BATI YAYILMACILIGI ve ORTAC;:AG

Recep Ertiirk*

Ortayag, iistLine yok ~eyler yazIlml~ ve soylenmi~ bir donemdir. Bundan
da oteye Batl tarihinde toplumull ayl1I ozellikleri gosterdigi en UZllil siireli
tarihsel donemi olarak da bilinmektedir. C;::e~itli toplllm sll1Iflamalafinda
ortayaga ozel bir yer verilmi~tir. Yine sosyoloji ve tarih bilimi, tarihsel
geli~meyi slIlIflandlflrken Ortayag'a oldukya ozel bir yer vermi~lerdir. Ve daha
da oteye ortayagla ilgili ye~itli yargilar da vardlr.
Ortayagla ilgili yargilann oncelikli akla geleni 0 donemin "karanlIk" yag
olduglldur. Bu yargl ye~itli Batdl yazarlarca gozden geyirilerek daha ollimlu
degerlendirmeler yapilmak istense de mOmkOn olmamaktadlr. En iyi ihtimaJle
bir sonraki donemin hazlrlaYlclsl ~eklinde sunulmaktadlr. Oysa, bir sonraki
donem kesinlikle Ortayag'dan kopu~un ifadesi ozellikleri gostermektedir.
Ortayag bir tarihsel donem. Tarihi bir ~ekilde donemlendirmenin OrOnO. Yine bu
donemlendirme Batl'da belli bir tarihsel donemde yapdml~tlr.
Ortayag

ba~langlcl

iyin genel bir oybirligi bulunmaktadlr. Bu konuda
hiybir tartl~ma yoktllr. Ortayag'lI1 ba~langly tarihi Roma imparatorlugu'nlln
barbar istilalan sonllcu YlkIlI~ldlr. Bunun bir ba~ka sonucu olarak da Dogu
Roma'ilm Batl Roma imparatorlugu'ndan aynlI~lI1m geryekle~mesidir. Bu Batl
tarihinde yeni bir donemin, izleri, etkileri, gOnLimLiz Batl bilincine kartlklan hala
siiren bir donemin ba~langlcldlr.
Klizeyli barbar halklar, sonradan Batl uygarhglI1a katllacak barbar
halklar, Batl lIygarlIgIllIll gerisinde yer alan halklann Roma ile ili~kileri soz
konuslldur. Bu i1i~kiye bagli olarak Batdl barbar halklar, Roma'YI baskl altma
alacaklar ve bu Batl Roma'nlI1 Ylkdl~1 ile sonllylanacaktlr.
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Bu, -Roma imparatorlugu'nun barbar halklann basklsma maruz kalmaSluygarhk alanlarmm obilr halklann basklsl ile insanhk tarihinde ilk
kar~lla~malan degildir ku~kusuz. DUnya tarihi bu olaym ba~ka ornekleri ile dolu
ancak bir uygarlIgm goyebe-barbar halklann basklsl ile son a eri~inin ve yeniden
dirilemeyi~inin de ilk ornegi. Diger orneklerini de Yeniyag sonrasl Batl
uygarhglI1m tahrip ettigi Amerikan uygarlIklan olu~turmaktadlr. Ancak bu
ba~ka bir konu. Soz konusu ornegin onemli yal1l ise Ortayag iyinde olu~mu~
Bah kimligine sahip Bahhlarca bu ili~kinin kuruldugudur. Vine gUnilmilz Batl
uygarhgmm gosterdigi ozellikler ba~ka bir yalI~ma konusudur.
Roma'ya barbar gOyebe halklann geli~i, en temelde uygarhgm
imkanlanndan bu halklann da yararlanma yabaSldlr ve oncelikli amaci da
uygarhk merkezi imkanlanndan yararlanmak talebidir. Ancak bu olaym
sonuylan Batl dUnyas111111 YlkIlI~I, Roma'nm yokU~U ile sonuylanacaktJr.
Gosterdigi ozellikler temel almdlg111da bu olay barbar-goyebe halklann bir
ba~lanna elde ettikleri sonuy degil, ba~ka geli~melerle birIikte ortaya ylkml~ bir
sonu<;tur.
Ortayag, Roma ylkIlI~1 ile ba~lar. Bu YlkIlI~la ba~layan ve istanbul' un
Tilrkler tarafmdan fethi ya da Amerika kltasmm bulunu~u arasmdaki donemdir.
AYI1l zamanda yeniyagla ba~layan geli~melere degin, Batl'daki olu~ ve
geli~melerin zaman boyutudur Ortayag. Batl'daki tarihi geli~menin bir
aylklamasl olan tarih donemlerinin bUtlin toplumlara yaygll1la~tlfllmasll1a bagh
olarak bUtlin toplumlan kapsar bir tarih donemi olarak sonradan
yaygmla~tlfllml~tlr. Sanki biltlin insanitgl kapsar bir geli~me yizgisinde bir ara
konagll1 adl gibi algllanml~tlr. Oncelikle bu tartl~ma konusu bir yargldlr.
Batl toplumlan dl~lI1da hiybir toplumda ye~itli dUzeylerdeki -ne olaylar
ne de kronolojik olarak- aynmlarm aYl1lsll11 gormek gilYtUr. A vrupa ortayagl
benzeri tekabliliyetler bulunmamaktadlr. Soz geli~i Uretim dUzeyinde
ortayagdaki serf dUzeni ve toprak orgUtIenmesi hiybir toplumda benzeri gorillilr
bir uygulama degildir.
ikincisi k6leciligin ortadan kalkl~mdan soz edilmesidir. BatI'da ilkyag
ay11l zamanda k6leci donem olarak adlandIrllml~tJr. Ancak bu kolelerin, Roina
imparatorlugu d6nemi kolelerinin en onemli yanil ~ehirIerde gtindelik ilretici
olmayan i~lerde, maden ocaklannda ta~ kmna benzeri tarIm dl~1 alanlarda, deniz
ula~lmll1da kullal1lmldlr. Tanm alanll1da tanmsal Uretim amayh geni~ kole
kullammmdan saz etmek mUmkUn degildir. Kale kendi ya~ammdan
vazgeymi~/vazgeyirilmi~ ki~idir. Ya~aml efendisine bagh ki~idir. 0 nedenle
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ancak standartla~tIrllml~, belli bir di.izene/ritme soklllmu~ i~lerde emeginden
enerjisinden yararlanIlabilmektedir. Tanm gibi farkh mevsimde farklI
ozellikleri olan i~leri yapmaYI gerektiren, 9alI~anII1 inisiyatifini fazlasl ile
gerektirir bir alanda ilkyagda kole yah~tlrmanll1 gi.iyli.igi.i aylkya ortadadlr. Kaldl
ki Roma koleleri bliylik olylide maden/ta~ ocaklannda ayagl zincirli olarak ya da
Akdeniz'deki deniz ula~I1111nda teknede oturdugu yere bagh olarak ki.irek
yekmek tlirU i~lerde emeginden yararlanIlabilmi~tir. Koleligin ilkyagdaki,
ozellikle de Roma'daki bir ba~ka gorUntlisU de arenalarda aslanlarla ya da
birbirleri ile dovU~tUrUlmesidir. Bu ~ekilde de Roma kent ya~amll1m toplum
orgUtlenmesine bagh olarak eglence unsuru iyinde bir yere sahiptir. Oretici bir
nitelik ta~lInamaktadlr. Yine Roma'YI sarsan en bUyUk kole ayaklanmasl da
Uretim yap an kolelerin degi I gladyatOrierin ayaklanmasldlr.
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bakllndan ortayagda Batl' daki tanmdaiUretimdeki gori.intU hiybir
~ekilde ilkyag tanml11l11 Uretim ve mUlkiyet ili~kilerinin ileri bir a~amasl
degildir. Bu konudaki Batl'da yaygll1 kabllie dikkat yekmek gerekir.
Serflik kllrllmu top raga bagh ki~ileril1 hem kendi besinini hem de
efendisinin beslenmesi 1<;111 gerekli urllnll ylkarmasl amayh toprak
orgUtlenmesidir. Serflik dUzeninin Batl'daki gorlintlisU ve blll1l1n geli~imi bu
gorU~UmUzU dogrlliamaktadir. Serflik ayI1l zamanda HlristiyanlIgm, Katolik
Hlristiyanllglllll1 yaydl~1 ile at ba~1 ~ekilde Avrllpa'da yaygll1la~ml~tlr. BUyUk
olyUde de 0 cografya ile slI1lrh kah11l~tlr.
Yeniyag'daki geli~meler ba~ladlgll1da Avrupa'nl11 batIsmda
serflik
dUzeni yozlili.irken, Dogu Avrllpa'da serflik dUzeninin yeni kuruluyor olmasl bll
durllmu dogrulamaktadlr. Ortayagdaki roW (Dogu onlinde Avrupa'ya baraj
olu~turan
Viyana,
Avusturya-Macaristan
imparatorlugu
cografyasl)
anlamslzla~an ve bir anlamda kendi imkanlan ile ba~ ba~a kalan Avrupa
cografyasll1l11 ozellikle dogu kesimlerinde serfligin yaygll1la~masl ilgi yekicidir.
Batl Avrupa'da serfligin kalkmaya ba~ladlgl donemde doguda yeni yeni
uygulanmaya ba~lanma giri~imlerine taI1lk olunmasll1dan ylkabilecek ye~itli
sonuylar vardlr.
Bir diger nokta, ortayagdaki Batl toplum orgUtlenmesi olan feodalizm, bir
imparatorlugun (avrupa cografyasl11ll1 bUtUnUni.i orgi.itleyen tek ve biricik)
Ylkdl~1
ile ba~lamakta, Avrupa'da merkezi krallIklarm kurulu~u ile
zaYlflamakta, ve DUnya egemenligini eJe geyirmenin ardmdan Batl'da iy
yeki~melerin aldlgl yeni biyime bagh olarak bUtlinUyle sona ermektedir. Haylt
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ba~anlan ya da ba~anstzhklan ortayagt bitirebilmi~ degildir. Aynca Hayhhk da

Roma imparatorlugu yoker yokmez ba~lamt~ bir giri~im degildir.
Aksine Haylt giri~imlerinin ba~lamast iyin, Roma'nll1 ytkth~mdan sonra
uzunca bir sUrenin geymesi gerekmi~tir. Ortayag Avrupa'sll1m birkay
karakteristik niteligi nedir sorusuna cevap olarak akla ilk gelen Hayltlar ve
Hayhhk olabilir. Ancak hayltltk bir sebepten yok bir sonuytur. <;:UnkU hayhltga
degin Roma'nm ytktlt~mdan sonra 500 ytla yakm zaman geymesi gerekmi~tir ve
bu donemde Batl dl~mda yok onemli olaylar ve geli~meler olmu~tur.
Gerek toplum dUzeyinde Batt'da ortaya ytkan geli~melerin gerekse Batl
kimliginin yeniden in~a dUzeyinde ortaya ylkan geli~melerin sonucudur. Ve bir
tarihsel donemdeki Batl yaytlmaclhgmm temel gorUntUsUdUr Hayhhk ve belli
ozellikleri vardtr. Batl'da ilkyag sonunda ortaya ylkan yeni donemin aym
zamanda finalidir Hayltltk. ispanya'daki giri~imlerin ba~anst "Kutsal
Topraklar"m kurtanlmast iyin ba~lattltm~tJr. Ancak ba~ka tUrlU bir seyir
izlemi~tir geli~meler.

Ortayagm ba~langtct Roma'nm ytktlt~ma baglt olarak ortaya ylkan
donemdir. Hayltltgm ideolojisini olu~turan Htristiyanhk da bu donemle birlikte
Batt'da yaygmla~an ve geni~ kitlelere benimsetilmek istenen dindir. Batl
htristiyanhgmdan once de Hlristiyanhk olmasma kar~lhk, Batl Hlristiyanhgl
digerlerinden ye~itli yon ve nitelikler baktml11dan aynlmaktadtr. GUnUmUzde de
en yayg1l1 Htristiyanhk anlaYI~1l1a Dogu Hlristiyanhgt degil, Batl Hlristiyanhgl
kaynakltk etmi~tir. Batt Htristiyanhgl11m farklt egilimlerine kar~t1lk, Vatikan ve
Papa ve en genel olarak da Katoliklik Batt kimligi ile en fazla orti.i~en unsur
olmaktadtr. Htristiyanltgm kaynagt, Dogu Htristiyanltgl olmasma kar~lhk
evrensel olaJ1l Bat! Hlristiyanitgl olmu~tur. Ba~langlyta, Roma siyasi
cografyasmda Roma egemenligine bir ba~kaldtr1 ifadesi olmas1l1a kar~lhk
Ylktlt~la birlikte elde Roma diye bir ~ey kalmaymca toplumda yayg1l1Ia~an,
geni~
kesimlerce benimsenen Hlristiyanltk temelinde yeniden Batl
orgUtlenmesine gidilmi~tir. Katolisizm Htristiyanhg1l1111 temelini bu
olu~turmu~tur.

Ortayag'da Batl'da yaytlan/yayg1l11a~ttrllan lmistiyanhgm bazl nitelikleri
bulunmaktadlr. ilk onemli yonU Yakl11dogu kaynakh bir din olu~udur. Bu
sonraki donemde Hayltltgl11 ideolojisinin de en onemli dayanaklanm
olu~turacakttr. "Kutsal Topraklar"a ula~ma, kutsal topraklart kurtarma ideolojisi
hlristiyanltgm bu niteligi ile dogrudan kurulan bir ili~kidir. Ba~langtyta, pagan
Romahlar, Hlristiyanlan yakarken, ortayagla birlikte Roma'daki Katolik kilisesi
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paganlan yakmaya ba~layacaktlr. Ortas:ag'da Bat! tarif edilmek istenirken
11lfistiyanlIk pratiginin s:e~itli yon ve nitelikleri de one S:lkacaktlr. ilk akla geleni,
engizisyon, ho~gorlisUzJlik ve geni~ kesimlere yonelik baskldlr. Toplum
kaynakll hiybir egilim ho~ gorLilmeyecek, aClmaslzca cezalandIrllacaktlr. Kutsal
kitabll1 J1e $ekilde okuJ1up yorumlanacagl konusunda tek yetkilinin Vatikan
olmaslna ozen gosterilecektir.
Bir diger nokta bUtUn ortayag boyunca kabul goren bir dUnya kavraYI~1
bulullmaktadlr. Buna gore de cennet Dogu'ya Batl'dan daha yakll1dlr. Bu
nedenle de Dogu'ya ula$makla cennete ula$mak kolaylIkla ozde$le$ebilmi~tir.
Has:lJlJk da ba~langlytan somma degin bir Dogu'ya ula~ma serlivenidir. Yeni
kltalann ke~fine yol ayan adlmlarll1 atIlI~1 da bu serLivenin farklI sonuylan olmu$
bir paryasldlr. Sadece farkh sonus:lan olmasl bir yana Batl'da Yenis:ag'la
ba$layan geli~melerin temelini olu~turdugunu da unutmamak gerekir.
Ortayagla ilgili hatlrlamamlz gereken bir diger nokta oteden beri
"karanllk s:ag" vb yargiiarla adlandIrllan bu donemle ilgili yargJ1ann
glinlimUzde degi$meye ba$lamasldlr. En aZll1dan eskis:ag Batl'sl ile Ronesans
arasllldaki ara donem olarak gorUlmesi nedeniyle olumlanma giri~imlerine tamk
olunacaktlr. Ama yine de bu donemin durgunluk ve gerileme ile belirlenen bir
donem oldugunun ama bir Hir "ara donem" oldugunun dile getirildigi
gorlilecektir.
Hlristiyan hgl11 Yakmdogu kaynakh oldugunu belirtmi~tik. Vine
HlristiyanlIk Roma egemenliginin Yakmdogu'da oldugu bir donemde ve Roma
egemenligine kar~1 bir tepki olarak geli~ecek. Ancak ba~anslz olup, peygamberi
yarmlha gerilince, Yakll1dogu'da 11IfistiyanitgIn ilk doneminde kazandlg;J bazl
nitelikler olacaktlr. Miinzevilik, s:ilecilik, dUnya malll1a aldmnazlJk, "isa'nm
yoksullugu" nedenine baglanan dindar Hlristiyan'm da benzer nitelikte olmasl
ve ya$am si.irmesi gibi konular ve yakla$lmlar 4. ve 5. yi.iZYlllarda kilise babalan
eliyle yeniden bi9imlendirilerek, gereklere cevap veren "bUyUk s:aplJ ilahiyat"
in~all1a ba$lanacaktlr. *
Ortayag Batl tarihinde olduks:a uzun sliren ve belli karakteristikleri olan
bir donemdir. Bu donemin en onemli ozelligi, onceki ve sonraki donemden

GOntlmtlzde slkhkla orta9ag He birlikte "bir kopll~ ohnadlgl" vurgllslI gOrtllmektedir. Uzun dOnem
Yenic;:ag somas I Avrupa'daki olay ve geli~meler hatta ROnesans ve reformasyonun kendisi bile bir kopll~
olarak gOsterilirken ortac;:agm bir kopu~ olmadlgl gOrll~O yaygmlJkla dile gelecektir. Kopll~ ve stlreklilik
SOfllnll birc;:ok toplllmun tarih ic;:indeki seriiveni ile ili~kilidir.
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farkh olarak dUnya egemenliginin ellerinde ohnamasl ve bUyUk olyUde kendi
imkanlan ile yetinmek geregi ile kar~1 kar~lya kalmalandlr. Bu nedenle de
ortayag, Batl'nl11 gorUntUsUnUn klr ve tanm oldugu bir donem olarak one
Ylkacaktlr. i1kyagl11 kolelik donemi olmasma kar~lhk Batl'da yok fazla tanmdan
soz edilmezken, ortayagda tanm orgUtlenmesine bagh bir Batl temel olarak one
Ylkacaktlr. Buna kar~lhk bir onceki doneme -Roma donemine- damgaStnl vuran
gorUntU kent gorUntUsUdUr.
Ortayagl ba~latan Barbar akl11lan ile Roma'ya gelenler diriItmek
hiybir zaman vazgeymeyeceklerdir. Bu yok tipik bir ~ekilde
Dogu uygarhk merkezleri ile gOyebe, barbar halklann ili~kisine benzemektedir
ba~langlyta. Ba~langlcI benzetilebilmesine kar~ll!k, geli~melerin sonucu
benzemeyecektir. Belki tek benzeyen yon barbarlarm Roma'YI yeniden diriltme
giri~imleridir. Kendilerinin de zaman iyinde Batdl olmasldlr. Benzemeyen yonii
ise asIa Dogulu gOyebe halklann Hint uygarl!gl yonetimine el koyup geleneksel
Uretim dUzenini surdUrmeleri benzeri bir sonu9 ortaya Ylkmamasldlr. <;UnkU
kendi temeJinde bir uygarhk merkezine el koymaml~ olmaJan nedeniyle,
muhafaza ederek dondUrecekleri bir toplum dUzeni de bulunmayacaktlr. 0
nedenle asd olarak Batill barbar halklann Roma'ya el koymasmdan sonra
Roma'da eriyip yok olan, fethettikleri UlkeJer halk1l1ca fethedilen halklar,
toplumlarla kar~I1a~mayacaglz. Bir ~ekilde kendilerini ve farkhhklanm
koruyacaklar ve sonradan da Bah'daki "ulus devlet"lere temeJ olu~turan
aynmlar kalacaktlr. Ancak Roma'YI diriltme giri~imlerinden asIa vazge9ilmese
de geryekle~meyecektir. Kutsal Roma-Cermen imparatorlugu, 19. yUzyIla kadar
adl ya~ayan, adl unutulmayan bir orgUtienme yabaSl olarak siirecektir. Ancak
"Alman Birligi" ile birlikte bu isim terk edilecek fakat Roma gUnUmUzde de
Battl! halklann hepsinin tarihlerindeki tek atIf noktasl olmak ozelligini
koruyacakhr. Buna kar~ll!k Roma sonrasmda kaza1111an gorUnti.iye hiy atlf
yapllmazken, Bat!ll halklarm dini olarak Hlristiyanhk yeniyag sonunda yok aglr
ele~tiriler almasl11a, zaman zaman kurumsal olarak silinmek istenmesine kar~lhk
gUnUmUzde yeniden Batlhhgl11 en temel oItak kabullerinden biri olarak one
YlkacaktJr. *
giri~imlerinden

Unutulmamah, marksizmle kiliseye atfedilen blitlin ele~tirilerin temeli burjuva stOlfI temelli, onlar
tarafmdan yapllan ele~tirilerdir. Bah'da yeni smlfm ideolojisi olarak ortaya ~Ikan marksizm, geleneksel
toplum duzenine en aglr ele~tirileri yapan ~er~eveyi, bu gergeve temelindeki bilim anlaYI~IliI, din
anlaYI~ml aynen benimseyecektir. Ancak burjuva Sll1Ifl bu yeni sll1Ifm kendi degerlerini benimsemesine
kar~lhk, kendi deger yargllannl, bilim temelini benimseyen bu sllllfa kar~l, geleneksel bir kurum olan
kiliseyle ittifak yapacaktlr.

129

Ortac;:ag boyunca da Hrristiyan krallar tay giyme seremonilerinde Roma
imparatorIlIk unvanlanl1l almaya ozen gosterdikleri gibi, Hitler de gamali hay
aracrlrgr ile Roma'ya baglantl kurmaya c;:alr~acaktlr. Giiniimiizde de c;:ok fazla
"barbarlrk/uygarlrk" ayrrmr ile kar~Jla~mamrz da ilgi c;:ekici ~ekilde bir Roma
donemi kavramr ile glinlimliz oIaylarrl1l anlama giri~imi olarak kar~lIntza
~rkanlmaktadrr.

BlIglin Hrristiyanlrk, Batrlr halklarrn en temel ortak yonlerinden birisini
Ancak Batr'nlll Hrristiyanla~masr da Orta9ag'la ba~layan bir
siirec;:tit. Kuzey Avrllpalr Vikingler, guney' e dogfll indiklerinde, soz geli~i
Paris'e kadar geldiklerinde Hrristiyanhgl benimsemek gibi bir egilim
gosterl11edikleri gibi, kiliseleri kendi dinlerinin taplllagr yapl11ak gibi bir giri~il11
ic;:inde de oll11ayacaklar. Kiliseleri yakrp yrkl11ayr, tahrip etl11eyi, yagl11alamaYl
se<;eceklerdir.
olll~tllrmaktadrr.

Vine ortayagda BatJ'daki bir diger goruntU, Kilisenin dogu'dan gelmi~
oll11asma bagh ozelliklerinin hlzla ortadan kaldIrlll11asllla yonelik giri~imlerdir.
Kilise, isa'nlll konu~tugu dili degil, Latinceyi dil olarak benil11sedigi gibi yerli
dillere de sava~ a9acak, dil (yazl) kuJlan 1111 III III tel11eli olan ogretil11i de kendi
tekeline aJrp tekelinde tutmaya ozen gosterecektir. Krallarla birlikte ruhban
SllllfllllJ1 alt katmanlan da bu ayrrcaltktan (Latince kullal1ll11l) l11ahrum edill11ek
istenecektir.
ROl11a'nlll YlkllI~r ardlJ1dan Hlristiyanhk Roma'dan ba~layarak ve Roma
eliyle l<Ita Avrupa'slllda yayglllla~tIrllacaktJr. Ve Hlristiyanltk Avrupa
halklannlJ1 kimligini ifade bilinci oIdugu gibi, Avrupahltk da ancak
Hlristiyanltkla mumkiin olacaktJr. AvrupalIltk ortac;:ag boyunca ancak Katolik
kilisenin onaYI ile edinilebilecek bir kirnliktir. ObOr ttirlO ancak "barbar" ya da
"kafir" olarak nitelenmek soz konusu olacaktlr. Kuzeyli pagan halklar
ba~langlc;:ta kafir tal1lmlJ1a girerken zal11anla onlar "barbar", Hlristiyan
Avrupall'nlJ1 ili~ki kurdugu miislumanlar ise "kafir" kategorisini olu~turacaktJr.

"Milenyum Devrimi"

Batl'da gUnUmUze ula~an geli~meleri geriye dogru tel11ellendirmek
giri~il111eri c;:e~itli ayJklal11a modelleri ic;:inde bugUn de surmektedir. Ancak hic;:bir
Batllt yazar "Patlal11a", "ticaret devrimi" vb yakl~tJrl11alarla ele aldlklan
geli~l11eleri 11. yUzyddan daha geriye gotiirememektedir. 11. yUzytl, batlltlarlJ1
belli bir birl ik temelinde Y aklJ1dogu' da koprU ba~larllll tuttuklan (Hlristiyan
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kontluklar ve kralllklar) done me denk gelmektedir. Ancak bu tarihte
Yakmdogu'da bu tutunmaya bag\t olarak bir ili~ki agl orgi.itleyebilmi~lerdir. Ve
Alplerin kuzeyini de Yakll1dogu'daki siyaset/ticaret orgGtlenmesine kattlklan
ol9Ude Hlristiyanla~tlrabilmi~lerdir. Batlltla~tlrabilmi~lerdir.
Roma imparatorlugu Ylktldlktan sonra da merkezin Roma oimasl yabaSI
vardlr. Katolik kilisesi de burada in~a edilmi~tir. Bu donemde ne toplum dUzeni
ne de egemenlik orgUtlenmesi Roma imparatorlugu'na benzemektedir. Roma'ya
benzememenin yanll1da zaman zaman da kilise orgtitlenmesi Roma dl~lI1a
ylkabilmekte, siyasi geli~melere bagJr olarak (teolojik geli~melere degil) birden
yok kilise gorUntUsU de ortaya Ylkabilmektedir. Ancak bunlar yozUm olmadtgl
iyin donUp dola~lp Roma'ya gelinmektedir. Batl'da sonraki donem geli~meler
nedeniyle ad1l1dan yokya soz edilen belli zanaatlerin ortaya ylkl~1 ve
yaygInla~masl daha geriye gotUrUlememekte "12. - 13. yUzYllda ortaya ylktl"
denmektedir. Batl'ya (gOnLimUzde de matematigin temeli olan) hint
rakamlannIn geli~i de bu donemlerle birlikte ortaya 9lkacak, Arap fetihleri
aracIllglyla ya da hayltlar aracillgl ile yayglllla~acaktlr. Batl'da "aritmetik
zihniyetin dogu~u"ndan ancak bu donem sonras! i9in soz edilebilecektir. Bu da
kendilerinden kaynaklanan bir matematik zihniyet yatkllllIgl fl~klrmaSI degil,
list dUzeyde soyutlamaya izin veren Hint say! sisteminin ozelligi nedeniyledir.
Vine Batl'da nUfus artl~Ina imkan veren tanmsal ilerlemenin neden ancak 0
donemlerde ortaya ylktlgl konusu da a91klamasIIlI Batl'nll1 kendi i9indeki
serOvene bagh olarak bulamayacak bir konudur.
Roma'da kent gevresi bahgelerden soz edildigi gibi, yine kent yevresi ile
smlrlt bir arazi Islahll1dan soz edilirken, bu yergeVenin dl~1 "barbarlara ait" bir
dOnya olarak isimlendirilirken Ortayag bOYllnca Alplerin kuzeyinde tanm
geli~tigi gibi bun a baglt bir ticari geli~imden de soz edilebilecektir.
Ortayag iyinde 1000 ytll dolaylannda Batl'da bir devrimden soz
edilecektir. Batl'da gorUlen bu geli~me Batl iyi dinamiklere baglt bir geli~menin
UrUnU mUdUr? Yoksa dl~ dUnya ile kurulan (Hayltlar ve Hayllltk aractllgl He)
yeni ili~kinin OrUnU mOdi.ir? 1000 YIlt dolaylannda olup biten devrim
Hlristiyanltk birligi temelinde Avrupa'l11n belli bir orgUtlenmeye lI)a~mast
yanll1da sorun olu~turacak nUfus fazlasll1l haylt ideolojisi yer~evesinde
Yakll1dogll'ya gondermeye ba~lamasll1dan sonu~ almaya ba~lamanll1 bir
UrUnUmUdUr? Roma'nll1 Ylkdl~1 ardmdan Avrupa'nm 1000 YIIJ civarll1da bir
devrimle eski donemden kopll~unun a9!klamasl Hlristiyanltk temelinde ve
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HlristiyanlIk kimlik bilinci iyinde Batllll1ll1 i1kyagdaki yonelimierinin bir
benzerini temellendirebilmesidir.
Vine bu ytllarda kilise de Batl iyinde bir sonuy dogurmakslZll1 iti~ip
yeki~en gliylere "tanrll1ll1 ban~l" adll1a miidahale edip, onlan (birbirleri ile
sonuysuz yeki~en Batllt gUyleri) bir hedefe yoneltebilecektir. Dogu'ya 1Ila~an
yeni yollar ve yeni bir dUnya bulllndllgunda ise Batl iyi bolUnme glinlimlize
degin izleri sUren bir geli~me olarak kar~llnlza Ylkacaktlr.
Ortayag donemi feodal donem olarak da adlandmlan bir donemdi. Bu
donemle ilgili olarak bir yandan "egemenligin yozUIU~li"nden soz edilirken bir
yandan da topraga baglt birimlere dayah bir toprak ve toplum dUzeninden soz
edilecektir. ~ato bu donemle (ortayagla) ozde~ bir mimaridir ve Batl ortayagll1da
ol1aya Ylkl1ll~tlr. Biryok yonU ile en ba~ta gorlintUsU ile ilkyag Batl mimarisine
de benzememektedir. ~atolar, merkezi egemenligin olmadlgl bir donemin UrUnU
olarak, hem kendi bolgelerini dl~ saldmlara kar~1 savunacaklar, hem de talan
edeceklerdir. $atolar, kliyUk, bagunslz birimler temelinde orgUtlenmenin
karargah Ian olacaklar.
Kilise, Avrllpa dl~ll1da Okyanllsya ve Amerika kltasll1daki yerli halklar
bir yana blraklltrsa dinin toplumsal kimlik oldllgll yagda Batl Avrllpa ile Sll1lriJ
ve oldukya yava~ bir geli~me gosterecek. Dogdugu alan goz online alllmsa
Hlristiyanltk Batl'nll1 kimligi ve ideolojisi olmak niteligi kazandlkya, dogdugll
ve ilk yay!ldlgl alanlardan kopacak, buralarda etkinligini yitirecek, Yakll1dogu,
kllzey Afrika ve Anadolu (ki ilk Imistiyanllgll1 yaytlma alan Ian)
MlislUmanla~acak. Bliylik olyUde klta Avrupasl ile Sll1lrlJ bir Katolik
Hlristiyanllgl varolabilecek.
Yeni cografyalara da Hlristiyanltgll1 katolik versiyonll degil, katolisizm
ele~tirisi ta~lyan egilimleri ta~ll1acak. Dogll Hlristiyanl@ ise ozellikle
Anadolll'da ad eta yokecek, ancak Tlirk sultanlar onll yeniden saygll1 bir noktada
tutmaya ozen gosterecekler. Yonetici Sll1lftan Sll1lr1l birkay Bizans generalinin
islama katJlI~1 dl~ll1da, topillm katlarll1dan katdmalarm te~viki konusunda
hiybir giri~im olmadlgll1l gorecegiz. 0 nedenle Anadolll'da Milli Mlicadele'ye
degin belli nUfus ozellikleri gorillebilecektir.
Batl hlristiyanhgl ve papaltk olanca Sll1lrlJllgll1a kar~lhk konumunun
ayncal@nl (Roma referansl) payla~mayacaktlr. Gerektiginde biltUn geli~melere
gozlerini kapatarak bu konumunda lsrarlt olmaYI slirdlirecektir. En aylk kaI1J!J
Hlristiyanltgm kar~l kar~lya kaldlgl ye~itli gliylUklerin oldugu donemlerde ba~ta
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dogu hlristiyanhgma kar~l mesafeli tutumunu terk etmemesidir. 0 nedenle de
Batl'da biryok geli~me de zamanla kilisenin a~I1masl ile ya da kilisenin
yeryevesinin dl~ma ylkIlmaSI ile, zaman zaman da onun tasfiyesi ile mumkun
olacaktlr. Franslz ihtilali sonrasll1da ise toplum destekli btitUn hareketler
kiliseye kar~l duracaklar. Kilise geli~melerin kostekleyicisi gibi. 0 nedenle
gerek burjuva ideolojisi gerekse yeni sll1lfJl1 ideolojik kahplan kiliseyi
bUtUn iiyle d I~layacak.
Kilise 1. DUnya sava~1 sonrasmda yeniden ve ba;;ka ~ekilde one
Ylkacakhr. Bu oncelikle SSCB nedeni ile ve bir ba~ka ~ekildedir. Vine
SSCB'nin YlkIlI~1 ile Papahk kurumu ve son papa arasJl1da kurulan ili~kiler ilgi
yekicidir. Bir diger nokta da aglrhkh olarak SSCB ve uydu devletlerin Katolik
Avrupa dl§Jl1da (Polonya ve D. Almanya hariy) geryekle;;mesldir. SSCB
daglhnca BatI'da kilise yeniden one Ylkacaktlr. Bu kez ba§ka geli§melerle
birlikte ve farkh §ekildedir. Artlk one ylkan kiliseden yok, Batt diinyasll1l11
ruhani liderinin ;;ahsl\1Jl1 one ylkl§ldlr soz konusu olan. Dogrudan siyasi
olmaktan yok da halk kitlelerine doniik bir tutum one Ylkacaktlr. Bundan
sonraki geli§meleri ise gorecegiz.
SSCB dagJ\I§1 sonrasll1da ye;;itli gelecek senaryolan ile birlikte "Yeni
Ortayag"dan da soz edilmesi ilgi yekicidir. Ve Ortayag ile Batl kimligi
arasJl1daki ili;;kinin mahiyetinin sal1l1dlg1l1dan daha da derin oldugunu
gostermektedir. Ancak yapra§lk goriintUler de yok degildir. Ortayag bazl
ozelliklerle tammlal1lyordu. Bir alanda sI11lflal1\TI\;;hk, kendini koruma, bir tutum
birligi buna kar§lhk sll1lrhhk ve temelin kilise olu§u. Vine kilise sadece manevi
ve ruhani degil, ortayag Avrupa's1l1Jl1 tek ve biricik zenginlik kaynagl toprag1l1
da onemli olyUde sahibidir. Kilise ortac;agda toprak sahibi olarak da one
Ylkacaktlr. Harta zamanla en biiyiik toprak sahibidir. Kilise Batt ortac;agmm en
siirekli kurumudur. Ve giiniimiizde de Batl kimliginin en onemli toplumsal
dayanaklanndan birisini olu~turmaktadlr.
Ortac;ag, kilise ideolojisi temelinde Batl'daki toplum orgUtlenmesinin
yeniden kuruldugu donemdir. Ancak gerek Hlristiyanhgm dogu§unun yenilgi
temelinde olu§u, gerekse Roma'nm Ylklh§1I1111 bir yenilgi olmasl nedeniyle bu
temelde yUkselen bir Avrupa uygarltgma tal1lk olunmayacaktlf. Ancak yeniden
Dogu'ya doniik bir tutum ah§la birlikte yiikseli§e gec;eceklerdir. Hayhlann
ba§ansl bu anlamda tipik bir ornektir. Ve Batt kimligine Hlristiyanltk temelinde
yeniden ula~maktIr. Batl kimligini yeni bir temelde yeniden Uretmektir. Ortac;ag
boyunca da bu temelde Israr siirekli olarak sUrdiiriilecektir. Ancak 11. yiizytlla
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birlikte Yakll1dogll'da TUrklerin gorUlmesi ve Ttirklerin Batlh ile kar~l kar~lya
gelmeleri Hlristiyanllk temelinde bir Roma egemenligi benzeri orgtitlenmeye
izin vermeyecektir. Aksine BatIlIlar ba~anslz olarak, Ttirklerle kar~I1a~tlktan
sonra 16. yUzyl I somlJ1a degin, TUrklerle kar~I1a~tlklan -Dogu-Batl 9atl~masll1l11
gergekle~tigi- alanlarda gerileyeceklerdir. Bli gerileme sadece askeri de degildir.
Toplul11 dUzeyinde de daha geri bir kOl1l1m ve dUzeyde olacaklardlr.

ABSTRACT

In this short study, with the recalling of general thoughts on West society
in Middle ages, the relation between the West identity and the development in
middle ages as a time slice are commented on. With the critization of the
general il~formation on middle ages, new findings are tried to put forward on
the place of the West in middle ages in the unity of world history. From the
point of view that some of the characteristics of the West nowadays are gained
in the middle ages, characteristics of the west society's identity that are newly
built in the middle ages are tried to put forward. In the world history's unity, it
is discussed how to understand the middle ages of the West. In order to realize
this a- the downfall of Rome, b- the formation of crusade mentality and with this
mentality taken as base, the effort to form reconnection with the other societies
are tried to put forward.

