
Modern Yurttaşlık 

Dünya coğrafyasının siyasi olarak ulus-devletlere bölündüğü yıllardan itibaren 

görünür ve yaşanır olan modern yurttaşlık olgusunun arka planında kapitalist ekonomik 

örgütlenmenin büyük rolü bulunmaktadır. Ortaçağ sonundan itibaren ortaya çıkan kapitalist 

yapılanma ve ulus-devlet örgütlenmesi arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. 

Devletlerin kapitalist ekonomik ilişkiler ağı ile ulus temelinde yapılanırken tecrübe ettikleri 

süreçlerin farklılıkları da modern yurttaşlık statüsünün uygulamasında çeşitlilikler 

yaşanmasına neden olmuştur. Kapitalist örgütlenmenin ihtiyaç duyduğu insan prototipi ilk 

dönemlerde iktidar odaklarınca belirlenirken zamanla belirli bir düzeye ulaşan yurttaş 

toplulukları bu süreci kendi yararları uyarınca etkilemeyi başarmıştır. Batı toplumunda uzun 

yıllar süren sancılar ve mücadeleler sonucu şekillenen modern yurttaşlık kurumu yirminci 

yüzyıl boyunca demokrasi havariliği eşliğinde dünyanın geri kalanına da empoze edilmeye 

çalışılmıştır.  

Antik Çağ’da iktidarın kökenleri soyluluk esasına dayanırken kapitalizmin ortaya 

çıkışıyla iktidar soysuzlaşmıştır. Roma Cumhuriyeti döneminde de sürdürülen aristokratik 

gelenek doğrultusunda senatörlerin ticaretle uğraşması yasayla yasaklanmıştır, yalnızca tarım 

ve daha az ölçüde ticaret yegâne saygıdeğer işlerdir; endüstri, azatlılarla aşağı doğumlu ve 

maddi olanakları sınırlı başka kimselere bırakılmıştır. Antik Çağ’da toprağa bağımlı bir 

şekilde gelişen iktidar odakları kapitalizm ile zincirlerinden kurtulmuştur. Alıp ya da üretip 

satan, kazandığını biriktiren, biriktirdiğini yeniden bu sürece yatıran ilk kapitalist organizması 

olan burjuvalar pazar meydanlarında elde ettikleri bu güçle Ortaçağ krallarını ortadan kaldırıp 

kendi iktidarlarını kurmuştur.  İlk başlarda ulus temelinde örgütlenen bu kapitalist iktidar 

odakları teknoloji ve bilimde sağlanan gelişmelerle sınırlarını aşarak günümüzde görünmez 

olmayı başarmışlardır. Bu nedenle modern yurttaşın tabi olduğu iktidar olan ulus-devlet 

yapılanmasında büyük bir erozyon yaşanmaktadır. 

Ortaçağ’da Feodal Düzen 

Roma yurttaşının yıkılan Roma İmparatorluğu’nun enkazı altında kalarak can 

vermesiyle Antik yurttaşlık kurumu dünya sahnesinden çekilmek zorunda kalmıştır. 

Roma’nın son dönemlerinde imparatorluk sınırları içerisinde yaşayan herkesin –köleler ve 

kadınlar hariç- göreceli olarak tecrübe ettiği yurttaşlık olgusu yerini Roma’nın yıkılışıyla 

başlayan Ortaçağ’da farklı aidiyetlere bırakmıştır. Yurttaşlık, din ve siyasetin madalyonun iki 

yüzü olduğuna ve Olimpia tanrılarının kent devletleri üzerinden esirgeyici gözlerini 

ayırmayacaklarına inanılan Antik Çağ’da ortaya çıkmıştır. Otorite ve güç konusunda 



Tanrılardan sürekli yardımlar dileyip kurbanlar kesen Romalılar da politika işlerinde Tanrılara 

yalnızca sembolik sorumluluklar yüklemişlerdir. Antik Yunan ve Roma döneminde din, 

insanlar için bir amaç değil bir araçtır. İnsanlar Tanrıların akıl sır ermeyen işlerine pek kafa 

yormamışlardır bunun yerine gerektiğinde kendileri veya kentleri için talih ve esenlik 

dilemişlerdir.  Antik Yunan insanı bilinçleriyle kendi yaşam biçimlerini değiştirmek için 

politikayı kullanan bir hayvandır. Romalılar içinse, aksine, insan bir yurttaş olarak devletle 

yasal ilişkide bulunan bir yasal varlıktır. Antik Yunan’da bireyin yurttaş olarak tabi olduğu 

otorite içinde politik güdüyle doğan bu insanların oluşturduğu bir yurttaşlar cemiyetiyken, 

Roma’da ise peynir ekmek gibi dağıtılan ikinci sınıf yurttaşlık statüsünü elde eden insanların 

tabi olduğu otorite, seçkin yurttaşların oluşturduğu militarist bir devlet mekanizmasıdır.  

Ancak Roma bir imparatorluk vasfına ulaştıktan sonra yurttaşlık duygusunda bir çöküş 

vardır; eskiden az çok özerk siteler federasyonu olan imparatorluk, düzensizlik ve tehlikelere 

direnebilmek için, Mısır’daki gibi mutlak ve bürokratik bir monarşi olup çıkmıştır. Ancak 

Antik Yunan insanının yurttaşlık statüsünde gösterdiği kıskançlığı Yahudiler de kendi 

Tanrıları Yehova’da göstermiştir. Bu nedenle Roma’nın şiddetinden muzdarip olan bazı 

insanlar mutluluğa ne Roma’nın ne de Yahudilerin tanrıları ile ulaşamayacaklarını düşünerek 

kendilerini Cennetin Krallığı yoluna adamışlardır. Sezar’ın hakkı Sezar’a, Tanrının hakkı 

Tanrıya söylemiyle bu dünyada gözü olmadığı iddiasıyla ortaya çıkan bu Hıristiyanlık öğretisi 

yaklaşık üç yüz yıl sonra Roma İmparatorluğu’nun resmi dini olmayı başarmıştır. Bizzat 

kilisenin büyümesi ve hepsinden önemlisi kovuşturma baskıları, örgütlenmeyi kesin bir 

zorunluluk haline getirerek kilise kendine imparatorluğun yönetim sistemini model alan bir 

hiyerarşi geliştirmiştir. Hıristiyanlık Kilisesi idari örgütlenmesini yaparken bol yetkiler 

verdiği piskoposları Kilisenin ‘diyakozluklar’ diye adlandırdığı Roma ‘kentleri’ne 

atamışlardır, bunun sonucunda yönetim ve kilise idaresi üst üste binmiştir. ).  Roma’nın içsel 

ve dışsal dinamiklerle Batıda yıkılmasıyla ortaya çıkan otorite boşluğunda bu papazlar 

toplumsal yaşamda belirgin bir güç dinamiği oluşturmayı başararak Ortaçağ insanının 

Tanrı’ya aidiyetini sağlamışlardır.  

Büyük bir zenginlik ve güç kazanan Kilise Ortaçağ boyunca özellikle Batıda 

barbarların kurduğu birçok Germen krallıkları ile Roma’nın mirasını paylaşmıştır. Yahudilik 

bu dine doğuştan girenler dışında çok sayıda kimseyi kendine döndüremeyecek kadar fazla 

milliyetçi bir din örgütlenmesini oluştururken, Hıristiyanlık ise bir dünya ekonomisinin uzun 

süredir ihtiyaç duyduğu gerçek bir uluslararası ideolojiyi sağlamıştır. Yunanlılar ve Romalılar 

dışa dönmeden önce kendi içlerinde olgunlaşmışken, bu barbar Germenik halklar ise tersine 



kendi dışlarına yayılıp, dünyayı bir sel gibi basarak kültürlü ulusların içlerinde çürümüş ve 

boşalmış olan devletlere boyun eğdirmişlerdir.  

İmparatorluk, Roma şehrinde yalnızca oldukça küçük bir sınıfı zenginleştirmiştir, 

borçluluk ve zorunlu askerlik, köylü sınıfının geniş bir bölümünü topraklarından ederek 

onların küçük mülklerinin yerini, kölelerin ve/veya kiracıların çalıştırdığı kapitalist çiftlikler 

almıştır. Kentten pek de uzak olmayan villa adı da verilen bu çiftlikler hem tarımsal hem de 

sınai açıdan kendi kendine yeter durumda olmuştur ve elde ettiği fazla ürünü de ihraç 

edebilmiştir. Villa terimi, hem Napoli Körfezindeki zengin Romalıların saray yavrusu 

malikânelerini, hem de eyaletlerin her yerinde rastlanan konforlu çiftlik evlerini kapsayan 

geniş bir terimdir. Zamanla çeşitleri ve sayıları artan bu villalar ortaçağ Avrupası’nın 

‘manor’üne (malikâne) dönüşmeye başlamıştır; bu ise, köle çiftçilerin ve çobanların yerini, 

özgür köylülerin değil, tohum ve araç gereç için toprak sahibine bağımlı olan ve kiralarını 

genellikle ürün ve bazı hizmetlerle ödeyen kiracıların alması anlamına gelmektedir. Bu 

dönüşüm Roma İmparatorluğu’nun batıda Germen istilalarıyla parçalanıp yıkılmasından sonra 

ortaya çıkan krallıkların siyasi olarak şekillenmesinde oldukça büyük bir etkisi olacaktır. 

Germen istilalarıyla oluşan nüfus fazlalığı Avrupa’da tüm dengeleri altüst etmiş ve ortaya 

çıkan kaos ortamında birçok güç odağı meydana gelmiştir.  

Pax Romana’nın yokluğunda kuzeyden gelen kavimlerle dolup taşan Avrupa’da yeni 

bir dünya düzeni oluşmaya başlamıştır. Batı Roma İmparatorluğu, istilaların dayanılmaz 

baskısı altında çöktüğünde beşinci yüzyılda, güneydeki eyaletlerin toprakları üzerinde yeni 

krallıklar ortaya çıkmıştır (Tanilli, 2003: 24). Şimdi yerel nüfuslar, eski yönetimin çökmesiyle 

gelen yeni Germen hükümdarlarını kabullenmeyi öğrenmeye başlamıştır. Roma’da oldukça 

güçlü bir şekilde hissedilen sistematik ve süreğen devlet gücünün ortadan kalkmasıyla çil 

yavrusu gibi ortalığa saçılan Romalılar, Thomas Hobbes’un ifadesiyle kendilerini doğa 

durumunun içinde bulmuştur. Devletin ortadan kalkmasıyla kendilerini doğa durumunun 

içinde bulan Avrupa’nın eski sakinleri ve yeni efendileri arasında bambaşka bir aidiyet ilişkisi 

ortaya çıkmıştır. Aslında eski imparatorluğun tamamında, barbarların ‘Romalı’ toprak 

sahiplerinin mallarına el koymalarına ender olarak rastlanmıştır, karşılıklı meydan okuma 

yerine, Romalılarla yeni gelenler arasında uzlaşmaya varılması genel bir kurala dönüşmüş 

gibidir.  

Romalı olmanın ayrıcalığı olan yurttaşlık haklarını kaybeden halklar en yakınındaki 

barbar savaşçıların hâkimiyeti ve güvencesi altına girerek bir bağımlılık ilişkisi oluşturmuştur. 

Feodalite adı verilen bu düzende barbar savaşçılar şövalyelik namıyla Lord statüsüne ererken, 



toprağa bağımlı ve tutsak bir şekilde çalışan köylü halk da serf statüsüne düşmüştür. Böylece 

Antik Çağ’ın erdem ve cesaretle tütsülediği yurttaş, ortaçağda Lord’un himayesinde yaşayan 

bir gölgeye dönüşmüştür. Ancak serfler ne kadar kötü muamele görse de kölelerin aksine bir 

evi ve küçük bir toprağı kullanma hakkı olmuştur; serflerin güvenliği olduğu için bazen özgür 

ama şu veya bu nedenle meteliksiz, evsiz barksız ve aç-susuz bir adam ‘boynuna bir urgan 

geçirip kafasına da bir mangır koyarak’ kendini bir lorda serf olarak sunduğu da olmuştur. 

Karanlık bir çağın hüküm sürdüğü bu tekinsiz yüzyıllarda Ortaçağ insanı kendini güç bela 

surlarla çevrili manör’lere atmıştır. Korkularını azıcık olsun dindirmek ve bu dünyadaki 

güçsüzlüklerini unutmak için de Tanrının Krallığından medet ummaya başlayarak kendilerini 

Kiliseye adamışlardır.  

Birbirinden bağımsız birçok feodal Lordun kendi aralarında oynadıkları monarşi 

oyununda çoğu zaman Kilise belirleyici olmuştur. Monarşiler manevi ama güçsüz görevliler 

haline de gelseler, Hıristiyan toplumunu sürdürmek için gerekli olan Tanrısal bir görevi, barış 

ve adalet görevini de Kilise üstlenmiştir. Ortaçağ Avrupa’sının bu feodal bölünmüşlüğünde 

Kilisenin gerçekten de önemli bir bütünleştirici etken olduğu oldukça aşikârdır. Kilise bu 

işlevini genellikle Haçlı Seferleri’nde olduğu gibi ortak düşmanlar yaratarak yerine 

getirmiştir. Ortaçağ serfinin de hem yeryüzünün hem de gökyüzünün krallığı arasında sıkışıp 

kalmasıyla geçmişte atalarının tecrübe ettiği yurttaşlık olgusu unutulmaya yüz tutmuştur. 

Kafasını sokacak bir dam ve karnını doyuracak bir tas çorba uğruna ruhunu Tanrıya, bedenini 

de Lorduna bahşeden Ortaçağ insanı için yurttaşlık masaldan öte bir şey değildir.   

Ortaçağ’da Kent Yurttaşlığı 

Beşinci yüzyıldan on birinci yüzyıla kadar devam eden ‘Karanlık Çağlar’ Roma 

dünyasının sürekli parçalanıp dağılmasının tarihidir; değişim noktası on ikinci yüzyıldaki 

Rönesans’tır ve ortaçağ uygarlığının doruk noktası da on üç ve on dördüncü yüzyıllardır. 

Avrupa Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra, siyasi alanda özerk birimlere doğru bir 

gelişim göstermiştir. Özellikle ortaçağın karanlık dönemi siyasi bir birlik sağlayamayan 

barbarların feodal egemenliği altında geçmiştir. Feodal düzen, bir Lordun (Kral) himayesi 

altındaki savaşçıların başarılarını onurlandırmak için belirli bir yükümlülük ve itaat esasına 

dayanarak fief adı altında toprak bağışı yapmasıyla kurduğu vassallık ilişkisine 

dayanmaktadır. Feodalite adının türediği feodum veya fief bir efendinin gelecekte talep 

edeceği belirsiz hizmetleri karşılığında bir arazi parçasını armağan olarak vermesi 

uygulamasından gelmektedir. İlk başta bir bağlılık ilişkisi çerçevesinde gelişen feodalizm, 

ortaçağın en önemli güç ve zenginlik kaynağı olan toprak mülkiyeti çerçevesinde bir ticari 



ilişki boyutuna ulaşmıştır. Çünkü toprak, soyutlama yeteneği az olan savaşçı insanların 

düşüncesinde daha fazla önem kazanmaya başlar.  

Daha önceleri Kral ya da başka yüksek kişiler vasallarına ödüller olarak tımarlar (fief) 

verirken zamanla zayıflar ve yoksullar sağlam bir korunma kazanabilmek için mülklerini 

güçlülere vermiştir; mülklerini bir efendiye, bir manastıra, bir baş keşişe, bir piskoposa teslim 

etmiştir (feudum oblatum) ve onları bu efendilere karşı bir hizmet yükümlülüğü ile yüklenmiş 

olarak geri almışlardır; özgür bireyler olmaktan çıkıp vassallar, feodal uyruklar olmuştur ve 

mülkleri kiralık bir mülke çevrilmiştir. Yine de Krallardan başlayarak prens, dük, marki, kont, 

vikont, baron ve şövalye sıralamasında giden bu vassallık ilişkisinde hiçbir Lordun bir diğeri 

veya diğerleri üzerinde mutlak egemenliği yoktur. Daha fazla toprak ve güç hırsına 

kapılmayan ve kirasını zamanında ödeyen birçok Lord, kalın surlarla ördürdüğü sağlam 

kalelerinde himayesi altındaki asker ve köylülerle birlikte mutlu mesut bir yaşam sürdürmeyi 

başarmıştır.  

Ticaretin çok az ve haliyle parasal ekonominin de yetersiz olduğu ortaçağın bu ilk 

döneminde toplumsal sınıflar dua edenler, savaşanlar ve bu iki grubu besleyenlerden 

oluşmaktadır. Din adamları ve kral(lar) arasındaki bilek güreşi ortaçağ boyunca birçok siyasi 

ilişkinin belirleyicisi olmuştur ve sonunda kralın Tanrıya bağlanması (vassalı olması) 

iddiasıyla bir adım öne geçen Kilise, gücünün zirvesine ulaşmıştır. İmparator taç giyme 

töreninde Papaya ve Kiliseye her zaman boyun eğeceği konusunda yemin etmek zorunda 

kalmıştır. Şövalyelerin vassal olarak birbirine bağlılığı hem ekonomik hem de hukuksal 

açıdan sağlamlaştırılmıştır. Bir yemin töreni ile bağlılığın her kuşak tazelenmesi, fieflerden 

sağlanan gelirin paylaşımı, savaşlara Lordun himayesinde katılma feodal yapının üst 

tabakasında görülen vassallık ilişkisinin temellerini oluşturmaktadır. Bu haliyle, feodal 

toplum, krallıktaki en üst mertebeden kişiyle en alttakini birbirine bağlayan yoğun bir 

sözleşme ilişkileri şebekesi halindedir. Köylüler de toprakları üzerinde çalıştıkları ve 

himayesinde yaşadıkları Lord’ların adamı olmuştur. İçlerinde, dokuzuncu yüzyıl Fransa’sında 

serf denen öyleleri vardır ki, doğuşlarından başlayarak başkasına aittirler ve efendileri onlar 

üzerinde her türlü hakka sahip olduğunu ileri sürebilmektedir. Bununla birlikte, bu serf biatı, 

yapıldığı yerlerde vassallarınkinden çok belirgin bir farkla ayrılmıştır: Kuşaktan kuşağa 

geçerken yenilenmelerine gerek duyulmamıştır. Dua edenlerle savaşanların karnını doyurmak 

için canla başla çalışan serflerin bu toplumsal statüleri doğuştan itibaren belirlenmiştir.  

Ortaçağın karanlık döneminde, Roma ve önceki dönem uygarlıklarındaki yurttaşlık ile 

hiçbir ilintisinin bulunmadığı bir varoluş içinde yaşayan köylüler ve serfler yine de bu 



uygarlıklardaki kölelerden daha ayrıcalıklı ve şanslı bir konumda olmuşlardır. Elbette ki 

bunun altında yatan nedenlerden biri de feodal toplumun genelde doğal ortamda yaşayan bir 

kır toplumu olmasıdır. Feodal bağlılıkların kişiler üzerinden sağlanması ile geçici bir süre 

ortadan kalkan devlet ve kent yapılanmasının eksikliği bireylerin belirli dizgeler ve süreçler 

eşliğinde gerçekleşen yurttaşlık olgusunu tecrübe edememesine neden olmuştur. Ortaçağ 

toplumu bu nedenle ilk dönemde ezici bir biçimde kırsal yapıda kalmıştır ve yaşam feodal 

malikâneler ve Lord’la serfin değişmeyen ilişkileri çerçevesinde örgütlenmiştir. Ancak 

bunların ötesinde, çiftçi nüfusun ve saygın yönetim görevlerine yazgılı grupların dışında, 

kendi içine kapalı bir tüccarlar ve zanaatkârlar çekirdeği de her zaman var olmuştur; ikinci 

feodal çağın ekonomik devrimi bu tohumdan ortaya çıkarak çok sayıda yeni katkılarla, güçlü 

ve çok farklılaşmış bir kitle olan kentsel sınıfların gelişmesine neden olmuştur.  

İşgücünde ve toprakta verimliliğin artarak tarım ürünlerinde bolluk yaratması feodal 

yapıda çözülmeyi başlatan ilk etmenlerden birisi olarak görülebilir. Daha az kişiyle daha fazla 

ürün alan Lordun angarya karşılığında sahip çıktığı serf ve köylülere olan ihtiyacının 

azalmasıyla büyük bir nüfus fazlalığı ortaya çıkarmıştır. Bu toplumda yalnızca özgür olmayan 

(serf) ya da yarı özgür emekçilerden (köylü) bir nüfus fazlası, bir ‘yedek [işgücü] ordusu’nu 

oluşturmakla kalmamış, aynı zamanda üst tabakadan, mülksüz ya da mülklü geçim 

standardını sürdürmeye yetmeyen şövalyelerden de bir ‘yedekler ordusu’ oluşmuştur. 

Çoğunluğu işsiz güçsüz ve topraksız olan bu güruhun Kilisenin güdümünde kutsal topraklara 

başlattığı Haçlı Seferleri’nin altında da yeni yerleşimler elde ederek karınlarını doyurma 

arzusu yatmaktadır. Bu seferleri sırasında yolda çeşitli nesnelere ihtiyaç duyan Haçlıların 

yardımına koşan tüccarlar sayesinde hız kazanan ticaret, zamanla Avrupa’da da etkin bir rol 

oynamaya başlamıştır. Toplum toprak sıkışmasının ve nüfus artışının baskısı altında sadece 

dışarıya doğru genişlemez, bir anlamda içeride de genişler; farklılaşır, yeni hücreler 

filizlendirir, yeni organlar oluşturur: Kentler. Eski kentler surların arkasına kapanmış, 

genellikle dinsel ya da askeri görevleri olan, özellikle ruhbanın ya da silahlı adamların 

oturduğu bir yerdir, yeni kent ise tersine, surların dışında açık bir yerde, ticari alışverişe 

ayrılmış ve içinde her hafta bir pazarın kurulduğu çoğu kez geniş bir alanın çevresindedir; 

üzerinde hanların sıralandığı yolları, başlıca gidiş geliş eksenine göre uzanmaktadır. Eski 

yapının odağında tüccarların uzun seyahatleri sırasında iş yapmak ve dinlenmek amacıyla 

konakladıkları burg adında müstahkem yerler bulunmaktadır. Burada yaşayan insanlara 

verilen şehirli anlamındaki burger kelimesi de, içeriğinin zamanla zenginleşmesiyle yurttaş 

anlamını kazanacaktır. Ortaçağın lanetli insanları tüccarların   –çünkü ticari mal dışında kara 



ölüm ve binbir türlü günah taşımaktadırlar- ve kasabalardaki zanaatkârların önderliğinde 

başlayan bu kentsel devrim feodal düzenin koruyucuları Kilisenin ve Lordların tahtını 

sallayarak yeni ve daha güçlü toplumsal dinamiklerin oluşmasına yol açmıştır. Artan yiyecek 

arzı ile nüfus patlamasının yaşanması yeni kentleri doldurmuş ve madencilik ve dokuma gibi 

yeni sanayi girişimleri için yeni emek gücü yaratmıştır.  

Özellikle bu kentler İtalya gibi denize kıyısı olan bölgelerde daha önce ve daha hızlı 

bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Avrupalılar diğer ülkelerin tersine yükte çok daha ağır, 

pahada çok daha hafif malları uzak pazarlara götürebilmeyi başarmıştır. Kentlerde 

zanaatkârlarca üretilen malların tüccarlar aracılığıyla el değiştirmesiyle ortaya çıkan 

ekonomik genişleme feodal yapının doğal ekonomik düzenini alt üst etmiştir. Artan ekonomik 

ilişkiler ağı, basit ve sınırlı feodal düzeni kolaylıkla avuçlarının içine alıp ortadan kaldırmıştır. 

Yavaş yavaş artan işbölümünün ve parasallaşmanın etki alanındaki tabakalar hareket 

içerisinde olmuştur; diğerleri durağan bir durumda kalarak değiştirici güçlerin akıntısına 

ancak direnişle ve adeta pasif bir şekilde kapılmışlardır. Toprağa bağımlı olarak sabit bir 

gelirle yaşamaya alışkın olan feodal beyler ticaret ve sanayi ile genişleyen para trafiğinden 

tüccarlar ve zanaatkârlar kadar nemalanamamıştırlar. Öncelikle İtalyan kentlerini mesken 

tutan bu tüccarlar ve zanaatkârlar kendi içlerinde bir birlik ve beraberlik duygusu yaratarak 

ortaya yeni bir sınıfın çıkmasına neden olmuşlardır; burjuva sınıfı. 

On ikinci yüzyıl ve on üçüncü yüzyıl itibariyle Avrupa’da gelişmeye başlayan kasaba 

hayatı ile bu burjuvalar o tarihlerde tamamen oturmuş olan kentsel kamu yaşamının şu iki 

yönünü geliştirmiştir; cemaat (community) ve özgürlük bilinci. İktidar sahibinin karşısında en 

iyi durumda olabilmek için kent halkının bütün gruplarını ve aile başlarını bir araya getiren 

cemaat, şövalyelerin kendi aralarında oluşturdukları Tanrı Barışını savunma dernekleri gibi 

karşılıklı bir ant üzerine kurulmuştur; ilk hedefi de ant içenler arasındaki uzlaşmanın 

sürdürülmesidir. Tüccarlar ve zanaatkârlar kazandıkları paranın gücüyle ve kurdukları lonca 

birlikleri ile papaz ve/veya Lord gibi yerel otoriteye kafa tutmaya başlamıştır. Bu kentli 

burjuvalar kendi özgürlüğünden de ötesini toprağın özgür olmasını istemiştir. Tüccarlar ve 

zanaatkârların önderliğinde köylülerin de bu değişim kervanına katılmasıyla toprağa artık 

özgürlük ekilmeye başlanmıştır. Bunun sonucunda da kent insanı, yerel otoritelerden kâh para 

karşılığı kâh zorla kazandığı imtiyazlar (berat) sayesinde zamanla ekonomik, yargısal ve 

siyasal özgürlüklerinin hasadını sürmüştür. Feodal dönemde, tek servet kaynağı olan toprağın 

mülkiyeti, yönetme gücünü de rahiplerle soylulara verirken şimdi ise yeni bir servet kaynağı 

olan para mülkiyeti yükselen orta sınıfa yönetime katılma imkânı sağlamıştır. Artık toprak, 



belirli bir ilişki temelinde toplumsal statülerin belirleyicisi olmaktan çıkarak tüccar ve 

zanaatkâr için yalnızca bir üretim faktörü haline gelmeye başlamıştır.  

Ekonomik içeriği olanların yanında siyasal ve yargısal alanda yapılan sözleşmelerle 

kent halkının Kilise ve Lord’a bağımlılığı günden güne azalmıştır. Özgürlük sözleşmelerinin 

hükümleri, genel olarak, önce bütün kent halkına, kişisel bağımsızlık vaat eder: Kişiyi kişiye 

bağımlı kılan bütün yükümlülükler sona erer, ayrıca Lord’luk âdetleri tümüyle ortadan 

kalkmasa da büyük ölçüde sınırlandırılır; haraç, keyfi niteliğini yitirir, özellikle efendinin 

bütün ticari ayrıcalıkları, serbest dolaşıma ve ticarete konmuş bütün engeller ortadan kalkar. 

Bu hakların elde edilmesiyle kentli insanlar Antik Çağ’daki atalarının tecrübe ettiği yurttaşlık 

statüsünü yeniden elde etmeye başlamıştır. Bunun temelinde kentlerde kurulan Lonca 

birlikleri yatmaktadır. Gün geçtikçe güçlenen bu birlikler yerel otoriteden sağladıkları 

bağışıklık beratları ile hem ekonomik hem de siyasal alanda etkin bir rol üstlenmeye 

başlamışlardır. Çoğu kent ve kasabada bir loncaya üyelik veya çıraklık tam yurttaşlık hakları 

elde etmek için ana kriter haline gelmiştir. Tekel ayrıcalıkları elde etmeye ve elde ettiklerini 

kollamaya o kadar meraklı olan tüccar ve zanaatkâr loncaları, kendi üyelerini herkesin uyması 

gereken bir yığın kurallarla hizada tutmaya başlamıştır. Bu şekilde öncelikle lonca 

ortaklığında başlayan birlik duygusu zamanla yurttaşlık kurumunun sağlamlaşmasıyla Antik 

Çağ’daki muadillerine benzer bir kent yurttaşlığının oluşmasına neden olmuştur. 

Ortaçağdaki yurttaşlık kurumunun temeli feodal beylerden kentlilere kalan şu üç hak 

ile atılmıştır; Özerk vergi sistemi; seçilmiş yargıçlar ve memurlarca özerk yönetim; öz-

disiplin yani kendi mahkemeleri yoluyla hukukun ve düzenin korunması. Bu üç temel noktada 

bir ortaklık sağlanmasına rağmen toplumsal, dinsel, ekonomik ve coğrafi farklılıklar 

nedeniyle yurttaşlık uygulamasında kentten kente birçok değişiklik de görülmüştür. Fransa’da 

kasabalar, kendilerini tüm erkek yurttaşlarının katılımındaki Genel Meclis tarafından adeta bir 

antik Yunan polisi gibi demokratik bir öz yönetim uygulayan ve kurdukları özel ordularıyla 

kendilerini savunan komünler (cemaat) olarak ilan ederken; İngiltere’de ise fiili yurttaşlık 

statüsü, bir kent veya kasabanın, Kral veya yerel Lordun bahşettiği bağımsızlığın derecesini 

ve haklarını belirten bir imtiyaz beratı elde etmesiyle kazanılmıştır. Başlıca Floransa, 

Venedik, Milano ve Cenova gibi kent devletlerinde ticari burjuvazinin büyümesine paralel 

olarak yurttaşlık olgusunda oldukça önemli değişimler yaşanmıştır.  

Kentin ticari çıkarlarının gözetilmesi için silah taşımaya başlayan burjuvalar 

anlaşmazlıklar yaşadıkları komşu kentlerle yaptıkları savaşlar sonucunda da vatan duygusunu 

pekiştirmiştir. Artık kent, ortak değerler eşliğinde bir araya gelen insanların yurttaşlık 



sorumluluğu ile yaşattıkları bir ülkü haline gelmiştir. Bu gönülden bağlılığı sürdürmek ve 

güçlendirmek için her kent, özellikle de Floransa’da, öncelikle savaşa giden askerleri savaşa 

uğurlarken, sonra da yurttaşlık gururunun güçlü bir sembolü olarak resmi geçitler ve 

törenlerde başı çekecek bir savaş vagonu (caroccio) yapmıştır. Floransa’da kendilerine popolo 

adını veren hırslı burjuvazi şato temelinde örgütlenen kırsal contado soylularına karşı lonca 

birlikleri halinde örgütlenerek daha önceden İmparatorun atadığı valiyi belediye otoritesi 

altına almayı başarmışlardır. Contado’da yaşayanların görgüsüz olduğu düşünüldüğü için de 

yalnızca kentte oturanların uygar ve yurttaşça davranan civilitá sahibi kişiler olduğu kabul 

edilmiştir; civilitá, cittidani (yurttaşlar) ile eş anlamlı bir sözcüktür. Ancak bu yurttaşlık hakkı 

yalnızca lonca üyelerine ait olarak kalmıştır. Kent yönetimi zanaatkârlardan oluşan orta 

sınıfın sahip olduğu küçük loncalar ile tüccarlardan oluşan büyük loncalara kalmıştır. 

Yurttaşlık konusunda loncalarla ilgili iki noktaya dikkat edilmelidir: birincisi; kısa dönemler 

hariç büyük loncaların hükümet atamalarında daha fazla ayrıcalık ve yetki sahibi olmasıdır, 

ikincisi de; küçük loncaların üyelerinin yurttaşlık statüleri konusunda son derece kıskançça 

hareket ederek gelişmekte olan yün dokumacılığında çalışan birçok erkeğin her türlü lonca 

kurma talebine şiddetle karşı çıkıp yurttaş olmalarını engellemeleridir. İlk nokta bu 

kentlerdeki yurttaşlığın katmanlı bir statü arz ettiğini düşündürmektedir. Devlet memurları 

seçimine katılma ve kamu görevlerine uygun görülme hakkı anlamına gelen tam yurttaşlık bu 

kentlerde pek yaygın ve istikrarlı bir şekilde uygulanmamıştır. İkinci nokta ise bu kentlerdeki 

yurttaşlığın başta Sparta olmak üzere diğer Antik Yunan devletlerinde olduğu gibi dışa kapalı 

bir sistem oluşturarak gelişime açık olmadığını göstermektedir.  

Savaşçı zümrenin adamlarıyla mücadelede bazı yenilgilerin ardından nihayet 

Avrupa’nın son derece çeşitli yörelerinde kendilerine ait haklar, önce küçük, sonra daha 

büyük ölçüde özgürlük koparabilmiş olmaları toplumsal gelişmenin ellerine verdiği fırsatların 

gücünü göstermektedir ve bu kentli çalışan tabakaların yavaş yavaş hareketlenerek siyasi 

bağımsızlığa ulaşması ve nihayet alttaki, siyasi önderliği elde etmesi, Batı toplumlarını Şark 

toplumlarından ayıran ve onlara özgül damgasını vuran tüm yapısal hususiyetlerin anahtarıdır. 

Karşılarındaki feodal otoritelere karşı tek vücut olmanın bilincine vararak oluşturdukları lonca 

birlikleri ile başta ticari olmak üzere zamanla siyasal haklarını da elde etmeyi başarmıştır. 

Antik Yunan ve bir bakıma Roma örneğinde yurttaş olmanın temeli askeri bir güce 

dayanırken, Ortaçağ kent devletlerinde ise yurttaşlık üretim ve ticaretin anahtarı olan paraya 

yani maddi güce dayanmaktadır. Özellikle İtalyan kent devletlerinde yurttaş olmanın son 

derece önemli bir koşulu vardır: kentte bir mülk edinmiş olmak.  



İtalyan ve diğer bazı Avrupa kentlerini feodal düzenden kurtarıp Antik Çağ’daki gibi 

bir kent-devleti görünümü kazandıran burjuvaların bu itici gücü yalnızca feodal beyleri değil 

Kiliseyi de değişime zorlamıştır. On birinci yüzyıldan itibaren burjuvaların estirdiği değişim 

rüzgârı karşısında daha fazla dayanamayarak bir orta yol bulmaya çalışmıştır. Burjuvalar ve 

Kilise arasındaki arabuluculuğu ise Aquinumlu Thomas adında bir Hristiyan teoloğu 

yapmıştır. Seçkin bir akademisyen olan Aquinumlu Thomas Hıristiyanlık ile yurttaşlığı bir 

arada idare etmeye çalışmıştır. Ticaret ve endüstride gösterdikleri başarılar sayesinde 

zenginleşen ve güçlenen burjuvalar yerel Lordlarından bağımsızlıklarını kazanarak yeni bir 

hayat tasavvuru kurmuşlardır. Açlık ve sefaletin hâkim olduğu Ortaçağın karanlık 

dönemlerindeki kargaşa ortamında Papazların etekleri altına sığınan halk yığınları bir umut 

olarak yalnızca öbür dünyayı görürken, bu yeni dönemde elde ettikleri para ve güç sayesinde 

gözü açılan burjuvalar hayatın tadını çıkarmaya başlamışlardır. Öncelikle şövalyelerin 

başlattıkları kibar âleminin toplantıları zamanla bütün Avrupa’yı sarmıştır; soylular meclisine 

kadın girmiş, kadınla beraber görgü kuralları ve aşk da peşinden gelmiştir. (Kibarlık) adı 

verilmiş olan terbiye standardı, birbirine davranış göreneği, davranışın rafineleşmesidir.  

Ortaçağ boyunca devlet ve yönetim konularında yazan yazarların çoğunun İtalyan 

olması bir tesadüf değildir. Çepeçevre feodal bir dünyada, neredeyse bütünüyle feodal bir 

pazara hitap ederek gerçekleştirmek zorunda kalan İtalyan kent devletlerinde yeni oluşan 

burjuvazi siyasal düzlemde feodal iktidarla uzlaşma içinde işini yürütmek zorunda kalmış, 

kendi organlarını, kurumlarını oluşturmak olanağını bulamamıştır. Eski güçlerle yeni güçlerin 

çekişmesinin yanı sıra birbirine rakip kentler arasındaki savaşların arasında kalan bu 

dönemdeki birçok İtalyan düşünür siyasal düzen ve oluşumlar hakkında kafa yormak zorunda 

kalmıştır. Bruni ve Machiavelli bunların arasından öne çıkanlardır. Bruni yurttaşlık idealini 

eşitlikçi halk anayasasına dayanan bir Cumhuriyet yönetiminde tasavvur etmiştir. Machiavelli 

bu çatışmalara son verecek bir uzlaşma sağlama adına yurttaşların, halkın desteği ile yönetime 

geçmiş bir prensin buyruğu altına girmesini önermiştir. Bilge bir prens yurttaşlarını her zaman 

ve talihin her çeşidinde kendisine ve devletine muhtaç bırakacak şekilde davranmalıdır; 

böylelikle uzun yıllar ona sadık kalacaklardır. Bruni ve Machiavelli’nin ideal düzenlerindeki 

bu yurttaşlar, antik muadillerine benzer şekilde bir arete halesiyle taçlandırılmıştır. Özellikle 

Machiavelli dinsel bağlantıları açıkça yok sayarak virte adı verilen cesaret ve azmin fırsatları 

değerlendirmedeki ve fortuna (istenmeyen, önceden tahmin edilemeyen değişiklikler) ile 

simgelenen engelleri aşmadaki öneminin altını çizmiştir. İtalyancaya virtu şeklinde geçen bu 



kavram, içinde sadakat, cesaret ve hem sivil hem de askeri alanda kent adına harekete 

geçebilme irade ve yeteneği gibi çok çeşitli nitelikleri barındırmaktadır.  

Henüz ulus devletlerin oluşmadığı bir ortamda kendilerini Kilise ve imparatorun 

boyunduruğundan bir nebze de olsun kurtarabilen birkaç kentte filizlenen yurttaşlık artık 

Avrupalı halklar için bir hayal olmaktan çıkarak somut ve gerçek bir hedef haline gelmeye 

başlamıştır. Monarşilerin yükselişe geçişiyle daha büyük yığınlar halinde bir araya gelen 

insanlar ticaret ve sanayinin onlara verdiği güç sayesinde ve bunun sonucunda oluşan 

entelektüel birikimin ışığında kendilerini yeni oluşacak olan ulus devletlerin modern 

yurttaşları haline getirecektir. 

Monarşilerin Yükselişi 

Ortaçağ boyunca ağırlıkla İtalya olmak üzere Avrupa’nın birkaç yerinde görülen kent 

yurttaşlığı belirli bir sistematik yapılanma ve coğrafi genişleme oluşturacak kadar uzun 

soluklu olamamıştır. Her kentte birbirinden farklı örneği yaşanan ortaçağ yurttaşlığında bazen 

aynı kentte bile belirli dönemlere göre değişik uygulamalar geçerli olmuştur. Kentlerin tarihi 

yurttaşların şu ya da bu bölümüne göre, şu ya da kesimin üstünlüğü ele geçirmesine göre 

anayasaların sürekli bir değişimidir. Bunun altında yatan en önemli nedenlerden birisi de bu 

kentlerde yaşayan insanların yurttaş olarak karşılıklı bir ilişki içine girdikleri iktidarın 

istikrarsız olmasıdır. İktidarı meydana getiren güçler genellikle bir kentin önde gelen 

zenginlerinden oluşan lonca birlikleri ile yerel feodallerden oluşan toprak ağaları arasındaki 

güç dengesiyle belirlenmiştir. Feodal soyluluk ile karşıtlık içinde ortaya çıkan patrisyen 

soyluluk sıradan halkı devlet yönetiminden uzaklaştırmıştır. Yine de köylülerden oluşan bu 

halk yığınları ticaret ve sanayi ile zenginleşen bu kentlerin çekiciliğine kapılarak feodal 

bağlarından hızlı bir şekilde kopmaya başlamışlar ve artan işbölümü ile doğru orantılı olarak 

artan verimliliklerinin keyfini sürmüşlerdir.  

Avrupa’da özellikle köle ithalinin ve köle emeğinin yokluğu bu emekçilere alt tabaka 

olarak epeyce bir toplumsal ağırlık sağlamıştır; paranın yasaları da dâhil oldukça, çalışmayan 

üst tabakalar, savaşçılar ya da soylular, çalışan alt ve orta tabakalara gittikçe daha fazla 

bağımlı hale gelmiştir ve bunlar da o ölçüde toplumsal güç kazanmıştır. Kentlerde yaşayan 

insanlar belirli sınırlar çerçevesinde işleyen bir yurttaşlık statüsüne ermiştir. Bu kentlerin 

istikrarsız yapılarının altında yalnızca bir kent devleti olarak ortaya çıkmaları ve çevredeki 

imparatorluklarla ve/veya papalıkla bir bağımlılık ilişkisi içinde bulunmaları yatmaktadır. 

Küçük atölyelerinde çalışan insanların pazar meydanlarında buluşarak üretimlerini paylaştığı 

bu kentlerde yurttaşlık kentin sınırlarını aşamamıştır. Kısa sürede kendilerinden daha büyük 



yapılara eklemlenerek yok olup gitseler de, nisyanın insanların belleğinden alıp götürdüğü 

yurttaşlık olgusunu tekrar hafızalara sokmayı başarmıştır.   

Ticaret ve üretim ile gelen zenginliğin verdiği güçle bir dereceye kadar bağımsız birer 

yapılanma olarak ortaya çıkan bu kentler zamanla çevrelerinde bulunan feodal sistemi de 

etkilemeye başlamıştır. Elde edilen zenginlik arttıkça bundan pay alan çevrelerin de oldukça 

büyük güç kazanması yerinde sayan toprağa bağımlı küçük ölçekli feodal Lordların sonunu 

hazırlamıştır. Büyük toprak mülkiyetleri sayesinde ticaret ve para trafiğinden çıkarabildikleri 

fırsatlar onlara, hallerinden memnun küçük şövalyeler karşısında ilk önce bir arazi 

menzilinde, bir teritoryumda, aynı zamanda askeri nitelik de taşıyan bir üstünlük sağlamıştır. 

Bir krallıktan ya da ‘devletten’ daha küçük, ama şövalye mülklerinin büyük çoğunluğundan 

daha büyük, orta büyüklükteki bölgelerin egemenlerine özel bir toplumsal önem 

kazandırmıştır. Daha sonra bu bölgelerde de gücün tek bir kişiyi simgeleyen monarkın 

şahsında cisimleşmesiyle Avrupa tarihinde Monarşilerin çağı başlamıştır. Monarşide tek bir 

Lord vardır ve hiçbir serf yoktur, çünkü kölelik onun tarafından kırılmıştır ve onda Hak ve 

Yasa geçerlidir; olgusal Özgürlük ondan doğar. 

Her zaman kralların başına bela olan aristokrasinin (feodal lordlar) halkla sertliğe ve 

acımasızlığa dayalı birebir ilişkisinin yerini monarkın temsil ettiği devlet ile uyruklar 

arasındaki soyut bir ilişki almaya başlamıştır. Ancak devlet, eski Yunan ve Cumhuriyet 

Roması’nda olduğu gibi bir yurttaşlar ve majistralar birleşimi değildir; kral, devletin ta 

kendisidir. XIV. Louis devletin kendisinden ibaret olduğunu düşünmüş olabilir ancak 

soyluların kendisine karşı gerçekleştirdiği Fronde ayaklanmasından devleti oluşturan kişilerin 

çıkarlarını hor göremeyeceği gerçeğini de anlamış olması gerekmektedir. Batı’da, toprakların 

ve politikanın tek elde toplanması modern devletin doğuşunda en önemli noktadır. Gücü 

elinde tutan Kral feodal lordlara karşı kavgaya tutuşan kentlileri desteklemiş ve karşılığında 

devasa ordularını beslemesini sağlayacak parayı yeri gelmiş borçlanmış yeri gelmiş vergi 

olarak almıştır. Elinin altında para karşılığı düzenli ve her daim hazır orduları bulundurmaya 

başlayan Krallar artık daha fazla vassallarının dağınık savaşçılarına ihtiyaç duymamışlardır. 

Daha önceden kalabalık köylü yığınların dizginlenmesinde ve idare edilmesinde çok büyük 

işlevleri olan aristokratlar da (vassallar), feodal bağların zayıflamasıyla kendilerine ancak 

askeri, idari ve mali sorumluklar alabilecekleri devlet kapısında yer bulmaya başlamıştır. 

Vassallar devlet düzeninin yasalarını işletmeleri gereken Devlet memurları olmuştur.  

Machiavelli, Hobbes, Bodin gibi düşünürlerin teorik alt yapısını inşa ettikleri devlet 

formunda oluşmaya başlayan bu monarşiler henüz, günümüz modern devletin temeli olan 



ulus-devlet yapısından hayli uzaktadır. Ulus-devlet; ekonomik ilişkilerin, kültürün, hukukun, 

sınıfların ve bunun gibi birçok şeyin gitgide aynılaştığı ve devlet sınırları ile çerçevelendiği 

merkezi bir kontrol bölgesidir. Ancak modern devletin şafağındaki bu monarşik 

örgütlenmeler, burjuva sınıfının (orta sınıf) desteğinde, üretim ve bunun sonucu oluşan ticari 

ilişkilerin güvenliğinin ve idaresinin bölgesel olarak sağlanması amacıyla ortaya çıkmıştır. 

Fransa, İngiltere ve İspanya gibi monarşik devletlerin varlığı her ne kadar ulusal bir 

topluluğun var olduğunu düşündürse de henüz bunlar hayalet cemaatlerdir. Bu cemaatlerin 

tasavvur edilmesini sağlayan güçlerden birisi de Avrupa’daki toplumların belirli hedefler ve 

ortak çıkarlar doğrultusunda bir araya gelerek devlet aygıtını bu hedeflerin ve çıkarların 

gerçekleştirilmesi amacıyla kullanması olmuştur. Bu durum aslında politik iktidarın 

merkezileşmesidir. Politik iktidarın merkezileşmesini de Michael Mann, Anthony Giddens ve 

Immanuel Wallerstein dünya sistemi kuramıyla açıklamaya çalışmışlardır. Örneğin 

Wallerstein’e göre, yükselen güç burjuvazinin oluşturduğu kapitalist ekonomik sistem, önüne 

çıkan her tür baskıcı otoriteyi kendi ihtiyaçları doğrultusunda dönüştürerek günümüzde bir 

dünya sistemi haline gelmeyi başarmıştır. Tarihsel kapitalizm, en etkili siyasal ayarlama 

kaldıraçları inşasıyla bile kurumsal başarıların en önemlilerinden olan devlet yapıları olacak 

biçimde yapılanmıştır; dolayısıyla modern kapitalizm tarihi boyunca siyasal alandaki başlıca 

aktörlerin ana stratejik hedefinin, devlet iktidarını denetim altında tutmak, gerekiyorsa ele 

geçirmek şekline olagelmiştir.  

 Toplumsal yapıların bir dünya sistemi oluşturmaya yeni başladığı monarşik 

devletlerin temelinde de burjuvalar ve egemen güçler arasında süregiden bir hegemonya 

savaşı yatmaktadır. Ancak unutulmaması gerekir ki buradaki akıl tanrısal bir akıldır; krallar 

yetkesini hâlâ tanrıdan almaktadır. Daha fazla dünyasal ama sonunda da akla en yakın bir 

ülküyü Padovalı Marsilius ileriye sürmüştür; devletin hedefi barışı sağlamak ve sürdürmektir, 

bu ülküyü gerçekleştirmenin çaresi de yasaları çıkaranların onlara kesinlikle uymalarıdır. 

Devletin ortaya çıkmasının zorunluluğunu duyumsayabilmeleri için, insanlar ilkin bir 

savunmasızlık durumuna düşmelidir; belli bir savunma gereksinimi de hiç kuşkusuz iyi 

örgütlü her devlette duyumsanır, her yurttaş haklarını bilir ve mülkiyetinin güvenliği için 

genel olarak toplumsal durumun zorunlu olduğunu bilir. Bu şekilde kendilerine benzer 

insanlarla, ortak bir güç (monark) etrafında toplanan insanlar monarşik devletlerin harcını 

oluşturmuştur.   

Ekonomik çıkar çerçevesinde bir araya gelen burjuvaların önderliğinde bir ticari 

ulusçuluk olarak ortaya çıkan bu devletler, bölgesel ekonomiler oluşturarak merkantilizmin 



(prematüre kapitalizm) temelini atmaya başlamıştır. Bu bölgesel duvarları aşmak için artık 

izin belgesi gerekmektedir; geleneksel ayakbastı ya da geçiş parasına Avrupa’da tamamen 

yeni olan gümrük daireleri eklenmiştir. Bu bölgelerin sınırları içinde ortak yasaların ve ortak 

kuralların geçerli olabilmesi için gerekli olan egemenliğin sağlanması adına Kral kendine 

rakip olan muadilleri (diğer feodal lordlar) burjuvaların desteğiyle ortadan kaldırarak belirli 

bir territoryumda tek bir güç haline gelmiştir. Askeri erk araçlarının serbest tasarrufu tek tek 

kişilerin elinden alınmış ve hangi biçimde olursa olsun bir merkezi erke mahsus kılınmıştır ve 

tek tek insanların malvarlığından ya da gelirlerinden alınacak vergiler de toplumsal bir 

merkezi erkin elinde yoğunlaşmıştır. Bu gelişmeler eşliğinde Padovalı Marsilius devleti, 

Tanrının gölgesinden kurtararak, insan aklının doruk noktası olan Kralın pelerinin altına 

girmesine vesile olmuştur. Artık monarşik devletler Papanın güdümünden ve etkisinden 

kurtulmak için kendi ulusal piskoposlarını yaratarak yeni dünya düzenine uygun yeni bir din 

arayışına girmiştir. Katolik inancın sorgulanmasıyla İngiltere, Almanya ve Fransa gibi birçok 

yerde iç savaşlara yol açan kanlı din savaşları yaşanmıştır ve bunun sonucunda kapitalist 

ekonomik sistemle uyumlu bir şekilde gelişen Protestanlık mezhebi ortaya çıkmıştır. Papanın 

monarşisi kırılmış, artık din adamları da vassalların daha önceden yaptığı gibi monarşik 

devletin hükmü altına girmiştir. Özellikle Westphalia Antlaşması’yla devletin resmi dini 

prenslerin seçimine bırakılmıştır ve prenslere dinsel kurumları istedikleri gibi düzenleme izni 

verilmiştir.  

Avrupa’daki monarşik devletlerin oluşumu ulus temelinden ziyade, E. W. Fox’un öne 

sürdüğü şekliyle ticarileştirme (commercialization) teorisine de dayandırılabilir. Fox’un 

teorisine göre seyahat insanların ve hayvanların hareketi anlamına gelirken, nakliye de ticari 

malların hareketini ifade etmektedir; on dokuzuncu yüzyıla kadar büyük ölçekli ticaret karaya 

nazaran deniz üstünde daha ucuz ve kolay gerçekleşmiş ve büyük ölçekli seyahatte de karada 

daha kolay ve ucuz olmuştur. Bu noktadan hareketle şu sonuca varılabilir; monarkın iktidarı, 

askerlerinin ulaşabildiği kara parçasıyla sınırlı ve sabitken, iktidarını besleyen ticari zenginlik 

ise daha esnek ve değişkendir. Bu yüzden feodal otoriteler gibi monarşiler de burjuvazinin 

hızına ayak uydurmak zorunda kalmış ve her ne kadar mutlak bir gücü temsil ettiklerini 

düşünseler de burjuvazinin ihtiyaçları ve arzuları çerçevesinde iktidarlarını paylaşmışlardır. 

Devletlerin oluşumu da bu açıdan düşünüldüğünde ağırlıklı olarak Fransa gibi kara parçası 

üzerinde bulunan ülkelerin askeri açıdan daha güçlü ve saldırgan durumda olduğu; İtalya, 

Portekiz, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerin ise daha esnek ve gelişime açık olduğu 

görülmektedir. Toplumsal işbirliği baskı ve zorlama ile daha çok kara devletlerinde 



sağlanmışken, deniz toplumlarında bu işbirliği daha zayıftır; ancak bunun zayıf olması 

toplumsal yaşamın gelecekteki organizasyonunda kullanılacak olan müzakere ve karşılıklı 

bağımlılık gibi daha başka işbirliği yollarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.  

 


