dönemdeki mücadeleler sonucunda ruhban sınıfı sivil kimliğe 

dayalı olarak tekrar oluşturulmuş, Kilise’nin mallarına el konmuş ve onun yerini alan yeni 

ideolojik aygıtlar yaratılmıştır. Burada Althusser’in modern öncesi dönemde Kilise’nin 
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gördüğü ideolojik işlevin modernleşme sürecinde yerini başta okul olmak üzere yeni 

kurumlara bıraktığını savunduğu görülmektedir. Modern-ulus devletin oluşması ve 

varlığını sürdürebilmesinde devletin ideolojik aygıtlarının işleyişinin önemli bir yeri 

olduğu görülmektedir.  

 

D. Modern-Ulus Devlet ve Kutsallık 

Ulus devletin bu çalışmada ele alınmasının nedeni onun modern devletin 

günümüzde en yaygın görülen biçimi olmasından kaynaklanmaktadır. Yoksa siyaset 

bilimi ve tarih zemininde ulus devleti tartışmak bu çalışmanın kapsamını aşmaktadır. 

Dolayısıyla ulus devlet ve kutsallık tartışması modern devlet ve kutsallık tartışmalarının 

bir alt başlığı, bir uzantısı olarak ele alınmaktadır.  

Modern devletten önceki toplumsal örgütlenmelerde egemenlik görece parçalı 

görünmektedir. Örneğin siyasal egemenlik devletle Kilise arasındadır ve devletteki 

egemenlik de krallar, prensler, lordlar arasında bölünmüştür. Modern devlet döneminden 

itibarense siyasal egemenliğin tek bir tüzel kişilikte toplanması öne çıkmaktadır. Charles 

Taylor (2014) “Seküler Çağ” adlı kitabında modern öncesi toplumun siyasal 

örgütlenmesiyle modern dönemin siyasal örgütlenmesini karşılaştırırken Kilise’nin bu 

örgütlenmelerde nasıl bir konumda olduğuna değinmektir. Taylor (2014: 3)’e göre 

“Modernlik öncesi tüm toplumların siyasi örgütlenmesi Tanrı’ya ya da bir mutlak varlık 

kavramına duyulan inançla veya bağlılıkla ilişkiliyken, bu inanç veya bağlılığa dayanır 

ve bununla garanti altına alınırken, modern Batı devleti bu bağlantıyı koparmıştır. 

Kiliseler artık siyasi yapılardan ayrıdır.” Bu bağlantının yani modern öncesi toplumsal 

siyasi örgütlenmenin inançla olan bağlantısının kopmasının altında yatan neden ise 

Kilise’nin ve dinsel formların iki taraftan aldıkları darbedir. “Bir yandan güçlü ulusal 

kimliklerle ya da azınlık kimlikleriyle bağlantılı olan kiliselerin nüfuzu azalmış, diğer 
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yandansa bu kiliselerin etiğine ve otorite tarzına büyük ölçüde yabancılaşılmıştır.” 

(Taylor, 204: 593) 

Taylor (2014: 611) her ne kadar Kilise’nin ve dinsel formların modernite 

süreciyle beraber güçsüzleştiğini belirtse de bunların kimi olağanüstü durumlarda eski 

görkemlerini aratmayacak şekilde ortaya çıkabildiğini de hatırlatmaktadır. Kilise’nin ve 

dinsel formların eski görkeminin doğduğu anlara örnek olarak ise ABD’deki 11 Eylül 

2001 felaketinden veya 1989 yılında gerçekleşen ve çoğu Liverpool taraftarı olan 94 

kişinin ölümüne neden olan Hillsborough faciasından sonra düzenlenen törenleri gösteren 

Taylor (2014: 611) örneklerine şöyle devam etmektedir: 

“Yakın zamanlardan bir başka örnek de 2002 Nisan’ında Almanya’da, 

Erfurt’ta gerçekleşen okul katliamıdır. Eskiden Doğu Almanya’ya ait olan ve 

ibadetin dünyanın diğer her yerindekinden daha az olduğu bu şehirde, 

normalde boş olan kiliselere akın edildi. Birçok İsveçliyi taşıyan Estonia 

feribotu Baltık Denizi’nde battığında da benzer bir durum görüldü; İsveç’teki 

anma töreni düzenlenen kiliseler tıklık tıklım doldu.” 

Sekülerleşmenin birbiriyle bağlantılı üç farklı anlamda kullanıldığını belirten 

Taylor (2014: 497) bunları: 1) dinin kamusal yaşamda gerilemesi, 2) inançlardaki ve 

inançlara ilişkin pratiklerdeki gerileme ve 3) inanç koşullarındaki değişim olarak 

sıralamaktadır. Yukarıdaki olağanüstü durumların dışında da ulusal (veya ulusal düzeyde 

kurulmasına rağmen uluslararası da olan) kiliselerin üstünlüğü ve baskı kurma gücünün 

bireylerin ve toplumun olaylara yaklaşımını belirleyebildiğini ifade eden Taylor son 

tahlilde ise modernleşme sürecinde inançta ve inanca ilişkin pratiklerde gerilemenin 

gerçekleştiğini, bunun ötesinde inancın geçmiş yüzyıllarda sahip olduğu dokunulmazlık 

statüsünü yitirdiğini belirtmektedir. Taylor’a göre başlıca “sekülerleşme” fenomeni 

inançta/inanca ilişkin pratiklerdeki gerileme ve inancın dokunulmazlığını yitirmesidir. 

Dolayısıyla modernleşme sürecinin sekülerleşme süreciyle uyumlu bir şekilde devam 

ettiği söylenebilir. 
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Modernleşmenin önemli bir ayağı sekülerleşme ise diğer önemli bir ayağı da 

ulus-devletlerin kurulmasıdır. “Ulus devlet”, “ulus” ve “ulusçuluk” kavramları, sosyal 

bilimlerde ve tarihte sık sık karakteristik olarak dahi aynı anlamdaymış gibi 

kullanılmaktadır (Gidens 2008: 159). Bu kavramların birbirlerinin yerine kullanılmasında 

bu çalışmanın konusu açısından bakıldığında (en azından önemli) bir yanlışlık yoktur.62 

Çünkü her üç kavram da; 1) belirli bir devlette yaşayanların ortak bir duyguya sahip 

olmalarına işaret etmektedir, 2) bu ortak duygunun oluşmasında ve/veya güçlenmesinde 

(ortak tarih anlayışı ve başka nedenlerin yanı sıra) çeşitli ritüel ve sembollerin etkisi 

vardır, 3) bu ritüel ve sembollerin sorgulanması yasayla suç olarak belirlenmeden, 

toplumca hoş karşılanmamaya kadar olan geniş bir yelpazede tepki doğurmaktadır. 

Bununla birlikte yukarıda belirtildiği gibi bu çalışma kapsamında diğer kavramlarla da 

ilişkili olarak modern-ulus devlet öne çıkmaktadır. 

Holton (1999: 137) modern-ulus devletin gelişimini iki aşamalı bir süreç olarak 

ele alarak bu aşamaları şu şekilde özetlemektedir:  

“Birinci aşamada, özerk kentlerin gerilemesinin ve kilisenin bir alternatif kent 

merkezi olarak önemini yitirmesinin bir sonucu olarak, Rönesans devletinin 

başarılı bir biçimde merkezileşmesi olgusu vardır. İkinci aşama, ulusal 

merkezi monarşilerin, daha akılcı bir bürokratik ve mali yapı geliştirmelerine 

yol açan, savurgan, mali açıdan ahlaksız ve asalak bir yapıya sahip kralın 

maiyetine karşı bir başkaldırıdır.” 

Geleneksel devletlerden farklı olarak idari sahası tam bir şekilde bölgesel 

sınırlarına denk gelen ulus devleti Giddens (2008:165, 229) şöyle tanımlamaktadır: 

                                                 
62 Giddens (2008: 159) bu kavramların, modern devlet bağlamında yaklaşık olarak aynı anlamları ifade 

ettiğini kabul etmektedir. Ona göre “Hem ulus ve hem de ulusçuluk modern devletlerin belirgin 

özellikleridir ve başka yerlerdeki kadar bunların orijinal oluşumu bağlamında da rastlantısal olmanın 

üzerinden bir bağlantı vardır. Bununla birlikte Giddens, (kendi çalışması açısından) kavramların farklarını 

şu şekilde ortaya koymaktadır: “’Ulusçuluk’ ile asıl olarak psikolojik bir olayı –bireylerin bir politik 

düzenin üyeleri arasındaki toplumsallığı vurgulayan semboller ve inançlar dizisiyle ilişkisini- 

kastediyorum. Ulusçuluk duyguları halkların devletler arasındaki gerçek dağılımıyla sıklıkla çakışsa ve 

modern devletleri yönetenler genellikle bu gür duyguları mümkün olan her yerde teşvik etse de bunlar 

arasında hiçbir biçimde her zaman açık bir bağlantı yoktur. ‘Ulus’ ile hem dahili devlet ve hem de diğer 

devletler tarafından tepkisel olarak gözetilen, niter bir yönetime konu olan ve açıkça belirlenmiş bir bölge 

içerisinde varolan bir ortaklığı kastediyorum.” 
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“Diğer ulus-devletler kompleksi içerisinde varolan ulus-devlet işaretlenmiş hudutları 

(sınırları) olan bir bölge üzerinde bir idari tekel sürdüren, hükmü kanun ve iç ve dış şiddet 

araçlarının kontrolü ile onaylanan bir kurumsal hükümet şekilleri dizisidir.” Ulus devletin 

oluşmasına yardımcı olan bazı gelişmeler ise şunlardır (Giddens, 2008: 230- 238): 

haberleşmenin yaygınlaşması, resmi istatistiklerin sistematik bir biçimde toplanmasının 

başlaması, şehircilik, bölgeselleşme.  

Bilim insanları, gazeteciler ve bazı siyasi liderler (özellikle de Avrupa’daki 

hükümet liderleri) ulus devletin bir kriz içerisinde olduğunu, iki binli yılların başından 

itibaren çokça tartışmaktadır (Donnon ve Wilson, 2002: 263; Giddens, 2008: 343; 

Hobsbawn, 2011: 46- 50). Neocleous (2015: 212), küreselleşmeyle birlikte ulusal 

sınırların anlamsızlaşacağını savunan bu görüşe, “iyisi mi sınırsız bir dünyada 

yaşadığımızı ‘eve’ geri yollanan sığınmacılara söylemeyi deneyelim” diyerek karşı 

çıkmaktadır. Ona göre, sınırlar sermaye için önemini yitirmiş olabilir fakat emek 

açısından gerçekliğini korumaktadır.  

Daha önce bahsedilen, kapitalizm ile modernite arasındaki ilişkiye benzer olarak 

kapitalizmin yayılması ile modern devletin pekişmesi de birbiriyle yakından ilişkili iki 

olgudur. Giddens (2008: 199) bu iki olgu arasındaki bağlantıların analizin de birbirini 

izleyen iki gelişim aşamasını öne çıkarmaktadır. Bunlardan biri 16. yüzyıldan 18. yüzyılın 

sonuna dek süren mutlakıyet ve kapitalizmin ilk yayıldığı aşamadır. Sonraki aşamada ise 

ulus devlet ve endüstriyel kapitalizm birleşmiştir.  

Modernliğin hoşgörüsüzlük eğilimiyle, kendisine benzetemediği her şeyin hak 

ve temellerini reddettiğini belirten Bauman (2020: 21), modern devleti de modernite 

kavramı gibi kavramın zıddı üzerinden tanımlamaktadır: “Modern devletin ötekisi, hiç 

kimsenin yurdudur, tartışmalı bir alandır: İkricimin dar ya da geniş bir tanımıdır, ikircim 

canavarıdır. Modern devletin egemenliği, tanımlama ve tanımları sabitleme iktidarı 
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olduğu için, kendi kendisini tanımlayan ya da iktidarın tanımlanmasından kaçan her şey 

sapkındır. Bu egemenliğin ötekisi, yasak bölgeler, huzursuzluk ve itaatsizliktir; yasa ve 

düzenin çöküşüdür. ” Ayrıca Bauman (2020: 37)Modern devletin egemenliğindeki 

insanları aklın yasalarıyla uyumlu, düzenli bir topluma dönüştürmek için onları kapsamlı 

bir şekilde incelemeyi misyon edindiğini ve onun kutsal bir cihat gücü olarak doğduğunu 

belirtmektedir.   

Wood (2008: 246)’ya göre (yurttaşlar topluluğu olarak) ulusla yurttaş arasındaki 

modern ilişkilerin etkilerinin değerlendirilebilmesi için ulusun belirli bir ölçüde de olsa 

yurttaşın günlük yaşamıyla çelişen kurgusal ve mitolojik bir soyutlama olduğunun 

anlaşılması gerekmektedir. Wood ulusun bir yandan “insanların yaşamlarını ülkeleri 

uğruna feda edeceği kadar gerçek”, öte yandan ise “insanların hayatındaki en yakın 

toplumsal ilişkileri yok sayan ya da gizleyen ideolojik bir araç” olabildiğine dikkat 

çekmektedir.  Ona göre böylece ulus “birey ile ulus katmanı arasında yer alan, iş yerinde, 

yerel topluluklarda veya ortak sınıf deneyimlerindeki gibi dayanışmaları parçalayıcı, 

meşruiyetini yok edici ve siyasetin dışına itici bir işlev görebil”mektedir. Hobsbawn bu 

konuda (2011: 43) Hobbes’un “Hiçbir devletin, Leviathan’ın bile, yapamayacağı tek şey 

insanları ölmeye ve öldürmeye razı etmektir” sözünü hatırlatarak modern devletlerin 

bunu defalarca yaptığına dikkat çekmektedir. Hobsbawn modern devletlerin bunu 

başarmalarının bir nedeni olarak zorunlu askere alma uygulamasını gösterse de asıl olarak 

“yurttaşlarına seslenip, onları eğer kolektiviteyle özdeşleşmişlerse o yüce edime, kendi 

özgürlüklerinden ve yaşamlarından vazgeçme edimine hazır olmaları gerektiğine 

inandırarak da başarmışlardır.” Tüm bunlar ışığında görülmektedir ki modern devlet ve 

onun son hali diyebileceğimiz ulus devletin iç ve dış saldırılardan korunması,  sağlıklı ve 

uzun bir ömrünün olması için yurttaşlar arasında,inançtan kaynaklı bir ortak duygu 

bulunması önemlidir. Neocleous (2015: 178)’a göre ulusal bilinç diyebileceğimiz 
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yurttaşlar arasındaki bu duygu birliği mensubu oldukları devlete olan bağlılıkları 

açısından, sözleşme yoluyla oluşturulan bağlılıktan daha etkilidir.  

Bauman (2020)’ye göre modern olan her şey bir “atık” üretmektedir. Anti-tez 

olarak da değerlendirilebilecek bu atıklara dair Bauman (2020: 30) şöyle demektedir: 

“atık madde üretimi (sonuç olarak da atıktan kurtulma kaygısı), sınıflandırma ve düzen 

tasarlama kadar moderndir: Yabani otlar bahçeciliğin, yoksul sokaklar kent 

planlamasının, muhalefet ideolojik birliğin, sapkınlık ortodoksinin, yabancılık ulus-

devlet inşasının atık maddesidir.” 

Modern devlet ve onun son hali diyebileceğimiz ulus-devletin biçimi ve 

işleyişinde kutsallığın önemli bir rolünün yurttaşlar arasındaki duygu birliğini olduğu 

söylenebilir. Schmitt (2016; 2018) bu konuda modern devlet kuramlarında kullanılan 

kavramlara dikkat çekmektedir. Schmitt (2016: 72; 2018: 84) modern devlet kuramının 

kullandığı bütün önemli kavramların dünyevileştirilmiş teolojik kaynaklar olduğunu 

belirtmektedir. Schmitt buna örnek olarak, “kadir-i mutlak Tanrı” kavramının “kadir-i 

mutlak kanun koyucu”ya dönüşmesini vermektedir.  Ona göre devlet kuramının 

kullandığı kavramların dünyevileştirilmiş teolojik kaynaklar olmasının tek nedeni tarihsel 

olarak din kurumlarının güç kaybederken modern devlet anlayışının güç kazanması 

değildir. Shmitt (2016: 84)’e göre bu kavramlar “sosyolojik yönden incelenmesi için 

anlaşılması gereken sistematik yapıları dolayısıyla da dünyevileştirilmişlerdir.” 

Tuğrul (2021: 16) teoloji ve modernite arasındaki ilişkiye Schmitt ve Weber’in  

bakışlarını karşılaştırarak değinmektedir. Weber sekülerleşmeyi dünyanın büyüsünün 

bozulmasının bir yönü olarak almaktadır. Schmitt ise teolojinin modern dönemde de 

varlığını ve işlevselliğini sürdürdüğünü kabul etmekle beraber “bunun modernlik ve 

teoloji arasında tözel bir ilişki ya da teolojik ve siyasi kavramlar arasında mükemmel bir 

anlam birliği olduğu anlamına gelmediğini de” savunmaktadır (Tuğrul, 2021: 16). 
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Teolojik ve siyasi kavram arasındaki anlam birliği kendini bu alanlardaki sembol ve 

ritüellerde de göstermektedir. Kadim zamandan bugüne gelenekler ritüeller ve semboller 

değişse de bunların kutsalı yaratmadaki veya korumadaki toplumsal işlevleri süreklilik 

arz etmiştir. Bu nedenle gelenek ve ritüelin kutsalın oluşmasında, korunmasında ve bazen 

de yıkılmasında nasıl bir etkisinin olabileceği ele allınmalıdır.  

 

1. Gelenek ve Ritüelin Kutsallıktaki Rolü 

Genel olarak antropologlar insanın henüz konuşma aşamasına gelmeden önce 

ölülerini gömmek, onlara bir çeşit mezar hazırlamak gibi bazı ayinler yapmaya 

başladığını belirtmektedirler (Tuğrul, 2021: 133- 140). Bu da sembolik olanın dilden önce 

ortaya çıktığını, insanların bir şeyi ifade etmeyi konuşmadan yani dilin ifadesinden önce 

öğrenip geliştirdiğini göstermektedir. Ayinler temsili bir geçmişi yansıtırken ritüeller 

aracılığıyla ise bu temsiller üretilip sürekli yenilenirler. Bu anlamda ritüeller kutsal ile 

kutsal dışı arasında bir geçiş işlevine sahiptirler.  

Ritüel ve sembollerin sürekliliği onların doğadan devşirilmiş olmasıyla ilgili 

görünmektedir. Adorno ve Horkheimer (2010: 36)’ya göre, “doğa simgeselliğin özüdür: 

simgesel olan hep yeniden canlandırıldığı için, ebedi olarak tasavvur edilen bir varlık ya 

da süreçtir. İmlenenin tükenmezliği, bitimsiz yenilenişi sürekliliği her türden simgenin 

yalnızca niteliği değil aynı zamanda asıl içeriğidir.” Hobbes (2020: 91)’e göre dinin (daha 

önce bahsedilen) dört doğal kökeni insanların hayal güçlerinin, muhakeme yeteneklerinin 

ve duygularının çeşitlilik göstermesi nedeniyle o kadar farklı törenlere yol açmıştır ki bir 

insanın katıldığı bir tören başka bir insan için gülünç olabilmektedir. Dolayısıyla Hobbes, 

ritüellerin çeşitliliğini dinin kökenleriyle ve insanların farklı beceri ve melekeleri 

olmasıyla ilişkili görmektedir. 
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Karaman (2010: 229)’a göre ritüel “birey ya da gruplarla ilgili bazı değerlerin, 

uygun zamanlarda, sembolik ve aşağı-yukarı değişmeyen ardışık davranış biçimleri ile 

tekrarlanmasıdır.” Ritüelin standartlaşmış ve tekrarlanan bir sembolik davranış biçimi 

olduğunu belirten Karaman, onun bireysellikten öte grup bilincini ve birlikteliğini 

güçlendiren duygusal bir bağ oluşturduğunu ifade etmektedir. Tuğrul (2021: 140) ritüelin 

sosyal ilişkilerdeki rolüne şu şekilde vurgu yapmaktadır: 

“Ritüeller de ayinler gibi kültürel olarak geçer, sosyal ilişkileri yaratır ve 

sağlamlaştırırlar. Bu süreç içinde, tekrarlar ve dramatize edilmiş biçimlerde 

işlevlerini ortaya koyarlar. Toplulukların ortak tarihi ve kültürü, kolektif 

eylemler sayesinde gerçekleşir. Belirli aralıklarla, birliğini ve karakterini 

oluşturan ortak duygular, fikirler tekrarlarla, güçlendirilir. Ritüeller sosyal 

bağları yeniler ve varolan düzeni dramatize eder.” 

Tuğrul (2021) ritüeli kutsallıkla ilişkili olarak ele almaktadır. Kutsallığın bir 

sınır, eşikte yer alan bir kavram olduğuna dikkat çeken Tuğrul (2021: 23) kutsal ve kutsal 

dışı dünyanın radikal bir karşıtlık içerdiğini; fakat ikisi arasındaki eşiğin gelenek ve 

ritüeller aracılığıyla geçilebildiğini savunmaktadır. Tuğrul’a göre, genel olarak kutsal ve 

kutsal dışı dünya birbirinden ayrıdır ve birbirine karıştıkları yerde bulanıklık ve karışıklık 

çıkmaktadır. Ritüeller ilgili toplumda bu karışıklıkları önlemenin veya aşmanın yolları 

olarak işlev görmektedir. Ona göre “dinselliğin sosyal ve siyasal örgütlenmenin tek 

biçimi olduğu toplumlardan moderniteye dek bu iki dünyayı ayırmak, egemenliğin temel 

koşullarındandır ve eşikten geçişisin ritüel, yöntem ve yasalarını da egemen belirler.” 

Tuğrul (2021: 64) ritüellerin kutsallığın özelliklerini kullandıklarını şu şekilde 

belirtmektedir: 

“Kutsal, kendisini birçok şekilde ifade edebildiği gibi, kendine ait nesneler 

(kült nesneleri), kişiler (kral, rahip), mekânlar (tapınak, ibadet yerleri) ve 

zamanlar (bayramlar, şölenler) içinde varlığını devam ettirir. Ritüeller 

kutsallığın özelliklerini kullanırlar, mitler ve dogmalar içeriğine sahip çıkarlar, 

moral değerler ve yasaklar türevlerini oluştururlar”  
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Organize olma insanların topluluk halinde yaşadığı ilkel dönemlerden beri 

vardır. Avlayanlar, avı yenmeye uygun hale getirenler, toprağı ekenler, ürünleri 

toplayanlar gibi görev ayrımlarının toplumsal ilişkilerdeki yansımaları doğal geleneklerin 

ortaya çıkışında rol oynamış olabilir. Doğal geleneklerin topluluk içerisinde ortak bir 

duygu oluşturma işlevi olduğu da söylenebilir.  Child (2009: 48) ölülerin törenle 

gömülmesi geleneğinin orta paleolitik zamanlardan günümüze dek kesintisiz olarak 

izlenebildiğini, günümüzde görülen mezara çelenk bırakma ve ölünün başında uyumadan 

bir gece geçirme gibi göreneklerin kuşaktan kuşağa değişmiş olmakla birlikte en azından 

yüz bin yıllık görenekler olduğunu belirtmektedir. Adorno ve Horkheimer (2010: 235)’e 

göre ilkel insanlar arasında ritüellerin düzenlenmesinin nedeni dolaysız korkulardan 

kurtulma çabasından ileri gelmektedir. Bu görüş Hobbes’un (2020: 88) “gelecek korkusu 

yüzünden, insanlar, görünmeyen şeylerin gücünden korkarlar” önermesiyle uyumludur. 

İnsanların korkulardan kaçmasının bir yöntemi olarak ritüellerin topluluk içerisinde bir 

işlevi var görünmektedir.  

Bu geleneklerin bir özgün yanı geçmişteki tecrübelerden yararlanılarak ortaya 

çıkan teknik ve pratik çözümleri içermeleridir. Dolayısıyla topluluğun yaşam şartları 

değiştikçe bu geleneklerin de değişmesi, dönüşmesi, yok olması veya yenilerinin ortaya 

çıkması beklenir. Bu geleneklerin diğer bir özgün yanı -ilkiyle bağlantılı olarak- ideolojik 

ve toplumun belirli bir kısmının yararına olmamalarıdır. Bu bağlamda Alhusser’in 

devletin ideolojik aygıtlarıyla ritüel ve geleneklerin aynı işlevde buluştuğu söylenebilir.  

Organize insan topluluğunun ortaya çıktığı ilk dönemlerde topluluk sınıflara 

bölünmemiştir.  Dolayısıyla bu dönemde (doğal) geleneklerin ideolojik ve politik yanı 

yok denecek kadar azdır. Child (2009: 53) bu dönemdeki ritüellere ilişkin, mağaralarda 

yaşayan insanların kemiklerinin bazılarının kırmızı toprak boyasına bulandığının 

görüldüğünü belirterek bu durumu şöyle açıklamaktadır: 
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“Ölünün yas tutan yakınları, muhakkak ki, solmuş deriyi canlılığı belirten eski 

rengine kavuşturarak aynı zamanda yiten hayatı da geri getirme gibi insanı 

duygulandıran bir umutla, cesedin üzerine kırmızı toz serpmişlerdi. Simgenin, 

bu biçimde, temsil ettiği şeyle karışması “birlik duygu büyüsü”nün temelinde 

yatar… Yiyecek bulmayı, avlanan hayvanların sayısını arttırmayı ve avda 

başarı kazanmayı sağlama amacına yönelen sihir ayinleri de icat edildi. 

Gravettiyanlar, taştan ya da mamutun fildişi gibi uzun dişlerinden küçük kadın 

heykelleri yontar ya da bunları balçık ile külü yoğurarak elde ettikleri bir 

çamurda yaparlardı… Bunlar muhakkak ki av hayvanlarının sayısını arttırmak 

amacıyla bir çeşit verimlilik ayinlerinde kullanıldılar”  

İcat edilmiş gelenekler ise bazı amaçlara ulaşmak için kurgulanarak 

oluşturulmakta; toplumda karşılık bulmaları için çeşitli ritüeller, semboller, inançlarla 

güçlendirilmektedirler. İcat edilmiş geleneklerin kökenleri genellikle oldukça yakın bir 

geçmişe dayanmasına rağmen toplumda oluşturulmak istenen imaj bunların çok uzun 

zamandan beri var olduğu şeklindedir.  Hobsbawn (2006: 2) icat edilmiş geleneklere dair 

şu değerlendirmeyi yapmaktadır. 

“'İcat edilmiş gelenek', alenen ya da zımnen kabul görmüş kurallarca 

yönlendirilen ve bir ritüel ya da sembolik bir özellik sergileyen, geçmişle doğal 

bir süreklilik anıştırır şekilde tekrarlara dayanarak belli değerler ve davranış 

normlarını aşılamaya çalışan bir pratikler kümesi anlamında düşünülmelidir... 

Kısacası, yeni durumlara uyarlanmış, eski durumları akla getiren formlara 

bürünmüş, ya da yarı zoraki tekrarlarla kendi geçmişini oluşturarak bugünde 

karşılığını bulan geleneklerdir bunlar.” 

Howbsbawn (2006: 6) yukarıda da değinilen icat edilmiş geleneğe dair genel 

bilgiler verdikten sonra son iki yüzyılda icat edilmiş geleneklerde dikkat çekici bir artış 

olduğunu vurgulamaktadır. Bu dönemin ulus devletin ortaya çıkıp yaygınlaştığı döneme 

denk gelmesi basit bir tesadüf değildir. İcat edilen geleneklerdeki bu artışta topluma yön 

verenlerin/gücü elinde bulunduranların toplumda ulus devlet bilincini inşa etme amacı 

gütmeleri önemli bir rol oynamıştır. Nitekim ulus devlet denince ilk akla gelen ulusal 

marş, marş okunurken saygı duruşunda durma, ulusal bayrak gibi sembol ve ritüeller bu 

dönemde ortaya çıkıp yaygınlaşmıştır. Saygılı (2018: 169)’a göre “modern devlet 

içindeki, görünmez kutsallık zırhıyla kuşanmış ritüellerden en önemli ikisi; ölüm 
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seremonileri (şehit cenazeleri) ve ulusal bayrak seremonileridir. Zira her ikisi de bir 

sembolün ritüelleridir: kutsal vatanın…” Tuğrul (2021: 201) da modern ulus-devletin 

oluşumunda kutsallığın önemli bir yer tuttuğunu savunmaktadır. Ona göre ulus-devletin 

oluşumu seküler ve aynı zamanda büyülerin bozulduğu bir süreç olmakla birlikte; dini 

temelleri de olan kutsallar bu süreç içinde kaybolmamış, yer değiştirmiştir. Kutsallık 

etrafında oluşan değerler ve kurumlar kayarak yeni oluşan devlet biçiminin etrafını 

sarmıştır.  

Burada ifade edilmek istenen modern/ulus devletin ortaya çıkmasının sebebi 

olarak ritüelleri göstermek değildir. Modern dönemde ortaya çıkan ekonomik ve siyasal 

yapıya uygun bir kültürün oluşmasında ritüellerin etkisidir. Bunun yanı sıra ritüel ve 

sembolik olan reel politikadan bağımsız bir alana ait de değildir. Kessler (Akt. Donnon 

ve Wilson, 2002: 114)ün belirttiği gibi: “Sembolik olan şey, anlamlandırılmış haliyle reel 

politikadan arta kalan bir boyut değildir; Gerçek sınıfların pasif ve donuk bir biçimde rol 

aldığı hayali bir manzara da değildir(…) Sembolik; özel ve çoğu zaman da güçlü bir yolla 

açıkça beyan edilen reel politikadır. 

Donnon ve Wilson (2002) kültürü özellikle antropoloji olmak üzere diğer 

disiplinlerden ayırmak için “siyasal kültür”63 kavramını kullanmaktadır. Donnon ve 

Wilson (2002: 99, 141)’e göre kültür “ortak kurumlar, davranışlar ve fikirler sistemidir.” 

Siyasal kültürle kastedilmek istenen ise “bireylerin ve grupların kendi siyasal sistemlerine 

ait usuller içerisinde sosyalleştirilmelerine olanak veren tutum ve değerlerdir.” Siyasal 

olsun ya da olmasın –belirtmek gerekir ki modern dönemde siyasal olmayan bir kültürden 

bahsetmek kolay değildir- kültürün oluşmasında sembol ve ritüeller önemli bir yer 

tutmaktadır. Modern devlet üzerine yürütülen tartışmalarda çoğu kez bu durum 

                                                 
63 Belirtmek gerekir ki Dannon ve Wilson “siyasal kültür” kavramını kullanırken “kültür” kavramını diğer 

kültür çalışmalarından ayırmayı amaçlamıştır. Yazarlar kültürün siyasal bir sistemin tanımı ve yeniden 

üretiminde sadece bir unsur olduğunu, sosyal, siyasal ve iktisadi ilişkiler sisteminin tümünü analiz etme ve 

tanımlama aracı olmadığını belirtmektedirler (Donnon ve Wilson, 2002: 99).  
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görmezden gelinmektedir. Modern devletlerde sembollerin rolüne ilişkin sistemli çalışma 

eksikliğinin bir devletin sahip olduğu ve genellikle düşünülmeden algılanan ve anlaşılan 

ritüel ve semboller üzerine çalışmanın zorluğudur.  Oysa bir toplumun yapısını ve 

işleyişini anlayabilmek için sembol ve ritüelin toplumsal ilişkilere nasıl girdiğini, ne gibi 

bir rolü olduğun ve bilinçli ya da bilinçsizce siyasal aktörler tarafından nasıl 

yönlendirildiğini anlamak gerekir. Çünkü sembol ve ritüel bir toplumun üyelerini hiç 

karşı karşılaşmayacakları başka insanlara ve doğrudan deneyimleyemeyecekleri 

kurumlara bağlayan en önemli unsurlar arasındadır (Donnon ve Wilson, 2002: 118, 119). 

Sembol ve ritüel arasındaki ilişki, bunların toplumdaki rolüne dair Dannon ve Wilson 

(2002: 119) şu açıklamayı yapmaktadırlar: “Antropologlar, semboller ve siyaset 

arasındaki en önemli arayüzlerden birinin ritüelde ortaya çıktığını kabul ediyorlar. Siyasal 

antropologların ritüellerle bu kadar ilgilenmelerinin, ritüellerin daha az kompleks olan 

herhangi bir toplumda olduğu gibi modern ulus-devletlerde de önemli olduğu sonucuna 

varmalarının nedeni budur.”  

Ritüeller toplumların resmi davranışsal modellerini yansıtırlar ve güçlü bir 

emredici yönleri vardır. Bu açıdan ritüelle ilişkili bir tutum somut ve açık olabileceği gibi 

soyut ve çok boyutlu bir nitelikte taşıyabilmektedir. Aynı anda hem çok heyecan verici 

hem de çok sıkıcı olabilen ritüel, hem kutsal hem de kutsal dışı bir görüntüde 

olabilmektedir  (Donnon ve Wilson, 2002: 119, 120). Daha açık ifade etmek gerekirse bir 

ritüel sembolün sadece bir anlamı yoktur. Örneğin bir ulusun bayrağı tek bir nesne içine 

birçok anlam sığdırabilmektedir. Toplum üyelerinin bir kısmı onda kendi toplumunun 

bağımsızlığını gördüğü için onunla duygusal bir bağ kurarken bir kısmı milliyetçi 

duygularla, başka bir kısmı ise dini duygularla bağ kurabilmektedir. Zaten bir sembolün 

ve ritüelin anlamının ve duygusunun açık ve seçik olması durumunda o sembol ve ritüelin 

sembol ve ritüel olma durumu da bir nevi ortadan kalkmış olur. Diğer bir deyişle ritüelin 

mistik yapısı onun önemli yanını oluşturmaktadır.  
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Karaman (2010: 229)’a göre ritüeller tarihsel olarak bakıldığında çoğunlukla 

dini karakterli olmakla beraber seküler de olabilmektedir.  Diğer bir deyişle tarihsel olarak 

bakıldığında sembol ve ritüellerin büyük bir çoğunlukla dinsel metaforlardan oluştuğu 

görülse de ritüellerin kutsallığı/sorgulanamaz oluşu sadece dinsel kökenli değildir. 

Örneğin Saygılı (2018: 168) ritüelleri kutsal ve kutsal dışı arasındaki geçiş bağlamında 

değil de sembollerle siyaset arasındaki bir ara yüz olarak görmektedir:  

“Antropolojinin özel uğraş alanlarından birisi olan semboller; toplumun 

siyasetini anlamayı sağlayan göstergeler, hatta dünyanın bilişsel haritalarıdır. 

Buna mukabil, ritüeller, semboller ile siyasetin arasındaki en önemli ara 

yüzlerden birisidir. Ritüel dediğimiz şey, her toplumda bulunan resmi 

davranışsal modellerdir ve genellikle emredicidirler” 

Neocleous (2015: 169)’a göre egemenlik hükümdarın şahsından devletin 

kişiliğine geçtikçe egemenlik ve mekânla ilgili önemli bir değişim meydana gelmiş ve 

değişimler sembollere de yansımıştır. Ona göre, “kilise ile doğmakta olan devlet 

arasındaki mücadele adım adım devlet lehine sonuçlandıkça, seküler iktidarın kavram ve 

sembolleri uzamsal çağrışımlar üstlen”miştir.  

 Donnon ve Wilson (2002: 120, 121)’in söylediği gibi ifade edilecek olursa: 

“Dinin ve ritüelin birbirinin içine girip kaynaşması olası ve anlaşılır bir durumdur, ama 

bunu diğer tür ritüeller için, modern devletlerin yaşamını yapılandıran seküler ritüeller 

için söylemek pek doğru değildir.”  Giddens (2008: 259) modern dönemde ritüele ve 

sembole bağlanmayı modern sosyal hayatın önemli bir bölümünde izlenen rutinlere ve bu 

rutinlerin insanda yarattığı boşlukla ilişkilendirmektedir. Ona göre ritüel ve semboller bu 

boşluğa karşı hem grup içi dayanışmayı hem de hizipleşmeye neden olur.  

İnsanlık tarihinde insanları birbirine, geçmişe ve geleceğe ait diğer şeylere 

bağlamak için ritüel ve sembollerden faydalanmayan bir örgütlenmeden söz etmek 

zordur. Genel olarak bakıldığında hükümetler, ticari işletmeler, spor takımları ve 

üniversiteler ritüeli az ya da çok kullanmaktadırlar. Ayrıca belirtilmelidir ki ritüeller 
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yalnızca iktidar sahiplerinin kullandığı bir olgu değildir. Baskı altına alınan veya mağdur 

edildiğine inan bir insan da sebat etme ya da direnme iradesini gösterebilmek ve 

sürdürebilmek için dini ya da seküler ritüellere başvurabilmektedir. Yani ritüel ve 

sembolün etkisi sadece erk sahibi tarafından üretilmiş, kabul edilmiş veya 

yaygınlaştırılmış olmasına bağlı değildir. Bununla birlikte erk sahipleri kendi 

politikalarını ortak çıkar olarak göstermekte daha etkilidirler (Giddens, 2008: 289). 

Bunun bir nedeni “ortak çıkar” kavramının belirsizliği olabilir. Bu konuda Wood (2008: 

246) modern demokrasilerde yurttaş toplumunun “toplumsal eşitsizliği ve çatışan 

çıkarları bağdaştırmaya çalış”tığını belirterek; ancak bu amaçla kullanılan, yurttaşlarca 

paylaşılan ‘ortak çıkar ya da yarar’ kavramının oldukça soyut” olduğuna dikkat 

çekmektedir.  

Sembol ve ritüel birçok kez erk sahibi olanla erk sahibi olmayanı ortak bir duygu 

bağlamında bir araya getirmektedir. Bu tür bir araya gelmeler medya, toplumsal bilimler, 

eğitim, siyasal sosyalizasyon programları aracılığıyla oldukça farklı kültürlerden bir ulus 

inşa edilmeye çalışıldığında kendini daha açık göstermektedir. Donnon ve Wilson (2002: 

121) bu durumu Amerika Birleşik Devletleri üzerinden şöyle örneklendirmektedir:  

“Örneğin, Amerikalılar “Amerika Birleşik Devletleri bayrağına bağlılıkları 

üzerine yemin” ederken, elleri kalplerinin üzerinde, gözleriyse bayrağın 

yıldızları ve şeritlerindedir. Sanki dua ediyormuş gibi… bu, sembollerin 

çarpıcı bir şekilde birbirine karıştığını gösterir. Anlamlarına bakılmaksızın, bu 

ritüel ve onun sembolleri, yurttaşa ait bir varlık olarak inşa edilen ve etnik 

anlamda tanımlanmayan Amerikan “ulusu” için, bütünleştirici ve toplumsal 

ayrımları ortadan kaldırıcı bir araç işlevi görür.” 

Burada bir toplumu oluşturan insanların arasındaki farklılıkları aşan birçok 

sembol ve ritüel olduğu ortaya çıkmaktadır. Giddens (2008: 281), yerel topluluk ya da 

akraba grubu içerisinde yaşayan kişilerin bir ortaklığa dâhil olma gereksinimlerini 

karşılayabildiklerini, ulusçuluk sembollerinin bu gereksinime ikame sağladığını 
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belirtmektedir. Donon ve Wilson (2002: 152)’ye göre bu tür ritüeller ve semboller çoğu 

zaman iktidar hiyerarşisini gizlemek için kullanılmaktadır.  

Ritüeller ilkel dönemden modern döneme kadar çok farklı görüntü ve biçimlerde 

gerçekleşmiş olsa da “büyüyle etkilenecek belirli bir sürece ve bu sırada olan bitene 

ilişkin bir temsil içer”mesi bakımından aynıdırlar (Adorno ve Horkheimer, 2010: 25). 

İlkel dönemdeki yerel ruhlar ve demonların yerini cennet ve hiyerarşisi, büyücü ile 

kavmin büyü uygulamalarının yerini ise iyice derecelendirilmiş bir adak sistemi ve özgür 

olmayan insanların emir altındaki emekleri almıştır. 

 

2. Yeni Kutsala Bir Örnek: Uzmanlaşma  

Modernite sürecinde rasyonel düşünmenin yeni bir kutsallık yarattığı “Rönesans 

ve Aydınlanmanın Etkileri” başlığı altında ele alınmıştı. Ayrıca rasyonel aklın 

kutsallaştırılması Weber’in otorite tipleri teorisinde ve Protestanlık inancıyla kapitalizm 

arasında kurduğu ilişkide de görülmektedir. Modernitenin ürettiği bir kutsal rasyonel 

düşünmeyse diğeri ilkiyle de ilişkili bir şekilde uzmanlaşma olarak kendini 

göstermektedir. Özellikle endüstriyel kapitalizmle birlikte uzmanlaşmanın günlük 

hayatın olmazsa olmaz bir parçası haline geldiği söylenebilir. 

Bauman (2020: 76, 77) modernliğin mütemmim cüzlerini beş tane olarak 

sıralamaktadır. Bunlar: İnsanların davranışlarını kitlesel ölçekte eşgüdümleme yetisi; 

kişiye uzaktan iş görme olanağı sağlayan bir teknoloji; bir yandan uzmanlıkta görkemli 

ilerlemelere, öte yandan da sorumluluğun sulandırılmasına imkân veren ayrıntılı 

işbölümü, sıradan insanların anlayamadığı biliminin artan otoritesi ve son olarak, 

“yeterince yararlanılamayan” kaynakların değerlendirilmesine olanak veren araçsal 

rasyonalitenin bilim destekli zihinsel iklimidir. 
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Giddens (2008: 8) modern devletin oluşumunun ve gelişiminin maddi üretim yani 

kapitalist üretim tarzı üzerinden ele alınabileceğini belirterek tabi nüfusları koordine 

etmek üzere kullanılan bilginin toplanmasını/depolanmasını ve gözetlemeyi de konu 

bağlamında önemli görmektedir. Ona göre “bilgi depolama, ‘otorite kaynaklarının,’ 

kabile kültürlerinden çok daha geniş mekân ve zaman alanları kapsayan sosyal 

sistemlerin yapılanmasındaki rolü açısından temel önem taşımaktadır.” Gözetleme, 

bilginin tekelleşmesi ve toplumu oluşturan grupların bazılarının faaliyetlerinin diğer 

gruplarca denetlenmesi otorite kaynaklarının genişlemesi için anahtar bir rol oynamıştır. 

Modern öncesi toplumlarda gözetleme imkânlarının nispeten kısıtlı olmasına dikkat 

çeken Giddens (2008: 25) buna örnek olarak “Ortaçağ Katolikliğinde yerel rahiplerin rolü 

ya da geleneksel Çin devletinde jurnalcilerin kullanılması”nı göstermektedir. Ancak 

modern örgütlenmelerde gözetleme nitel ve nicel olarak değişmiş, eskisiyle 

kıyaslanamayacak bir şekilde toplumsal yaşama nüfuz etmiş, onun içerisinde 

genişlemiştir. Modern örgütlenmelerde fabrikalardaki veya bürolardaki bireylerin 

gündelik yaşamlarının büyük bölümü gözetlenmektedir. 

Bauman (2020: 290- 302) uzmanlaşmayı Taylorizasyon ve Fordizasyon 

süreçleri üzerinden ele almaktadır. Harvey (2012: 43) de modernleşme süreci içerisinde 

Taylorizasyon ve Fordizasyonu önemli bir yere koyarak onların modernleşme 

bağlamındaki teknik ve toplumsal etkisinin Eistein’ın relativizm teorisinin gelişmesiyle 

birlikte fizikte yaşanan dramatik sıçramalardan az olmadığını savunmaktadır.  Modern 

bireyler yaşamlarında modern toplumsal sistemin diğer etkilerinin yanı sıra kapitalist 

üretim tarzının belki de en önemli üretim sistemlerini ortaya çıkaran Taylorizasyon ve 

Fordizasyon süreçlerine tabi tutulmaktadır. Her ne kadar “kapitalizm, moderniteyi 

şekillendiren tek güç değil”se (Giddens, 2008: 7) de onu en çok şekillendiren güç(lerden 

biri) olduğu söylenebilir. Dolayısıyla yönetim bağlamında modernitenin bu kapitalist 

üretim sistemleri ve süreçleri üzerinden ele alınması uygun görünmektedir.  
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Birinci bölümde bahsedildiği gibi Taylorizasyon üretime katılan çalışanların 

işlerinin parçalanmasına ve bu parça işlerin de yalın ve kesin bir hale getirilmesine 

dayanmaktadır. Bauman (2020)’ye göre bunun önemli bir etkisi böyle bir ortamda çalışan 

kişilerin hiyerarşinin tepesindeki karar vericilerin seçimleri yönlendirdiği ve sonuçta da 

belirlediği bir araca dönüşmesidir. Fordizasyonun karakteristik etkisi ise Taylorizasyon 

anlayışına montaj hattının ve günün teknolojisine uygun makinelerin eklemesiyle ortaya 

çıkmaktadır. Bauman   (2020: 291) Fordizasyon sistemine uygun olarak işleyen bir 

örgütte çalışan bireylere bu sistemin etkisinin beceriyi emekçiden alıp emek nesnesine 

yani makineye vermesi olarak gördüğünü şöyle açıklamaktadır:  

“Fordizasyon süreci ise, becerileri, operatörlerin elinden alınarak, bunların 

kullandıkları makinelere yüklenmesine dayanır. Böylece emekçi değil, emeğin 

nesnesi beceri sahibi olur. Beceriler, aktörün dış çevresinin öğelerine dönüşür. 

Fordizasyon, eylemin sonuçlarının sorumluluğunu operatörden alarak 

operatörün çalıştırdığı aygınlara yükler ve ilke olarak bireylere, kapasitelerini 

fazlasıyla aşan, beceri gerektiren neredeyse sonsuz bir iş kümesi yapabilme 

olanağı sağlar.” 

Bauman (2020: 291) bu düşünceden hareketle Taylorizayon ve Fordizasyon 

süreçleriyle birlikte, çalışanların yapacakları işlerin en basit hareketlere indirgenmesinin 

ve karar verme ediminin çalışanlardan alınmasının bir sonucu olarak fiili iş 

performansının üzerine bir uzman karar verme üstyapısının kurulduğunu belirtmektedir. 

Taylorist anlayışın benimsendiği Fordist sistemin yerleşiklik kazanmasının bir anda değil 

yarım yüzyıl süren uzun ve karmaşık bir dönemin sonunda oluştuğu unutulmamalıdır 

(Harvey, 2012: 149). Bauman (2020) böylece bu süreçlerle uzmanlaşma arasında net bir 

bağlantı kurmaktadır.  

Bu süreçlerin bir etkisi bilgiyi ve tekniği elinde tutan uzmanlar yaratırken diğer 

yandan ise bilgisiz, karar veremeyen ve becerisiz çalışanlar yaratmaktadır. Hiçbir şey 

yokluktan oluşmadığına, başka bir şeyden geldiğine göre eğer bir süreçte bir grup belirli 

bir konuda veya konularda zenginleşiyorsa başka bir grup ters yönde ilerleyerek o konu 
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veya konularda fakirleşir. Dolayısıyla bu üretim sistemlerinin uygulanmasıyla bir taraf 

uzmanlaşma sürecine diğer bir taraf ise tersi bir sürece girmektedir.  Bu fakirleşme 

çalışanların normallik anlayışını ve davranışlarını da değiştirmektedir. Adorno ve 

Horkheimer (2010: 49, 50) bu süreçlerin ikinci boyutuna çalışanların davranışlarındaki 

değişiklikler bağlamında değinmektedir. Bu üretim sistemlerinin kültürü/tekniği64 ve 

sayısız faili aracılığıyla norm haline getirilen davranış biçimlerinin bireye biricik doğal, 

saygıdeğer ve mantıklı davranış biçimi olarak dayatıldığına dikkat çeken Adorno ve 

Horkheimer (2010: 59) şöyle devam etmektedir: 

“Üretim sistemine gerektiği gibi hizmet edebilmesi için insan bedenini çoktan 

kendine uygun hale getirmiş olan toplumsal, ekonomik ve bilimsel aygıt ne 

kadar karmaşık ve hassas hale gelirse, bedenin muktedir olduğu yaşantılar o 

oranda fakirleşir. Niteliklerin elenip işlevlere çevrilmesi, bilime dayalı 

rasyonelleştirilmiş çalışma biçimler yoluyla halkların deneyim dünyasına 

yayılır ve bu deneyim dünyasını amfibiklerinkine benzetme eğilimi gösterir.” 

Bauman (2020: 291, 94)’a göre bahsedilen indirgeme can sıkıcı gerekliliklerden 

kurtulma gibi bir özgürlük vermiş gibi görünse de bu süreçlerin işlemesiyle birlikte, 

sorunlarla doğrudan uğraşma için gereken kişisel beceriler olmadığı ve çözümlerin de 

yalnızca pazarlanabilen aygıtlar veya uzman önerileri biçiminde oluşturulması nedeniyle  

“sonu olmayan sorun çözme işinde atılan ve aslında özgürlüğün biraz daha genişlemesi 

olarak algılanan her adım, bağımlılık ağını iyice sağlamlaştır”maktadır. Böylelikle 

uzmanlığın bireyin yaşamı üzerindeki hâkimiyetinin kendi kendini yeniden ürettiğini 

belirten Bauman; Taylorizasyon, Fordizsyon ve nihayet uzmanlaşmanın baskının değil 

özgürlüğün bir koşulu olarak algılanmasından dolayı etkili bir direnişle karşılaşamadan 

yaygınlaştığını eklemektedir. Ona göre tüm bu gelişmelerin toplumsal ve ekonomik 

olarak yerleşmesiyle birlikte “uzmanlığın otoritesi ve toplumsal olarak onaylanması, artık 

                                                 
64 Belirtilmelidir ki Adorno ve Horkheimer (2010: 164) çalışanların davranışları ve becerilerindeki bu 

olumsuz eğilimin, “tekniğin içsel yasalarında değil, tekniğin günümüz iktisadındaki işlevinde aranma”sı 

gerektiğini savunmaktadır. Dolayısıyla başka bir üretim tarzı içerisinde tekniğin bu eğiliminin 

değişebileceği düşünülebilir. 
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sonuçlarının başarılı olmasına da bağlı değildir.” Örneğin bir cihaz satın alan bir 

müşterinin veya doktora giden bir hastanın cihazdan veya ilaçtan istediği sonucu 

alamaması kişide hayal kırıklığına değil, genellikle suçu kendisine atmasına ve kişinin 

“daha uzman”ı aramasına neden olmaktadır. Dolayısıyla bu tür bir üretim sistemi ve buna 

uygun bir yaşam biçimi olan bir toplumun üyeleri uzman yardımı olmadan başa 

çıkamayacağı dev bir sorunlar yığını ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunlar karşısında 

oraya çıkan uzman çokluğunun yarattığı karmaşanın giderilmesi içinse yine (yeni) 

uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bauman, (2020: 294) bu durumu çarpıcı bir şekilde 

ifade etmektedir: “Uzmanlığın açtığı yaralar, yalnızca başka bir uzmanlıkla sarılabilir. 

Başka bir uzmanlığın anlamı ise, başka bir yara, dolayısıyla da başka bir uzman çözüm 

talebidir.” Uzmanlaşmanın gelişmesiyle birlikte düşünme edimi bireyden alınıp 

uzmanlara verilmektedir. Düşünme ediminin, işbölümünün bir sektörü haline gelmesiyle 

yetkili uzmanlar ve önderlerin planlarının kendi mutluluğunu planlayan bireyleri gereksiz 

kıldığını belirten Adorno ve Horkheimer (2010: 2568) şöyle devam etmektedir: 

“İnsanların gerçekliğe direnmeden, hatta hevesle uyum göstermelerindeki irrasyonellik 

bireye akıldan daha akli görünür.” 

Kişinin hem doğayla hem de toplumla ilişkisi uzman becerileri ve uzman 

becerilerine eşlik eden teknoloji vasıtasıyla yürütülünce, yaşam etkinliklerinin kumandası 

yeni teknik yetilere sahip olan ve teknolojiyi yönetenlerin eline geçmektedir (Bauman, 

2020: 294- 295). Hatta Gidens (2008: 26)’ya göre “örgütlenmenin ve ileri derecede bir 

disiplinci iktidarın oluşumu, bir çeşit uzmanlaşmış idari memurların mevcudiyetine 

bağlıdır.” 

 Ayrıca bir uzmanlık alanına çok yoğunlaşıldığında  o  alanın özerkliği arttığı 

için aslında önceden hiç de gerekmeyen yeni becerilerin icat edilme olasılığı artmaktadır. 

Daha önce yaşam rutini içerisinde zararsız ya da kolayca halledilebilen durumlar 

denetlenemeyen, belirsiz, dolayısıyla da korku yaratan durumlar olarak belirlenip 
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düzeltilmesi veya yok edilmesi gereken sorunlar olarak yeniden tanımlanmaktadır. 

Böylelikle uzmanlık ve teknoloji kendi meşruluğunu kendinde bulabilmektedir. 

Teknoloji “sorun arayan bir dizi çözüm” haline gelebilmektedir. “Başka bir ifadeyle, 

uzmanlık kendi kendisinin (amacı değil) sebebi” (Bauman, 2020: 299, 300) 

olabilmektedir. Taylorist ve Fordist üretim sistemlerinin hakim olduğu bir ekonomide ve 

bununla uyumlu bir sosyal çevrede yaşayan bir bireyin yapabildiği bir şeyi daha iyi 

yapmaması bir suç ya da günah olarak görülebilmektedir. 
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SONUÇ 

Yönetimin birden fazla kişinin ortak bir amaç doğrultusunda ve eşgüdüm halinde 

çalışması olarak tanımlanması durumunda Yönetim Bilimi’nin çalışma alanının 

insanların toplu halde yaşadıkları tüm dönemleri kapsadığı söylenebilir. Yönetimi 

(modern) devletle ya da daha kötüsü modern üretim sistemleriyle başlatmak ve Yönetim 

Bilimi’ni bunun üstüne kurmak onu çoğunlukla içinde bulunan sistemin bir aracı haline 

getirmektedir. Toprak üzerinde bir örgütlenme biçimi ve yapısı olarak devletin yaşı birkaç 

bin yıl ve onun son hali olarak modern devletin yaşı ise birkaç yüzyıldır. Oysa insanlar 

on binlerce yıldır örgütlü bir yaşam sürmektedirler. Yönetim Bilimi’ne bu yönde bir bakış 

getirildiğinde içinde bulunulan dönemin çok etkisinde kalınmadan yönetimin ne olduğu 

ve nelerle ilişkili olduğu tartışılabilir.  

Yönetim böyle tanımlandığında onun temel bileşenleri olarak işbölümü, otorite 

ve hiyerarşinin öne çıktığı görülmektedir. Hatta bu bileşenler, birinci bölümün ilk ana 

başlığında tartışıldığı gibi yönetim için o kadar önemlidir ki bir olgunun yönetim için ne 

ifade ettiğine o olguyla bu bileşenlerin ilişkisine bakılarak karar verilebilir. Kutsallıkla 

yönetimin ilişkisine bu çerçeveden bakıldığında kutsallığın insanlık tarihi boyunca 

yönetim içerisinde bir yeri olduğu, onu etkilediği hatta kimi zaman onun yerini aldığı 

görülmektedir. Birbirinden oldukça farklı örgütlenme biçimlerinde bile kutsallık 

yönetimin bu üç bileşeniyle yakından ilgili bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kutsal, 

gerçekliği sorgulanmadan hatta gönül rahatlığıyla kabul edilen olarak ele alındığında 

onun bu çalışmada işlenen üç dönemde de yönetimle ilişkili olduğu görülmektedir. 

Hem avcı-toplayıcı gruplarda hem de ilk hane halkları olan kabile ve şefliklerde 

olmak üzere ilkel dönemde toplumsal ilişkilerde bir iktidardan ziyade grup içerisinde 

(yaptırım gücü olmayan) bir otoriteden söz edilebilir. Toplumun sınıflara bölünmediği ve 

özel mülkiyetin olmadığı bu dönemde başarı ve başarısızlık tüm grubu ortak 

etkilendiğinden, grup içerisinde çıkarların çatışması pek söz konusu değildir. Bu nedenle 
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kendi çıkarlarını korumak ve arttırmak için elde edilmeye çalışılan bir iktidar da mevcut 

değildir. Bu gruplarda eşitlikçi ve akrabalık bağlarının başat olduğu bir toplumsal düzenin 

bulunduğu söylenebilir. Yerleşik hayatın baskın hale gelmesi ve tarımın gelişmesiyle 

birlikte artı ürüne el konulması, toplumun sınıflara bölünmesi ve özel mülkiyet ortaya 

çıkmıştır.  Bunlara paralel olarak toplumsal örgütlenme ve onun araçları da değişmiştir. 

İki toplumsal biçim arasındaki farklılıklar kendini (kutsallıkla ilişkili olarak) otorite ve 

bireysel mülkiyet konularında göstermektedir.  

Eşitlikçi küçük Avcı-toplayıcı gruplarda ve illk hane halklarında, topluluk 

içerisindeki herkes ya biyolojik ya da hayali olarak bir şekilde ilişki içerisindedir ve 

işbölümü bu ilişkiler içerisinde gelişmektedir. Çetin doğa karşısında yaşamını 

sürdürmeye çalışan grup içerisinde besin elde edebilmek için dayanışmaya ihtiyacı olan 

bir avcı-toplayıcı grupta cesaretiyle, yaşıyla, deneyimiyle vb. öne çıkan biri(leri) 

olacaktır. Eğer otorite Weber gibi egemenlikle eş anlamda kullanılacak olursa bu 

gruplarda otoritenin olmadığı söylenebilir. Fakat birisinin gerektiğinde gruptaki bir 

duruma ilişkin karar vermesi onun kaçınılmaz olarak egemen olmasını gerektirmez. Bu 

gruplardaki otorite daha çok Arendt (2012)’nin güç yoluyla ya da argümanlarla ikna 

etmenin tersi olarak nitelediği otoriteye yakın görünmektedir. Böyle bir otorite grup 

içerisindeki çocukların doğal ihtiyaçlarından ve bakıma muhtaç olmalarından 

kaynaklanmaktadır. Diğer bir deyişle bu topluluklarda iktidarsız bir otoriteden söz 

edilebilir. Bundan dolayı bu gruplarda kutsallığın inşa edildiğini veya araçsallaştırılarak 

belirli bir egemenlik için kullanılıdğını söylemek pek doğru olmayacaktır. Avcı-toplayıcı 

gruplar ve ilk hane halkları genel olarak, hemen hiçbir bilgi sahibi olmadıkları evren ve 

doğa olayları karşısında eşit olarak bir çeşit animizm içerisinde yaşamaktadırlar.  

Kabile ve şefliklerde ise genel olarak ortak atadan kaynaklı totemizm sistemi 

görülmektedir. Avcı-toplayıcı gruplarda ve ilk hane halklarında otoritenin iktidarsız 

olmasının önemli bir nedeni grup olarak yapılan av, savunma, pişirme gibi bir eylemin 
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başarı veya başarısızlığından tüm grup üyelerinin yaklaşık olarak eşit etkilenmeleridir. 

Artı ürünün olmadığı yirmi otuz kişilik bir avcı-toplayıcı grupta yiyeceğin her gün 

yeniden bulunması gerektiği için iyi bir av herkesin karnını doyurması, kötü bir av ise 

herkesin aç kalması anlamına gelmektedir. Gruptaki bir kişinin yaptıklarının sonuçları 

gruptaki herkesi eşit etkilemektedir. Dolayısıyla bu gruplarda başarının bireysel değil 

grupsal olduğu söylenebilir. Hatta anakronik bir tabirle denebilir ki bu gruplarda “ortak 

performans sistemi” vardır. Küçük gruplar halinde yaşayan avcı-toplayıcı toplulukların 

belirli bir sayıya geldikten sonra grubun dengesinin bozulması, dağılması veya içlerinden 

bazılarının ayrılması gerçeği grubun büyümesiyle akrabalık bağlarının zayıfladığını 

göstermektedir. Topluluk ilişkilerinin akrabalık üzerinden yürüdüğü bir avcı-toplayıcı 

grubun veya ilk hane halkının krize girmesi grup üyelerinin grup liderini/otoriteyi 

tanımaması veya güvenecek kadar tanımamasıyla ilişkili olabilir. Çünkü bu gruplarda 

çıkan otorite sorunu grubun küçülmesiyle çözülüyor görünmektedir.  

Yerleşik hayat tarzının ağır bastığı kabile-şeflik organizasyonlarında da 

akrabalık önemli bir bağdır. Ancak kabile ve şeflik örgütlerindeki akrabalık bağı aynı 

ailenin üyeleri arasındaki bir bağ değil de kuzen gibi görece uzak bağları da içermektedir. 

Büyüyen kabileler avcı-toplayıcı bir kurum olarak aileyi ikinci planda bırakarak onun 

yerine klan grupları halinde örgütlenmişlerdir (Child, 2009: 59- 60). Klan üyeleri mistik 

bir anlamda bir totem atadan geldikleri için akraba olarak sayılmaktadırlar. Klan üyeliği 

düşünce olarak kan bağına dayansa da uygulamada ergenlik çağına basılması üzerine 

yapılan törenle tanınan bir ayrıcalıktır. 

Yapılan arkeolojik araştırmalarda bu dönemde ritüellerin ve değiş-tokuşun 

belirgin bir şekilde arttığını göstermektedir. Yerleşik hayat şartlarının birikim ve 

depolamaya maddi imkân sunması birikimlerin değiş tokuşta kullanılmasının önünü 

açmıştır. Kabile ve şefliklerde merkezi meydanlarda dini kutsal yapılar olduğu 

görülmektedir. Büyük ilkel gruplarda (kabilelerde) ortak kutsal ortak bir ata, bir totem, 
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bir dogma olabilmektedir. Ortak totemi bulunan klanlarda gösterişli törenler 

düzenlenmesi avcı-toplayıcı grupların yaşamına göre karmaşıklaşmış kabile-şeflik 

organizasyonlarında duygu birliği yaratmak açısından önemlidir. 

Çömlek yapımı, hayvanların evcilleştirilmesi ve bitkilerin ekilmeye 

başlamasıyla ortaya çıkan kabile ve şeflik organizasyonlarında kabile liderinin 

ayrıcalıklarının olduğu, dolayısıyla kabile liderlerinin ortak ürünlerden ve birikimlerden 

büyük pay ayrılmasını sağlayan bir otorite ve prestije sahip olabildiği görülmektedir. 

Kabile-şeflik organizasyonlarındaki işbölümü ve otorite yani yönetim, avcı-toplayıcı 

gruplarda görülenden nitelik olarak farklıdır. Kabile ve şeflik organizasyonlarında otorite 

görece grup üzerinde egemen hale gelmeye, iktidar olmaya başlamaktadır. İster inşa 

edilmiş olsun ister geleneksel olarak ortaya çıkmış olsun ortak kutsal burada toplumsal 

bir işleve sahiptir. Durkheim’in işbölümü geliştikçe gruptaki ortak bilincin zayıflayıp 

belirleştiği tezine dayanarak ve yerleşik hayata geçişle birlikte işbölümünün geliştiğini 

göz önünde bulundurarak yerleşik hayata geçişten itibaren öncesine göre grup 

içerisindeki akrabalık bağlarının zayıfladığı söylenebilir. Bağların zayıfladığı, grubun 

büyüdüğü, yerleşik hayatın baskın olduğu kabilelerden itibaren kutsalların ortaya çıktığı 

görülmektedir. Kutsallık ve onun grup içerisinde yerleşiklik kazanmasında önemli bir 

rolü olan ritüeller bu topluluklarda grup üyeleri arasında zayıflayan bağların 

güçlenmesine katkı sunmaktadır.  Bu dönemde dini ritüellerin artması büyüyen topluluk 

içerisindeki bağların güçlenmesine katkı sunarak topluluğun bir arada kalmasına ve 

gerektiğinde eşgüdüm halinde hareket edebilmesine yardımcı olmaktadır. Child 

(2009)’un ilkel toplulukların uygar topluluklarla karşılaştıklarında yıkılmalarının baş 

nedeni olarak bu karşılaşmayla birlikte ilkel topluluklar arasındaki dinsel inançların 

yıkılmasını göstermesi bu konuda manidardır.  

Feodal dönemde kutsallık sistematik bir biçimde toplumsal yaşamın içerisinde 

edinmiştir. Bu dönemde din merkezli kutsallık toplumsal yaşamın örgütlenmesinde yani 
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yönetimde önemli bir yer edinmiş hatta kimi zaman yönetimi kendi yetki alanı içerisinde 

görmüştür. Kutsallığın yoğun bir şekilde toplumsal düzene etki edebilmesinde dördüncü 

yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesi ve 

Kilise’nin kurumsallaşması öne çıkmaktadır. Bu gelişmeler dünyevi iktidarla ruhani 

iktidarın uzlaşması olarak değerlendirilebilir. Sekizinci yüzyıla gelindiğinde bu uzlaşma 

ilerlemiş, Papa tarafından Frank kralı Büyük Karl’a Roma İmparatoru olarak törenle taç 

giydirilmesiyle imparatorun meşruiyeti ruhban sınıfı tarafından onaylanmasına 

bağlanmıştır. Bu dönemden itibaren Avrupa’da krallar uzunca bir süre Papa’dan onay 

alma şartıyla tahta çıkabilmiştir. Kilise’nin kontrolü dışındaki ya da ona biat etmeyen 

kralların egemenliklerini kurma çabaları ise ruhban sınıfı tarafından “şeytanla işbirliği” 

olarak görülerek bu çabalar gerektiğinde aforoz yetkisiyle sindirilmeye çalışılmıştır.  

Orta Çağ’da Kilise’nin tarihsel özgün bir yönü ilkel gruplara oranla sayıca çok 

büyük bir topluluğa kendi kurallarını kabul ettirmiş olmasıdır. Kilise bunu Hıristiyanlık 

dinine dayanarak meşrulaştırmaya çalışmıştır. Özellikle avcı-toplayıcılar olmak üzere 

ilkel gruplardaki eşitlikçi yapı ve akrabalık bağları dolayısıyla otoritenin emirleri ilgili 

topluluk tarafından kabul edilmekteyken büyük kentlerin ortaya çıktığı feodal dönemde 

bu ilişkiler zayıflamış, onun yerine geçebilecek ve üyeler arasındaki bağları 

güçlendirecek bir ilişki açığı oluşmuştur. Birbirleriyle kan bağı bulunmayan birçok 

ailenin yaşadığı Orta Çağ kentlerinde ve kentler arasında akrabalık bağlarını aşan bir ilişki 

olarak Hıristiyanlığın öne çıktığı görülmektedir. Hıristiyanlık dini bu dine inanan 

toplumları bir arada tutmak konusunda önemli bir rol oynamıştır. Hıristiyanlığın bu rolü 

oynayabilmesinin önemli bir nedeni imparatorluğun desteğini alarak yeni kiliseler, 

manastırlar yaparak topluma nüfuz edebilmesidir. Dolayısıyla inşa edilen bir kutsallıktan 

bahsedildiğinde ilk olarak Orta Çağ’da Hıristiyanlığın resmi din olarak kabul edilmesi ve 

Kilise’nin kurumsallaşması akla gelmektedir.  
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Kilise’nin kurumsallaşması iktidarını kurma ve elde tutma anlamında ne kadar 

önemliyse belki de Reform’un  sonuçları da aksi yönde o kadar etkili olmuştur. Reform 

hareketiyle birlikte ise Kilise’nin kural koyma ve uygulanmasını denetleme rolü geri 

planda kalmaya başlamıştır. Reform’un en önemli iki sonucundan biri ruhban sınıfının, 

ruhani iktidarın yani Kilise’nin toplumsal yaşama etkisinin azalması diğeri ise dünyevi 

iktidarın toplumsal yaşama etkisinin artmasıdır. Luther geliştirdiği tezlerle Kilise’nin 

otoritesini dinsel ve seküler otorite arasındaki ilişkilerle doğrudan bağlantılı olarak 

sorgulamıştır. Bu tezlerle kiliselerin insanlık ile Tanrı arasında karar verici bir aracı 

olması sorgulanmış, ceza verme ve günah çıkarma gibi Tanrı’ya ait güçlerin Kilise 

tarafından gasp edildiği görüşü güçlenmiştir. Yine bu tezler Kilise’nin günah çıkarma ve 

yargılama yetkisine büyük bir darbe vurmuş, Hıristiyan toplumunda seküler otoriteye 

kesin itaat etmenin gerekliliğine dair bir düşünsel altyapı oluşturmuştur. Protestanlık 

inancı dünyevi alanla ruhani alanı ayırarak yargılama veya baskı altına alma yetkisinin 

dünyevi otoriteye bırakılmasını savunmuştur. Bu savunma ruhani otoritenin toplumun 

yaşamındaki etkisini azaltırken dünyevi iktidarı ise ruhani düzenin kutsallığından az 

olmayan bir statüye yükseltmiştir.  

Ortaç Çağ boyunca Kilise ile devlet arasındaki ilişki her ne kadar çekişmeli ve 

dalgalı bir seyir izlemiş olsa da farklı dilleri konuşan ve farklı ırklardan meydana gelen 

ve farklı çıkarları olan devletlerin oluşturduğu Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nu 

(962- 1806) bir arada tutan bağın Hıristiyanlık olduğu düşüncesi öne çıkmaktadır. 

Westphalia Antlaşması’ndan itibaren ise bu bağın gevşediği görülmektedir. Westphalia 

Antlaşması’yla Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu topraklarında büyük ölçüde 

bağımsız olan fakat savaşla geçen otuz yılın ardından yaralarını sarmak için içe dönük 

siyaset izleyen üç yüzün üstünde prenslik ortaya çıkmıştır (Turan, 2020: 75- 82). Otuz yıl 

savaşlarının önemli etkilerinden birinin de kırsal nüfusun savaşın yıkıcı sonuçlarından 

korunmak için diğer bölgelere gitmesi, yer değiştirmesi olarak görülmektedir. Bu 



220 

 

gelişmenin önemli iki etkisinden söz edilebilir. Bunlardan biri küçük yerel dünyalarından 

kopan insanların hanedana olan bağlılıklarının azalmasıyken diğeri ise Kilise’nin 

disipline edici düşünce yapısı ve çıkardığı kurallara uyulmasını sağlayan gücünün önemli 

ölçüde zayıflamasıdır.  

Modernleşme kuramlarında -önceki dönemlerde dinin bir meşruiyet aracı olması 

ve toplumsal yaşama nüfuzuna karşın- sekülerleşme bir ilke olarak kabul edilmektedir. 

Eğer sekülerleşme toplumsal yaşama ilişkin kuralların dinden bağımsız olarak koyulması 

anlamında kullanılırsa sekülerleşmenin modernleşme ile paralel bir süreç olduğu 

söylenebilir. Fakat sekülerleşme kutsallardan arınma olarak düşünülürse modernleşme 

sürecinde eski kutsalların yerini yeni kutsalların aldığı görülmektedir. Kutsal 

sorgulanamaz ve dokunulamaz olarak ele alındığında modernleşme sürecinde pek çok 

yeni kutsalın ortaya çıktığı görülmektedir. Bu kutsal kapitalist devletlerde özel mülkiyete 

dayalı serbest piyasa kurallarına göre işleyen bir liberal ekonomi olabilirken sosyalist 

devletlerde ortak mülkiyete ve planlamaya dayanan bir ekonomi modeli olabilmektedir. 

Bir yanda sermaye kutsalken diğer yanda emek kutsal olabilmektedir. Modernleşme 

süreciyle birlikte insan hayatına giren bazı kutsallar demokrasi, insan hakları, bilimsellik 

olarak sayılabilir. Modernite sürecinde tüm bunlar sorgulanması ayıp görülebilen, bunlara 

katılmayan kişilerin bile katılıyormuş gibi görünmek zorunda oldukları kutsallardır. 

Modern dönem öncesinde bunların hiç biri kutsal olarak görülmezken günümüzde bunlar 

dokunulamaz değerler olarak kabul edilmektedir.  

Tüm organize olma biçimlerinde işbölümüne ve (farklı niteliklerde de olsa) bir 

otoriteye ve onun üyelerce kabul edilmesi için ortak duyguya ihtiyaç olduğu 

görülmektedir. Örgütlenme biçimi değişen toplumlar bu değişikliğe uygun bir meşruiyet 

kaynağına ihtiyaç duymaktadırlar. Modern dönemde otoritenin meşruiyetinin sıkça ve 

modern öncesi dönemlere de vurgu yapılarak tartışılması bu ihtiyacın kökenlerinin çok 

önceki dönemlerde yatmasından kaynaklanıyor olabilir. Modern devlet meşruiyet 
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zeminini topluluk üyelerinin kendi iradeleriyle yaptıkları sözleşme yoluyla kurulan kişiler 

üstü bir devlet varsayımından almaktadır. Modern devlet Hobbes’un Leviathan’ı 

üzerinden okunduğunda onun önemli bir özelliği tanrısal değil insan kökenli olmasıdır. 

Modern devletin bu çalışmanın konusu açısından iki önemli özelliği onun kişiler üstü 

olduğu ve kutsallıktan arındırıldığı kabulleridir. Bununla birlikte Hobbes’un kutsallığı 

Tanrı’dan krala, devleti ise din üzerinden devlete varan bir mantıkla açıklamaya çalışması 

modern devletin kendi meşruiyetini dine benzer bir bakışla ortaya koyduğunun bir 

göstergesidir. Kuramda Hobbes’un ortaya koyduğu bu devlet anlayışının pratikteki ilk 

örneklerinden birinin bürokratik-monarşik yönetim biçimiyle kameral devlet olduğu 

söylenebilir. Çünkü bu devletin yönetimi hükümdarın kişiliğinden ayrılmış bürokrasi ile 

simgelenmiştir. Bunda Reform sonrasında Alman prensliklerinde Kilise’nin toplumsal 

yaşamın yönetimindeki yetkisinin belirgin bir şekilde azalmasının ve ters yönde devletin 

yönetim yetkisinin genişlemesinin etkisi olduğu gözlenmektedir. Kameral devlet biçimi 

geleneksel devlet biçimlerinden modern devlete geçişte bir ara devlet formu olarak öne 

çıkmaktadır. Bununla ilişkili olarak kameral devlette egemenin “dünyevileştirilmiş 

pastoral iktidar” olarak nitelendirilmesi uygun düşmektedir.  

Devleti ele alış biçiminden dolayı Hobbes’tan etkilendiği söylenebilecek olan 

Weber her ne kadar karizmatik ve geleneksel otorite tiplerini açıklarken kutsallığa 

atıflarda bulunsa da modern devletin yönetim şekli olarak belirlediği yasal-ussal otoriteyi 

kutsallıktan bağımsız ve rasyonel olarak nitelemektedir. Bununla birlikte Weber 

Protestan ahlakının kapitalizmle uyumlu olduğunu savunurken din ve üretim tarzı 

arasında güçlü bir bağ kurmaktadır. Weber geleneksel otoritede eski uyma ve kabul etme 

alışkanlıklarının, karizmatik otoritede ise Tanrı vergisi kişiliğin otoritesinin kutsal olarak 

görüldüğünü belirterek bu açıdan yasal-ussal otoriteyi ayırmaktadır. Weber yasalara 

dayanan egemenlik olarak tanımladığı rasyonel otoritenin meşruiyetini yasaların 

geçerliliğine ve rasyonel kurallara dayanan işlevsel yetkiye duyulan inanca 
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bağlamaktadır. Weber’in tıpkı Hobbes gibi rasyonel ve nesnel bir teori oluşturmaya 

çalıştığı görülmektedir. Hatta Weber’in bürokrasiyi kapitalizme en uygun yönetim biçimi 

olarak görmesinin nedeninin bürokrasinin insanlıktan uzaklaştıkça daha kusursuz 

işleyeceği düşüncesine dayandığı düşünülürse,  büyük özel işletmeleri ve devleti 

tamamen nesnel bir kişilik olarak ele aldığı görülmektedir. Fakat “inanç”ın nesnel bir 

edim olmadığı açıktır. Weber’in yasal-ussal otorite altında çalışan bir örgütte sevgi, 

nefret, kişisel, irrasyonel ve duygusal öğelerin ayıklanması gerektiğini belirtmesi onun 

örgütlerde duyguya yer vermemeye çalıştığını göstermektedir. Weber bir yandan nesnel 

bir örgüt teorisi oluşturmaya çalışırken diğer yandan kaçınılmaz olarak “inanç” gibi 

kişiden kişiye değişebilen, öznel bir kavrama başvurmak durumunda kalmıştır. Weber 

inanç kavramına başvurmuştur çünkü insanların bir arada iş yaptıkları örgütlerin 

duygulardan, düşüncelerden ve değerlerden bağımsız sürekli bir şekilde işlemesi zor 

görünmektedir. Dolayısıyla bu örgütlerin kuramları oluşturulurken de insanların duygu 

düşünce ve değerlerinin tamamen bir kenara bırakılması da zordur. Nesnel bir teori 

oluşturabilmek için belirsizliklerin elenmesi gereklidir. İnsanın duygu ve düşüncelerinin 

önceden tahmin edilmesi ise mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla yönetime dair 

bilimsel bir teori geliştirilmek istendiğinde belirsiz insan duygu ve davranışlarının 

görmezden gelinmesi bir mecburiyet olarak ortaya çıkmaktadır. Bu düşünce biçimi 

kendini Aydınlanma felsefesinde göstermektedir. Hesaplanabilirlik ve yararlılık ölçütüne 

uymayan her şeye kuşkuyla bakan Aydınlanma düşüncesi deney ve gözlemle birlikte 

aklın kullanılmasını ışıkla, doğruyla; bunun eksikliğini ise cehalet ve karanlıkla 

özdeşleştirmektedir. Toplumun da tıpkı doğa gibi bilinebilir yapısının olduğunu ve bunun 

nesnel olmayan, ölçülemeyen değişkenlerin dışarıda bırakılarak yapılabileceği düşüncesi 

Aydınlanma felsefesinde baskındır. Oysa toplumbilimin nesnesi olan toplum ve onun 

üyelerinin duygu, düşünce ve değerleri örgütten örgüte ve kişiden kişiye 

değişebilmektedir. Dolayısıyla rasyonel ve/veya ampirik bir yönetim teorisi 
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oluşturulurken toplumsal gerçeklikle teori arasında nesnel olmayan değişkenler olarak 

duygu, düşünce ve değerler boşlukta kalmaktadır. Rasyonelliği, deneyi ve gözlemi bir 

(bilimsel) çalışmanın olmazsa olmazı olarak gören Aydınlanma felsefesi bunlar 

aracılığıyla ulaşılamayan bilgileri ise reddetmektedir. Böylece Aydınlanma felsefesi 

hakikatle kendi bilimsel sistemini bir tutmaktadır. Orta Çağ’da dinin hakikatle özdeş 

olarak kabul edildiği düşünülürse Aydınlanma düşüncesinin kendi kutsallarının akıl, 

rasyonellik, deney ve gözlem olduğu; böyle bir düşünce sisteminin ise hakikat üreten 

bilime hizmet ettiği söylenebilir.  

Foucault belki de bu düşünce biçiminin eksikliğini giderebilmek için 

yönetimsellik teorisini geliştirirken farklı bir yol izlemeye çalışmıştır. Foucault toplumsal 

sistemin olgularını ve parçalarını teker teker ele alıp onların ne olduğuna ve ne olması 

gerektiğine değil de sistemin olguları ve parçaları arasındaki ilişkilere yoğunlaşmıştır. 

Foucault bir iktidar ilişkisinin özgün özelliğini onun başkaları üzerinde doğrudan ve 

aracısız eylemleri değil, başkalarının eylemleri üzerinde eylemde bulunabilmesi yani 

öznelerin tutumlarını üretebilmesi ve yönlendirebilmesi olarak ele aldığından toplumsal 

gerçekliğe ilişkin yaptığı değerlendirmelere duygu, düşünce ve değerleri de 

katabilmektedir. Foucault’nun yaptığı değerlendirmelerde yönetim tarihindeki iktidar 

tiplerini pastoral ve politik olarak ikiye ayırması, toplumsal düzenin iktidar tarafından 

inşa edilip edilmemesine bir açıklama getirmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi avcı-

toplayıcı topluluklarda inşa edilen bir kurum veya olgu görünmemektedir. Bu durum 

yöneticilerin farklı bir sınıf veya tabaka olarak ortaya çıkmasıyla değişmiş 

görünmektedir. Weber’in karizmatik ve geleneksel otorite olarak Foucault’nun ise 

pastoral iktidar olarak kavramsallaştırdığı bu durumlar Kilise’nin kurumsallaşmasına dek 

benzer bir nitelikte sürmüş görünmektedir.  Fakat Kilise’nin kurumsallaşmasıyla ve daha 

sonra modern devletin ortaya çıkmasıyla birlikte iktidar çeşitli düzeneklerle toplumu ve 

onu ilgilendiren olgu ve kurumları inşa edebilecek bir niteliğe bürünmüştür. Foucault’nun 
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pastoral iktidardan farklı olarak bireyleri özne yapan politik iktidar olarak adlandırdığı bu 

yeni iktidar biçimi; bireyi bir kategoriye sokarak, bireyselliğiyle belirleyerek, kimliğine 

bağlayarak ve ona hem kendisinin hem de başkalarının onda tanımak zorunda olduğu bir 

hakikat yasası dayatarak gündelik yaşama doğrudan müdahale etmektedir.  Devlet düzeni 

inşa etmeye yönelik gücü elde etmeye başlayınca düzen kavramı aşkın, doğal ve ilahi 

anlamını kaybederek dünyevi egemen güç kavramı çerçevesinde ele alınmıştır.  

Endüstriyel kapitalizmin ve ulus devletlerin oluşması ve genişlemesi sürecinde 

toplumsal yaşamda yerini alan önemli kutsallar olarak uzmanlaşma ve uluslaşma öne 

çıkmaktadır. İşbölümünün gelişmesiyle, işin parçalanması ve daha ayrıntılı bir hale 

gelmesiyle ortaya çıkan sonuç sadece işçinin vazıfsızlaşması değil, aynı zamanda yeni bir 

uzman sınıfın doğması olmuştur. Bu süreçte bilgi ve becerilerin çalışanlardan yönetici 

sınıfa kaymasıyla nasıl fabrikalardaki çalışma şartları yönetici kadro lehine değişmişse, 

benzer şekilde uzmanlaşmanın toplum içerisindeki konumu da daha güçlü hale gelmiştir. 

Bilgi ve beceri yönünden fakirleşen çalışanlara toplumsal yaşamdaki sorunlarının hemen 

her biri için ayrı bir uzman adres gösterilmektedir. Taylorist ve Fordist üretim 

sistemlerinde fabrikalarda işlerin tek ve en kısa yoldan yapılmasına benzer bir biçimde 

bu üretim sistemlerinin kültürü, tekniği ve failleri bireylerin davranışlarını da tek 

tipleştirmektedir. Bu tek tip davranışın günlük yaşamdaki en tipik örneği bir sorun 

yaşayan bireyin sorunun önemli olup olmadığına, nasıl çözülebileceğine, sorunu 

kendisinin çözüp çözemeyeceğine bakmaksızın uzmanlara başvurmasıdır. Başvurulan 

uzmanın düşünceleri ve reçeteleri ise sorgulanmaya gerek görülmeden kabul 

edilmektedir. Dolayısıyla uzmanlaşmanın modern yaşamın bir kutsalı olduğu 

söylenebilir.  

Büyük bir toplumda ortak duygu olarak din insanlık tarihinde uzun bir dönem 

varlığını sürdürmüştür. Büyük bir toplumda ortak duygu olarak yurttaşlık bilincinin tarihi 

ise görece kısa bir dönemi kapsamaktadır. Ulusal bilinç de denilebilecek yurttaşlar 
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arasındaki duygu birliği yurttaşların mensubu oldukları devlete olan bağlılıklarında 

sözleşmeden bile daha etkili olabilmektedir. Bu duygu birliği bireyleri barış zamanında 

işini düzgün yapan, vergilerini veren ve toplumsal kurallara uyan iyi bir vatandaş 

yapmaktadır. Bu davranışların sadece yasalarla oluşturulması çok zordur fakat yasalar 

yurttaşlık duygusuyla birleştirildiğinde bu davranışlar görece kendiliğinden 

gelişmektedir. Yurttaşlık bilinci savaş durumunda ise askerlikten kaçma ve bireysel 

olarak kendini kurtarma davranışlarını engelleyen bir arada ve fedakârca mücadele 

etmeye katkı sağlayan bir duygu oluşturmaktadır.  

Ulus devletlerin kuruluş dönemlerinde ulusal marş, bayrak, bayram törenleri, 

hürriyet/vatan sevgisi temalı eserlerin ve bu eserlerde kullanılan dini kaynaklı 

kavramların arttığı görülmektedir. Bunun bir nedeni, daha önceki dönemlerde etkili olan 

din bilincinden yararlanarak ulus bilincinin oluşturulması çabasıdır. Zaten birçok ulus 

devlette yurttaşlık bilinci dinden bağımsız değildir. Seküler bir yurttaşlık bilinci 

oluşturma yolunda yol kat etmiş ulus devletlerde bile belirli dönemlerde yurttaşlık 

bilinciyle din bilinci iç içe geçmektedir.  Bu bilincin oluşmasında ritüellerin ve geleneksel 

sembollerin önemli bir yeri olduğu görülmektedir. Ulusal marş okunurken ayağa kalkıp 

hareketsiz beklemek, ulusal bağımsızlık günlerinde yapılan törenler, bayraklar, 

bayramlar, duvarlara asılı resimler ve meydanlardaki heykeller; tüm bunlar yurttaşlık 

bilincinin oluşmasında etkili olan, sorgulanması yasak gelenek, ritüel ve sembollerdir. 

Ayrıca şu da eklenmelidir ki ulus devlet biçiminin egemenliği kontrol eden merkezde 

ideolojik bir değişim olunca, sembol ve ritüellerin de yeni ideolojiye göre değiştiği 

gözlenebilmektedir.   

Niteliği ve kapsamı değişse de insanlık tarihi boyunca kutsallığın toplumsal 

yaşamda bir yeri olduğu görülmektedir. Kabile’den ulus devlete geniş bir organizasyon 

yelpazesi içerisinde kutsallığın nitelik ve kapsam olarak değişmekle birlikte yok 

olmaması onun toplumsal yaşamda önemli bir rolünün olduğuna işaret etmektedir. Bu 
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toplumsal rol grup içerisinde ortak bir duygu oluşturmaktır. Bir grupta ortak duygunun 

bulunması yönetimin işlerliğine ve üyelerin zihinsel/fiziksel eşgüdümüne katkı 

sağlamaktadır. Bu bağlamda bir gurubun yönetiminde o grubun üyeleri arasında belirli 

oranda bir ortak duygunun bulunması gereklidir. Bu çalışmada ele alınan topluluk 

örneklerinde kutsallığın grup içerisinde bir ortak duygu oluşmasında etkili olduğu 

görülmektedir.  

Ortak duygu ilkel dönemlerin başında ortak aileden gelen üyelerin oluşturduğu 

küçük avcı-toplayıcı gruplar ve ilk hane halklarında akrabalık bağları nedeniyle 

kendiliğinden var görünmektedir. İlkel dönemlerin kabile sisteminden itibaren ise ortak 

duygunun oluşmasında kutsalların önemli bir rolü olduğu ortaya çıkmaktadır. Orta 

Çağ’da insanların devasa kentlerde aynı otoriteyi kabul ederek yaşayabilmelerinde 

Kilise’nin kurumsallaşması ve kutsallığın rolü olmuştur. On yedinci yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren gelişen ve on sekizinci yüzyılda yerleşiklik kazanan modern ulus-

devlet biçiminde ise bayrak, marş, bayramlar gibi ritüel ve sembollerle kutsanan ulusal 

bilinç bu ortak duyguyu oluşturmuştur. Orta Çağ’daki bir serfin gündelik yaşamında dahi 

olmayan doğuştan gelen insan haklarının bugün sorgulanamaz bir kabul olması ve 

bugünün insanının tartışmasını dahi yapmadan reddettiği engizisyon mahkemelerinin 

kararlarının Orta Çağ’da sorgulanmadan kabul edildiği düşünüldüğünde, kutsallığın 

dönemden döneme ne kadar değiştiği görülmektedir. Bir arada yaşayan gruplarda ister 

akrabalık bağından ister ortak bir dine mensup olmaktan isterse yurttaşlık bilincinden 

kaynaklansın bir ortak duygu bulunmaktadır. Ortak duygu ilgili grupta bir çekim alanı 

yaratarak onu bir tutkal gibi bir arada tutmaktadır. Kutsallığın yönetim açısından önemi 

grup içerisindeki bu ortak duygunun oluşturulmasındaki rolüdür.  

Kutsallık egemen bir söylem olarak, sınıflı topluma geçişle birlikte bu rolü yerine 

getiriyor görünmektedir. Kutsallık toplulukta bulunan bireylerin toplumu ve yaşadıkları 
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dünyayı, çatışan çıkarlarından bağımsız bir şekilde algılamalarında önemli bir rol 

oynamaktadır.  

Kutsallığın ortak duygu oluşturmaya katkısı nedeniyle toplumsal yaşamdaki ve 

onun yönetimindeki rolü var oldukça kutsallık da var olacaktır. Bu nedenle gelecekteki 

toplumsal formasyonlarda da kutsallığın nitelik ve nicelik olarak değişse de var olacağı 

söylenebilir. Bunun bir alternatifi, yani kutsalların olmadığı bir toplu yaşamın mümkün 

olması; kutsala, sorgulanmadan kabul edilene ihtiyaç duyulmadan ortak bir duygunun 

olduğu bir topluluk oluşturulabilmesi durumuna bağlıdır. Bu toplulukta grup üyelerinin 

genelinin sorgulanmaya açık bir duygu birliği ve örgütlenme içerisinde olması gerekir. 

Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ise tarih gösterecektir.   
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ÖZET 

Bu çalışmada yönetim olgusunun kutsallıkla olan ilişkisi konusu ele 

alınmaktadır. Yönetim olgusunu inceleyen Yönetim Bilimi’nin işbölümü, otorite ve 

hiyerarşi unsurlarının kutsallıkla ilişkisi yönetimin kutsallıkla ilişkisine dair alt 

değerlendirmeler sunmaktadır. Böyle bir zemin üzerinden çeşitli topluluklarda kutsallıkla 

yönetimin ilişkisi incelenerek kutsallığın yönetimde nasıl bir rolü olduğuna dair bazı 

sonuçlar elde edilebilir. Sonuçların elde edilebilmesi için gerekli kuramsal altyapıyı 

oluşturmak için yönetimsellik kuramı, otorite tipleri kuramı ve Protestan ahlakıyla 

kapitalizmin uyumu teorilerinden faydalanılmıştır. Bu teoriler iktidar, yönetim ve 

kutsallık arasındaki ilişkilerin tartışılması açısından bir çerçeve sunmaktadır. Bu çerçeve 

oluşturulduktan sonra kutsallıkla yönetimin ilişkisinin tarihsel dönüşümlerinin ele 

alınması mümkün hale gelmektedir.  

Bu bağlamda bu çalışmada ilkel, feodal ve modern olmak üzere üç farklı toplum 

biçimi ele alınmıştır. Her üç toplum biçiminde de kutsallığın toplumsal işlevi ve yönetime 

olan etkisi ele alınmıştır. Bu toplum biçimlerinden ilkel toplumda akrabalık ilişkileri, 

feodal toplumda Kilise, modern dönemde ise yurttaşlık ve uzmanlaşma öne çıkmaktadır. 

Genel olarak bakıldığında kutsallığın toplumsal işlevi bu toplumlarda ortak duygu 

oluşmasına katkı sunması olarak kendini göstermektedir. Toplumların sağlıklı bir şekilde 

yönetilmesi için ilgili toplumun üyeleri arasında ortak bir duygunun varlığı gerekli 

olduğundan kutsallığın toplumsal işlevi devam etmektedir.  
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ABSTRACT 

In this study, the issue of the relationship between the administration 

phenomenon and holiness is discussed. The division of labor, authority and hierarchy 

elements of Science of Administration, which examines the phenomenon of management, 

provide sub-assessments on the relationship of management with sanctity. 

By examining the relationship between holiness and administration in various 

communities on such a ground, some results can be obtained about the role of holiness in 

administration. İn order to have a necessary theoretical sub-assessments to achieve the 

results; The theory of governmentality, The theory of authority types and the the theory 

of Protestant ethic and capitalism were used. These theories provide a framework for 

discussing the relations between power, government, and sanctity. After this framework 

is created, it becomes possible to deal with the historical transformations of the 

relationship between holiness and administration. 

In this context, in this study, three different forms of society as primitive, feudal 

and modern were discussed. In all three forms of society, the social function of holiness 

and its effect on the administration are discussed. Among these forms of society, kinship 

relations in the primitive society, the Church in the feudal society, citizenship and 

specialization in the modern period come to the fore. 

In general, the social function of holiness manifests itself as contributing to the 

formation of common feelings in these societies. Since the existence of a common feeling 

among the members of the relevant society is necessary for the healthy administration of 

societies, the social function of holiness continues. 

 

 


