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Bu kitap, Lawrence Krader 'in Karl Marx'ın etnoloji e/yazma/arını 

derlediği kitap (T he Ethnological Notebooks of Karl Marx, der. 

Lawrence Krader, Van Gorcum&Comp. B. V., 2. Baskı, 1974) referans 

alınarak hazırlanmıjttr. Karl Marx'ın !ngilizce, Almanca, Antik 

Yunanca ve Latince dillerinin tümünü kullanarak yazdığı notların 

yalnızca Antik Yunanca ve Latince olan kısımları Türkçe metinde 

korunmujtur. Elyazmalarındaki tüm noktalama ijaretleri, italik 

vurgular, kenar çizgileri ve dilbilgisi tercihleri Krader 'in Marx'ın 

defterlerinden aktardığı 1ekilde bırakılmııtır. Parantezler Marx'a, 

köjeli parantezler Krader'e ve çevirmene aittir. 
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BİRİNCİ KlSlM 

MARX'IN LEWIS HENRY MORGAN ALINTILARI* 

ESKi TOPWM 

(*)Marx' ın, Phear, Maine ve Lubbock dışında, büyük ölçüde Morgan'ın eserine dayanarak tuttuğu Et
noloji Defterler� Marx'ın 1883'teki ölümü sırasında biliniyor olsa da, ölümünden ancak 89 yıl sonra ya
yımlanabildi. Engels de bu notlardan haberdardı ve Aile��in, Öze IMiil/eiyelin ve Devletin Köleeni'ni bu mirası 
devralarak yazıyor ve eserinde bu notlardan faydalanıyordu: "Bu kitap, deyim yerindeyse, bir vasiyetin 
yerine getirilmesidir. Hiç kimse, Karl Marx kadar, kendi -bir dereceye kadar bizim de diyebilirim- mad
deci tarih incelemesi sonuçlarıyla ilişki kurarak, Morgan'ın araştırmalarından çıkan vargıları açıklamak ve 
bunların büyük önemini ortaya koyıriak istemezdi" "Bununla birlikte, Marx'ın Morgan'dan çıkardığı bol 
sayıda özet arasında bulunan eleştirmeli notlar elimin altında. Bu çalışmada, mümkün olduğu ölçüde, bu 
notları kullandım." (F. Engels, Ailenin, Özel Miille!Jetin ve Devletin Kökeni, çev. Kenan Somer, (Sol Yayınları: 
Ankara), 1%7, s. 13-14. (ç.n.) 
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Lewis H. Morgan: •r "Eski Topl11m". {Ulndra 1817). 

Kmm P Böliim 1: A) I) B11l11f ve kefifkrle zekanın gelifmesi. 

I) Yabanıl Diinem. 

1) Alt Seviye. İnsan ırkının emekleme dönemi; ilkel, sınırlı ha bitatında yaşıyor; 
meyve ve k11f'll yemif/e besleniyor; bu dönemde ekiem/emeli dilin baflangıo; varlığını 

balıkla siirdiirme ve alef kullanma bilgisiyle bitmesi. İnsanlığın tarihsel döneminde 
bu koşulda hiçbir kabile bulunamaz. 
2)0rta Seviye: varlığım balıkla .riirdiirme ve alef k11llanımı. İnsanlık ilkel habitatın
dan yeryüzünün daha büyük bir kısmına yayılıyor. Bu tip kabileler hala var, 
keşfedildiğinde (mesela) Av11strafyalılarve Polinevalı/ann büyük kısmı. 
J) Üst Seviye: ok ve yqyın icadıyla başlıyor, çömlekçilik zanaatının bulunmasıyla 
sona eriyor. Bu konumda olanlar H11dson Kijrftzi Bölgesi'nden Athabaska kabile/e

ri, Col11mbia Vadisi ve Kuzey ile bazı Güney Amerika kıyr kabile/eri; keşfedilme 
zamanlarına göre. 

II) Barbarlık Dönemi 

1) Alt Seviye çömlekçilik zanaatı ile başlıyor. Gelecek konum için (orta), iki ya

nkiirenin efilsiz doğal zenginlikleri göz önünde bulunduruluyor ama efiilikleri giiz 
iiniinde b11l11nd11rmak i (in. Doğ11 yankiirede hqyvanlann evdlleftirilmesi, Batı 'da .flllamcıyla 

mmr ve bitkilerin yeliflirilmesi, eş zamanlı olarak ev yapımında kerpiç lllğla ve laf kul

lanımı. Mesela alt seviyede Missoliri Nehri'nin doğ11s11nda, ABD 'deki Yerli Amerikalı 

kabileler ve Avf'llpa ile A.rya'daki b11 tip kabileler çömlekçilikle uğraşıyor ama evcil

leflirilmif hqyvanlan yok. 
2J Orta Seviye. Doğu yarıkürede hqyvanlann evdlleflirilmeye başlaması, Batı'da sula
mayla tarım ve mimaride kerpiç ve taş kullanımı; demircevherinin eriti/me işlemiyle 
bitiyor. Bu durumda (mesela) New Mexico, Meksika, Orta Amerika, PeT'li köyleri 

ve Doğ11 yankiirede kabileler evcilleştirilmiş hayvaniara sahip, fakat demir bilgisi yok. 

Antik Britonlar .. bu gruba giriyor; daha ileri kıta kabilelerinin yakında olması saye
sinde demir killianımını ve hayatla ilgili diğer zanaatlan biliyorlar -hane kurumla
ruiın gelişme durumundan çok ileride. 
J) Üst Seviye. DemirCevhen'rll.n eritilmesinin, demirden araç/ann k11llamlmasımn baş

laması vs., fonetik alfabenin b11l11nmasıyla ve yazılı kompozisyonla bitiyor. Barbadı
ğın üst seviyesinde Homerik çağiann Grek kabile/eri, Roma'nın kllf'lllllfllndan orueki 
İtafyalı kabileler ve Caesar dönemi Alman kabile/eri. 

(*] Orijinal metnin dipnotlan ile çeviride kuUanılan dipnotlar arasında bir uyuşmazhk var, çünkü orijinal 
metnin dipnotlan yer yer tekrar edebiliyor, başta kuUandığı dipnota geri gidebiliyor. Bu uyuşmazhğı gi
dermek için orijinal metnin dipnotlannı çeviri dipnotlannın yanında köşeli parantez içerisinde belirttik. 
(ç.n.) 

[**J Anglo-Saıı:on istilası öncesi Britanya Adası'nda yaşayan yerli halklardan biri. (ç.n.) 
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Fonetik alfabey/e ve yazılı kayıtların üretimiyle başlar; efleniği olarak -lafa 

hfyeroglif yazma. 

Çiimlekçilik Üzerine - Özellikle Il. Diinem (I) 
Çakmak lafindan ve laflan araç, çömlekçilikten eski, çömleğin olmadığı eski 

mahzenlerde sık sık bulunur. Bunlar bulunur bulunmaz köy hayatı başlıyor, maişet 

üzerinde bir dereceye kadar kontrol, tahta kap kacak ve aletler, iplikleri soyarak 

parmakia ô"rme, sepet yapmak ve ok ile yay çömlekçiliğin ortaya çıkışından önce. 

Mesela bunlar Athabaskalarda, California kabilelerinde ve Columbia Vadislndeki4 

kabilelerde yok. Poline?Ja'da, Avustralya'da, California'da ve Hudson Körfezi 

Bölgesi'nde bilinmiyar (Tongalılarda ve Fijililerde hariç). Tylor diyor ki "örme 

zanaatı A.rya'mn uzağındaki çoğu adada b ilinmiyor" ve "çoğu Güney Denizi adalannda 

çömlekçilik bilgisi yok." Kanolar, tahta kap kacak ve araçlar, ve en nihayetinde ev 

mimarisinde kereste ile kalas, çakmak laflan ve laflan yapılma araç/ann yerini aldı. 

Yiyeceğin kaynatılması -çömlekçilikten önce- kabaca sıvanmıf sepetlerde ve deri ile 

kaplanmış kuyularda; haflamanm etkin kızdınlmtf laflarla artınldı. 

Yerli Amerikalı ki!Jiiileri -Zunialılar, Aztekler ve C ho/ ulalı/ar gibi (Il. Dönem'de 

(2) alt seviye) büyük miktarlarda çömlek imal ediliyor ve birçoğunun biçimi 

mükemmel; ABD'nin kısmen Yerli Amerikalı köjliileri Il. Dönem'de (I) lrokualar, 

Choctalar ve C herokeeler gibi daha küçük miktarlarda ve biçim olarak daha sınırlı 

sayıda. 

Goguel' -son yüzyılda- 1503'te Güney Amerika'nın Güney doğu kıyısını 

ziyaret eden Kaptan Gonneville'den bahseder ve onun "hanede kullandıkian 

tahta araçlan hatta kazanları, ateş yakmasın diye, bir nevi kil/e 1 neredeyse bir 

parmak kalınlığında sıvadıklarını gördüğünü söyler. Goguefye6 [5] göre yanabilir 

tahta araçlan ateş<ten> 7 [6] korumak için kille kapladılar, ta ki sadece ki/in soruna 

cevap olduğunu bulana kadar, bi!Jiece çömlek sanatı ortaya çıktı ." 

Indiana polis'ten Prof. E. T. Cox'a göre "antik çömlekçilik"8 [7] ... hi!Jiik 

yapanlar çağına ait, aliiryon ki/i ve kumdan ya da öncekinin taze deniz kabuklarının 

ezilmesiyle elde edilmiş bir karışımı. 

Farklı Kabile ve Ailelerde Ge lif im 

Bir kısmı coğrafi açıdan öyle tecrit edilmiş ki farklı evreleri kendi kendine 

yetecek biçimde geçiyor; diğerleri dıf etki yoluyla bozuluyor. Afrika, bu şekilde, 

yabanıllık ve barbarlık evrelerinin etnik bir [8] karmafası oldu ve olmaya devam 

ediyor; Avustra!Ja ve Poline?Ja saf ve basit yabarullıktaydı. 

Yerli Amerikalı ailesi -var olan diğer her birinden şu şekilde ayrılır -

insanlık durumunu birbirini takip eden iiç etnik tliinem içerisinde gerçekleştirirler. 
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Keşfedildiklerinde, her üç durumu da gerçekleştiriyorlardı, yani ait ve orta barbarlık 

sevryesi insanlığın diğer herhangi kısmından daha karmaşık ve mükemmel. Uzak 

KıtzeyAmerika Yerlileri ve Knzey ve Giiney Amerika kıyı kabilelerinden bazılan Yabanıl 

Diinemin Üst Sevryesı'nde; 

Mississippi'nin doğusundaki Yerli Amerikalı köylüler Barbarlığın kısmen Alt 
Seviyesi' nde, 

Knzey ve Giiney Amerika yerli kojliileri Orta Seviye'deydi. 

Kmm I Bôliim II: Varlığım Siirdiirme Biçimleri 

İnsanlığın diinya iizerindeki iistiinliiğii meselesi tamamen ınsanın bu yöndeki 
becerisine -varlığım siirdiirme biçimlerine- dayanır. İnsanlık yiyecek üretimi 
üzerinde mıttlak kontrol kazandığı (?!) söylenebilecek tek varlıktır. (19) İnsan 

ilerlemesinin en büyük çağları varlık siirdiirme kaynaklannın geniflemesryle, üç aşağı 
beş yukarı doğrudan, eşleştirilmiştir. (a.g.e.) 

1) kısıtlı bir habilatta meyve ve kumyemif/ere dayanan doğal varlık siirdiirme. İlkel dö

nem, dilin bulunuşu. Bu tip bir varlık sürdürme tropik ya da subtropikal bir 

iklimi akla getirir. Tropik güneşin altında meyve ve yemiş ormanları. (20) En 
azından kısmen ağaçlardaya1ryorlardı (auf Baumen lebend) (Lıtcret. De rerıtm na

IHra li b. V) 10 [9] . 
2) balrkçrlrkla varlığım siirdiirme; ilkyapay yiyecek, pişirilmeden tam olarak elde edi
lemiyor; bu amaçla ilk kez kullanılan alef -[zevk için avianma insanı desteklemede 

tek araç olamayacak kadar tehlikeli. Bu yiyecek türü sayesinde insanlık iklim ve 

yerellikten bağımsızlaştı; yabanıl evredeyken yeryüzünün büyük bir bölümüne 
yayılırken denizlerin, göl kıyılannın ve nehir yollannın izini siirerek bunu başardı. 
Bu göçlerden ilki ... tüm kıtalarda bulunan çakmak taş ve taş araçlarda bol ka

nıt. Bir sonraki döneme kadar geçen ara za mandayryecek çefitliliği ve miktannda 

ciddi arltf; toprak fırınlarda pişirilmiş mesela katran yonca/an; gelifmif silahlar yo
luyla ava siirekli yenilikler eklenmes� özellikle ok ve yay, mı�ak ve sava! sopasından 

sonra geliyordu; yabanıl dönemin sonunda ortaya çıkan avcılık ilk ölümcül si
lahını verdi; üst yabanıllık seviyesini tarif ediyor (Ok ve Yay) , barbarlığa demir 
kılıcı ekliyor, medeniyet dönemine alefli silah/an. Genelde ok ve yay Polinezyalrlar 

ve Avıtslra(yaiılar tarafından bilinmryordıt. (21) (22) 

Tüm bıt yryecek kaynaklannın tehlikeli doğası sonucunda, biiyiik baltkpirk bölgeleri 

dı11nda yamyamlrk insanlığın son çaresi oldu. Bıt ad etin eskiden evrensel oldıiğıt aşama 
aşama gösteriliyor. (22) 
J) Tanm yoiii.Jia ni1astair yryecekler. 

Tahıl yeliflirme, barbarlrğm ait sevryesinden neredeyse orta sevryesinin sonuna kadar 
bilinmiyarmuş gibi görünüyor ... Doğıt Yankiire'de A-!J!a ve Avrıtpa kabilelerinde. 

Buna karşın Bah Yankiire'de barbarlrğm ait sev!Jesi Amerika aborijinlerini tanıyordu; 
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onlarda bahçıvanlık kültürü vardı. İki Yanküre de doğanın onlara bahşettikleri 
açısından eşitsizdi; Doğ11 evcilleştirmeye uygun biitiin hayvaniara sahipti, bir tanesi 
hariç ve tahılın rvğ11na; Batı, tarıma uygun bir tek tahıla (mısır) sahipti ama bu da 

en iyi tahıldı. Bu dönemde Amerikalı aborijinlere avantaj koşulunun en iyisini 
verdi. Ama en ileri Doğu kabileleri barbarlığınorta döneminin baflangtC[Jia tahıl bilgisi 

olmadan et ve ıiit werek hayvanlan emlleftirirken, durumları mmr ve bitkili ama evcil 

hayvanlan olmayan Amerikalı aborijinlere kıyasla çok daha üstündü. Hayvaniann 

evcilleftirilmeıfyk Sami ve Aryan aik/erin barbar kitlelerinden aynfmaıt başlıyormuş 

3 gibi görünüyor. 1 Aryan dilinin birçok lehçesinde bu hayvanlar için ortak terimler 
bulunurken tahıllar ve yetiştirilmiş bitkiler için ortak terim olmaması tahıliann 

Aryan aileıi yoiii.Jia kef!i ve yeliftirilmeıinin hayvanların evcilleştirilmesinden sonra 
olduğunu kanıtlar. Zea �(bu kelimelerden biri) filolojik olarak = Sanskritçe yava.r 

(Hintçe arpa anlamına geliyor, Yunanca "kavlr{/11 b11ğdtr;'') . 

T 

Bahçıvanlık kültürü tanm kiiltiiriinden iJ"ncedir, bahçenin (hortoı) tarladan 
(ager) önce olması gibi; ikincisi ıznırlann old11ğ11n11 ima eder, birincisi doğrudan 
"kapatılmıf bir alati'ı imler. (hor/11! bitkiler için kapalı bir mekan, yani bahçe; aynı 
kökten cohorı (ayrıca corı, bazı elyazmalarında chorı) avl11, çevresi duvarla örülmüş 

bir yer (aynı zamanda ağıl); karş. Y11n. chortos, choros XOQ'tOç, xogoç; Lat. hort11.r, 

Al m. Garten, İng. garden, avl11 (i ta/. c ort e, Fram. co ur, 11 (1 O) İng. co11rl) (İ tal. giardino, 

İsp. ve Frans.jardin) . 
Ama iflenmif toprak, etrafi çevrilmif bahçeden daha eski olmalı; ilk olarak 

aliit(JOnl11 açık toprağın iflenmif kmmlan, 2) bahçelerin kapalı alanı, 3) hayvan gikii 

tarafindan çekilen ıaban ve tarla. Beze/ye, kHT'II jaı11/ye, t11rp, yabani hav11ç, pancar, 

kabak (Massachussets yerlilerinde kabakgiller ürünü) gibi bitkilerin ve kav11n11n 

ya da bunlardan biri ya da birkaçının tahıl tarımından önce olup olmadığını 
bilmiyoruz. Bunlardan birkaçının Latince ve Yunancada ortak terimleri var ama 
hiçbirinin Sanskri tçeyle ortak terimi yok. 

Doğu yarıkürede bahçıvanlık kültürü12 [1 1) insanların ihtiyaçlarından ziyade 
evcil hayvaniann ihtfyaçlanndan kaynaklanmış gibi görünüyor. Batı yarıkürede 
m mr yetiştirilmeye başlıyor; bu, Amerika 'da belirli bir yerde yoğ11nlafmaya ve köy 

hayatma yol açıyor; Yerli Amerikalı kifyliileri yoluyla balık ve avın yerini aldığı kesin. 
İnsanlık, ilk kez tahıllardan ve tarım bitkilerinden yiyecek boBuğu elde edebileceği 
imkimm elde ettiği izlenimine kapılıyor. -nişastalı yiyecekle yamyamlık ortadan 
kalkıyor; barbarlrğzn Orta Sevfye'sinde, mesela Irakliaiar ve A�eklerde, Amerikalı 
aborijinler egemenliğindeki savaş gruplarının pratik etmesiyle savaş sırasında 
sürmeye devam ediyor; fakat genel adet ortadan kalkıyor. (Yabanıl dönemde 
t11tıak alınmıf diifmanlar ve açlık zamanlarında arkadaşlar ve akrabalar üzerinde 
uygulanıyor) 
4J Et ve Sütle Varlık Siirdiirme. Hayvanlannyokl11ğ11, Batı Yankiire'de Lama hariç, ev-
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cilleftirmeye II.Jarlandı. Erken dönem İspanyol yazarlar Batı Hindistan Adalannda 

"sağır bir köpeğin "evcilleftirilmif bulunduğundan bahsediyor, benzer şekilde Meksika 

ve Orta Amerika 'da da, Amerika kıtasında leiimes hqyvam ve hindilerden de bahsedi
yorlar; aborijinler hindiyi ve Nahuatla kabileleri vahfi bir leiimes hqyvam tiiriinii evcillef

tirmifti. Her iki yarıkürede tahıllardaki bu farklılık, yani spesifik farklılıklar, bar

barlığın orta seviyesindeerifmif yerlilerinin bu böliimüyle temel farklılıklar yaratmıştır. 
Hayvanların evcilleştirilmesi varlığın et ve sütle daimi olarak sürdürülmesini 

sağlıyordu; bunları elinde bulunduran kabileler diğer barbar kitlelerine göre 

fark yaratıyordu. Yerli Amerikalı köy/iiierin olmazsa olmaz bir yiyecek türü 
ile sınırlı olması makul değildi; barbarlığın alt seviyesindeki Yerli Amerikalılarla 

karşılaştırıldığında beyin ebatlan daha Hjaletı. 

Aryan ve Sami ailelerin çok sayıda evcil hayvana bakmasıyla önceliği eline 
alması. Yunanlılar leoyunlanm, ineklerini ve keçilerini sağıyordu (İ fyada IV, 433 ) . 13 

(12] Aryanlarda Samilere oranla daha da büyük çapta. 
Hqyvanlann evcillepirilmesi -Doğu Yarıküre'de- Fırat ovalannda ve A.rya steplerinde 

yavaş yavaş hqyvannlığa dayanan hayat başlıyor; hayvaniann ilk kez evcilleştirildiği, 
birinin ya da ötekinin sınırlannda. Böylece insan ırkının bepği o/(J(a/e topraklardan çok 

uzakta/ei bölgelere14 [1 3) geldiler, barbarlzj;n alt seviyesindeki, ormanlık alanlan doğal evleri 

olarale meskm tutmuoabaml ya da barbariann yerleşemeyeceği bölgelerdi. 

Her iki ailenin de, hayvancılık hayatına alıştıktan sonra, ikincisi diizliiklerin 

olufturduğu bir mesafede varlığını sürdürdüğü tahıliann bazılanm yetiftirmeyi 

öğrenmeden önce, Batı A.rya'mn veAvrupa'nınormanlrle bölgelerine siirii vedavarlanyla 

yeniden girmesi imkansızlaştı. Tahıliann yetiftirilmesinin eve il hqyvanl ann ihtiyaçlanndan 

ve bu Batı göçleriyle olan bağlanndan kaynaklanması pek mümkün; bu kabileler 
tarafından nişastalı yiyecek kullanımı bir sonuç oldu. 

Batı Yanleiire'de aborijinler genelde barbarlığın alt seviyesine ve bunlardan bir 
kısmı, Peru'daki lama hariç, tek tahıla, mmra, dayanarak -kuru fasufye, kabale ve tiitiin 

ile bazı bölgelerde kaleao,pamule ve karabiberyardımıyla evcil hayvan olmaksızın 
orta seviyeye yükseldi. "Mml' tepelerde yetiftiğinden -doğrudan yetiştirilmesine 
olanak sağlıyordu- hem yefil hem olgun haliyle leullamlabilmesinden, bol verimle ilgili ve 
besleyici özelliklerinden, 15 ( 14) insanın erken ilerleyişinde diğer bütün tahıllardan 
daha bol doğal zenginliklere sahipti; bu yüzden Amerikan aborijinleri evcil 

hqyvanlan olmalesızın takdire şayan bir ilerleme gösterebildi; Peru'!Yalrlar demir 

cevheri üretme sürecinden sonra gelen bronzu iiretti. 1 
4 5) Tarla tanmı yoiii.Jia var/rj; sınırsız olarale siirdiirme. Evcil hayvanlar insan leaslanm hqy

van giici[yle pekiştirdi, çok değerli yeni bir faktör. Daha· sonra demirin iiretimi demir 

uçlu saban ve daha iyi mı�ale ve balta üretimine yol açtı. Bunlarla ve daha önceki bah
çıvanlıktan tarla tanmı ve bununla birlikte ille sınırsrzca varirk siirdiirme ortaya çıkn. 
Hqyvangiicii tarafindan çekilen saban; böylece ormanirk alanı azaltma ve genif alanlan ta-



Marx'ın Lewis Henry Morgan Alıntılan 
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nma açma ile ilgili düşünceler ortaya çıktı. (lıkret. v. 1369), [Lukretius -ç.n.] Sınırlı 

alanlarda yoğun niifus miimkiin oldu. Tarla taruncılığından önce dünyanın herhangi bir 
bölgesinde yanın milyon insan zar zor bir arada duruyor, tek bir yönetim altında 

gelişiyordu. İstisnalar olduğunda, ovalardaki hayvanairk fx[yafl ya da sulama s�sinde 

geli[mif bahçıvanirk kültürü yüzündendi, kendine has ve istisnai koşullarda. 

Morgan, aile ile ilgili bilgileri (s. 27, 28) şurada sınıflandırıyor:· 

1 J Kandaf aile; erhk ve kız karde[lerin bir grup içerisinde iç evliliği; Malaya/ann kanda[

lrk sistemi buna dayanıyor (ve bugün bunun kanıtı işlevini görüyor). 

2J Punaluan ailesi; isim Hawai?run Punaluan ile ilişkisinden türetilmiş. Birçok erhk kar

dtfin diğerlerinden birinin efiyle evlenmesine dayanan iç evliliğe dayanryor, ve biT'fok kız kar

dtfin diğerinin zevcfyle bir grup içerisinde evlenmesine. ''Erkek kardeş" e birinci, ikinci, 
üçüncü ve daha uzak bağı olan kuzenler dahil, hepsi erkek kardeş sayılıyor ve "kız 
kardeş" e birinci, ikinci, üçüncü ve hatta daha uzak bağı olan kuzenler dahil, her 
biri birbirinin kızkardeşi.16 [15] Turan ve Ganowanian kanda[ aile sistemleri bu form 

üzerine inşa edilmiştir. Her iki aile formu da yabanıl diinemine ait. 
J) Synd<y>asmian ailui; syndyazo quyôugLw [>çiftleştirmek (syndyas quyôugc 

çiftleştirilmiş Eur. [Euripides-ç.n.] Edilgen çatılr: çiftle[mek ya da evlenmek Pla

ton, Plutarkhos] [syndyasmos quy8ucıqı.ı-6c çiftleşme, iki kiJinin bir arayagelmesı] 

Erhk ve kadının evlilik biçiminde efleftirilmesine dayanıyor ama bir arada ya[ama 

zorunluluğu yok, tek eşli ailenin özü. Hem zevç hem zevce için boşanma ya da 
ayrılık seçeneği. Bu aile formu özel bir akrabalık sistemi kurmaz. 

4) PatriJarkal aile; biradamın birkaç kadınla evliliğine dayanıyordu. Hayvancıllkla geçi

nen İbrani kabilelerinde fefier ve liderler çok eşlilik yaşıyordu. Evrensellik ihtiyacı 
yüzünden insanlık üzerinde pek etkisi olmadı. 

5J Tek efli aile; bir adamın bir kadınla evlenmesi, zorunlu olarak bir arada ya[ama; me

deni toplum ailesinin en iistiin biçimi, özellikle modern toplumun. Bu aile formu 
üzerinde kanda[ bağımsız bir sistem kurulmu[tur. 

Kmm III. &1. 1: Eski Aile. r Hepsinin en eskisi: cinsel serbestliğin olduğu siiriiler (Hordenwesen); 

burada ancak Analik Hukuku bir yere kadar bir rol oynayabilir. 
Akrabalık sistemleri farklı aile tipleri iizerine inşa edilmişti; onlar 

yaşattıkları sonuncu aile tipinin varlığı için yeniden kanıt. 

aile yok; 

hesabına 

[*) Marx'ta cinsiyet temelli örgütlenme gen s kavramı merkezinde ele alınır ken, Engels bu kavramı ödünç 

almakla birlikte, serbest cinsellik, iç evWik ile dış evlilik ve tek eşlilik ile çok eşlilik parametrelerini ön 
planda tutuyor. Marx, serbest cinselliği sadece cinsiyet temelli örgütlenme öncesi Hordenwmn adını ver
diği topluluklara dair bir gerçeklik olarak sunarken ve onun ardından gelen Punaluan örgütlenmesi ve 
devamına serbes! cinsellik kavramı üzerinden yaklaşmazken, Engels'te serbest cinsellik bütün tek eşlilik 
öncesi toplumsallaşmalara ait bir gerçeklik olarak yansıtılıyor. Karş. Ailenin, Özel Miilleryetin ve Devletin 
Kökeni, s. 50, 55-56. (ç.n.) 
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Şimdiye kadar keşfedilmiş en e.r/ei leandaf si.rtem Hawaiililerin örnek olarak 
ödünç aldığı Poline':(Jaltlarda bulunmuştur, Morgan, Malaya sistemi diyor. Burada 
bütün kandaşlar ebeveyn, çocuk, biiyiilebaba, tOf'Hn, erkele leardef, letz leardef ilişkisi 
altına girer, başka leandaf alerabalık yoktur; evlilik i/if/ei/eri dtpnda. Bu sistem 
"kanda/' aile bi çimi ile geldi ve onların eskiden beri var olduğunu kanıtlar; sistem 
Poline':(Jalı/arda çok yaygın biçimde vardır gerçi onlardaki aileler puna/uandalei 
alerabalık bağt formundan çıkmıştır. Punaluan, Polinezya'dan ilki üzerine inşa 
edilmiş akrabalık sistemlerini "!}tırlayarale üretmek açısından yeterince far/dt 
değildir. Erkele ve letz leardefler artıstnda/ei evlilik Amerikalı misyonerler SO sene 
önce Sandwich Ada/anna yerleştiklerinde burada tamamen ortadan kalkmamıştı. 
A.ryaa'a da hüküm sürmüş olmalı çünkü orada hala varlığını sürdüren Turan 
sisteminin temeliydi. 

Turan .ristemi, Kıtzey Amerika aborflin/erinde -ve Giiney Amerileaa'a da yeterince
mevcuttu, kabilelerinde akrabalık sistemleri giderek, Malaya 'ya yaklaşan 
A.frilea'nm belli bölgelerinde bulunuyordu. Turan sistemi, Dravid dilini konuşan 
Hindularda Giiney Hindistan'da hala yaygın biçimde ve Kuzey Hindistan'da Gaura 
dilinin lehçelerini konuşan Hindularda uyarlanmış biçimde mevcuttu; Avustra(ya'da 

5 da kısmen gelişmiş biçimde. Turan ve Ganowanian ailelerinin lider kabilelerinde ffUP 
olarale punaluan evlifiği ve gente.r'ın• örgütlenmesi yoluyla üretildi, gens'te birbirleri 
artıstnda evlenmelerini ya.ralelayarale kandaş evliliği bastırmaya çalışıyor ve böylece öz 
erkele ve letz kordefierini evlilik ilif/eisinden dışlıyor. 

Turan .ristemi Aryan .ristemde/ei bütün bilinen ilişkileri kabul eder, ama bu 
bilinmeyeni de. Ailevi ve resmi kutlamalarda insanlar birbirlerine hiçbir zaman 
leifi ismi iizerinden değil, i/if/ei iizerinden hitap eder; "arleadapm" diye bir ilişki 
yoktur. 

Amerikalı alıorijinierin keşfiyle punaluan aile.ri .rynd<y>asmian biçimine geçti; 
öyle ki sayısız durumda leandafltle si.rteminin tamdtğt i/if/ei/er gerçelete .rynd<y>asmia 
aile.rinde var olan i/if/ei/er değildi; ama yine de Malaya leandafltle sistemi leandtıf 
Puna/uan ailesinin geçifinden uzun sürdü. Kandaf Turan .ristemi .rynd<y>asmiadalei 
puna/uan ai/e.rinin geçişinden uzun sürdü. Aile biçimi, aile i/if/ei/erinin leaydedilmeye 
devam ettiği leandafltle sistemlerinden daha hızlı çeşitlenir. Gentes olarale örgiitlenme 
Turana'a Malaya si.rtemini değiştirmek için gerekliydi; miilleiyet ve miras halelanyla 

[•] GefiJ, Morgan'ın Eık.i T�piNnlunun çevirisinde karşılığı yer yer soy olarak verilmiş olsa da (bkz. Le
wis Henry Morgan, Eık.i T�piNm, çev. Ünsal Oskay, (İstanbul: Payel Yayınları), 1994, 2. Baskı, 2 Cilt.) 
Marx'ın buradaki kullanımı çok spesifik ve soy karşılığında ayrıca gmı ile arasında ciddi bir açı bulunan 
Gmhluht kavramını kullanıyor. Bu yüzden, terim olduğu gibi bırakıldL Gmteı, Larince bir kelime olan 
genı'in çoğuludur, fakat bazı çevirilerde rastlanan' genres ler', çift çoğul kullanıldığından, uygun bir çözüm 
değil. Bu yüzden ve genı7er çözümü Türkçe ile İngilizce arasındaki çoğul kullanımları her zaman ram 
birbirini karşılamadığından, çoğul kelimeyi genteı olarak bırakmayı tercih ettik. Bu eğilim benimsendiği 
için, bundan sonra korunacak her yabancı rerimde de, özellikle Antik Yunanca ve Larince rerirnlerde, 
aynı yöncem benimsenecek (ç.n.). 



Marx'ın ı.ew;, Henry Morgan Ahntılıın ı ıs 
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.rom11t olarak miilk zorunlu oldu, kandaf T11ran .ri.rtemini alaşağı edip yerine Aryan 
sistemini getirmek için yarattığı tek eşli aile ile birlikte. 

Sami, Aryan ya da Ural kandaflık .ri.rtemleri- tek efi i ailedeki ilifkileri tanımlayan

Malqya .ri.rteminde olduğu gibi T 11ran .ri.rtemine dayanmryor, onun yerine medeni uluslar 

arasında onunyerini alryor. 
Beş aile biçiminden dördü tarih.rel dönemde var oldu; sade ce kandaşlık sistemi 

ortadan kalktı; ama kandaf Malaya .ri.rtemlerinden varlığı çıkarsana bilir. 

Tek çiftler artlS1nda eviiili k barbarlığın eski döneminden beri var; parti eğlencelerinde 

alınan keyif sırasında eflefme bipminde; topl11m11n ilerlemesjyle daha istikrarlı oluyor, 

buluşlar ve keşiflerin daha ileri koşullara yol açtığı ilerlemeyle. Erkek, zevceden 

sadakat beklerneye başladı, vahşi cezalarla, ama kendisi muaf tutulmak istedi. Homerile 

çağ Greklerinde durum böyledir. Homerile çağdan Perilelde kadar ilerleme, tammlanmq 
bir kllmm11n YfJ1!0f yavOf ofllrmtlS1. Yani modern aile Grek ya da Romalı aileden daha 

üstün;17 [16] Tarih 3000 yıl öncesinin tarih çağında tek etli aile ve e��lilik sayesinde ayakta 

kaldı. Eski karmaşık "evli/i/ı!' si.rteminde ilerleme, akabinde, azaltılmiU!Jia gerçekleşiyor, 

tek eşli ailede nfira inene kadar. Her bef aile tipi tamamen birbirfyle hiç akzkan olmt!Jan 
toplllfll.ral kofHI/ara ait. P11nal11an aile.tinde ilifkileri �dtden T��ran kant/a.fbk sirtemi tek efli 
aile leımtlana kadar, arrJı/lannm doğtıS1na tamamen t[Ykın/afana, hatta tek qlilik ipn rrzakt 
haline gelene kadar, hemen hemen değişmedi. Mesela, Malaya si.rtemindt bir adamın erkek 

kardeşinin oğluna adanun oğlll olarak hitap ed.ili.t; çünkü erkek kardeşinin zevcesi onun 

da zevcesidir ve kız kardepnin oğl11 onun da �/Hdllrçünkü kız kardeşi onun da zevce.tidir. 
T11ran sirteminde erkek kardeşinin oğlu tam da aynı sebepten haki onun oğludur, ama 

hz kartkpnin oğl11 yeğenidir çünkü gentili.r ürgiitlenme.tinde hz kardep artık onun zevcesi 

değildir. Ailenin synd<y>asmian olduğu I roleHalarda erkek, erkek kardeşirıin oğluna öz 

oğlu olarak hitap eder, artık erkek kardtpnin zevce.ti onun zevce.ti değilse de, varolan evlilik 
hipmini sürdürmeyi bırakan, mevcut evlilik biçimine tekabül etmeye son vermiş, diğer 

ilişkilerde de yüksek miktarda benzer uyumsuzluk. Si.rtem, içinden çıktığı ve sık sık 

içlerinde yer aldığı atkiierinden daha �n .riire var olmllflllr, temelde artık var olduklan 
bipnije ardıllar için gerpek olmara da. Tek eşlilik, çocuklann baba hakkuu ve varislerin 

meşruluğunu sağlamak için geldi. Turan sistem� hiçbir reform yardımıyla başka bir 

şeye uyarlanamıyordu; tek eşlilik arasında keskin bir karşıtlık vardı; sistem bir kenara 

atılmıştı, ama Turan kabileleri, llerili bir ilitkfli .rpe.tifikleflirmek istediklerinde, ikame 
edildi ve betinılqiti yiintemi giderek daha çok kullandı. Kan bağının çıplak gerçeklerini 

uyguladılar ve her kişinin ilişkisi birintil kııpJiann bir kombinaJJonll tarafından tarif edildi; 

şöyle diyorlardı: erkek kardtpmin oğl11, erkek kardtpmin tomn11, babamın erkek kardtp, 
babamın erkek kartkpnin oğlll; her ifade bir kişiyi tarif ediyordu, ilişkiyi bir ima meselesi 

şeklinde bırakarak; Aryan halklarda en eski biçimiyle Grek.krtk, Latin, San.rkrit, !V lt, S anti 
kabilelerinde (E.rki Ahil soykütüklen) Turan sisteminin izleri Aryan ve Sami halklannda 

6 tarihsel döneme kadar gelir, ama genelde yok edilmiştir. Yerine 1 betimleyici gelmiştir. 
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K andaf/tk sistemlerinin her biri kuruldukları sırada ailede var olan gerçek i/if kileri 
ifade eder. Anneden çocHğa, erkek kardeften kız kardefe, biiyiik anneden torHna ilifkiler 
giderek güvence altına alındı (herhangi bir aile biçiminin kurulmasından itibaren) 
ama babadan çomğa, biiyiikbabadan tonma güvence altına alınmadı; sonuncusu 
sadece tek eşlilik içerisinde güvence altına alındı (en azından resmi olarak?). 

Kanda1/ık sistemleri smifiandmodırya da ama betimleyici. İlk sistemde kandaflıkla 
birbirine bağlı olanlar Ego ya yakm/ık ya da HZaklık derecesinden bağımsız olarak 
kategoriler içerisinde "smifiandmlmıftır''; aynı ili! ki terimi ırym kategorideki tiim kifilere 
uygulanır. Mesela benim öz erkek kardeflerim ve babamm erkek kordefierinin oğHIIan 
erkek kardeflerimle eşittir; benim iiz kız kardeflerim ve annemin kız kordefierinin kı:dan 
hep birden kız kardeflerimle eşittir; Malırya ve THran sistemlerinin sınıflandırması 
böyledir. Tam tersine, betimleyici sistemde kandaş olanlar birincil ili!ki terimleri ya 
da bH terimierin kombinasyonH yoluyla tarif edilir, bu şekilde her kişinin ilişkisi 
spesiftkleflirilir. Tek eşiilikle kullanılmaya başlayan Aryan, S am i ya da Ural 
sisteminde de böyledir; ortak terimierin bHIHnması yoluyla daha sonra daha küçük 
bir sınıflandırma sunuldu, ama sistemin en erken biçimi -Erse ve İskandinavlar
genelde salt betimleyici. Sistemler arasındaki radikal fark bir vakada bir gmptaki 
çok/H evlilik/erden, bir diğeriyle tek tek çiftler arasındaki evliliklerden, kaynaklandı. 

Akrabalık ilifkileri iki türlü: 1) kandaflık ya da kan baiJyla; bu da ikiye aynlır, 
a) üstsoy-altsoy, b) yansty; a) üstsoy-altsoy, birbirlerinden gelen kişiler arasında 
var olan bağlantı dır; b)yansty, birbirinden değil ortak ecdaltan gelen kili/erarasında 
vardır. 2) hmmlıkya da evlilik yoluyla; evlilik ilişkileri göreneklerle var olur. 

Tek tek çiftler arasındaki evlilik, her kişinin onun üzerinden her kişinin 
ilişki derecesini hesapladığı ya da ona dönen Ego. Bu konum, üstsoy-altsoy 
çizgisinde, çizgi de dikeydir. Çizginin doğrusal olduğu doğrusal çizgide bu 
konum var. Bunun üstünde, yukarısında ve aşağısında babadan oğula ecdad 
ve ardıllar doğrudan diziler halinde; bu kişiler hep birlikte doğm erkek iiststy
altsty hmmlığım oluştururlar. Bu ana çizy)dm muhtelif yansty çizy,i/erçıkar, erkek ve 
kadın, dışa doğru sayılan; bir erkek kardeş ve bir kız kardeş ile en basit biçimde: 

1. yansty çizyj : erkek, erkek karde1im ve onun ardılları; kadın: kız kardefim ve 

ardılları. 
2.yansty çizy,i : erkek, babamın erkek kardeli ve ardılları; kadm: babamm kız kor

defi ve ardılları. Erkek, annemin erkek kardeli ve ardılları; kadın: 

3. yansty çizyj 
annemin kız kardeli ve ardıllar. 
baba tarafında; erkek: biiyiikbabamm erkek kardeli ve onun ardıl
ları; kadın: biiyiikbabamm kız kardeli ve ardıllan. Anne tarafında; 
biiyiikbabamm erkek kordefi ve onun ardılları; kadm: biiyiikanne-
min kız kardeli ve onun ardıli an. 



4. yans� çizy,i 

5. yans� çizy,i 

Marx'ın Lewio Henry Morgan Alınulan ıı7 
EıJıiTopl11111 

biryiik biryiikbabamın erhk kardeli ve kız kardeli ve sırasıyla on

ların ardılları. 

biryiik biryiik annemin erhk kardeli ve kız kardeli vb ... vb ... 

biryiik biryiik biryiikbabamın erhk kardep ve kız kardeli ve sırasıy

la onların ardılları. 

biryiik biryiik biryiikannemin erhk kardeli ve kızkardeli ve vb ... vb. 

Birden çok erhk ve kız karde1im varsa, ardıllarıyla birlikte o kadarçok bağımsız 

çizy,i oluştururlar ki, ama birlik<te> benim ilk yan s� çizy,ide 2 kol, bir erhk ve bir 

kadın, oluştururlar vs. vs. 

Bu araç Roma vatandaflan yoluyla tekabül eder [Pandects Ii b. XXXVIII, başlık 

X. De gradibHs et ad jinibHs et nominibHs eomm; ve Jüstinyen'in lnstitHtes'i18 [1 7] 

lib. lll .  Ba1/ık V: 19 [1 8) De gradibHs cognationis) ;2° [1 9) başlıca Avrupa ulusları 

tarafından benimsendi 

Romair/ar bel. isimler verir: patT"'tHS (amca için) ve amita (hala için); 

AvHncHIHs (dayı) ve matertcra (teyze) 

AvHs, büyük baba, avHncHIHs'u türetir (ikinci 

dereceden büyükbaba); matertera, mater ile 

altcra'dan (diğer anne) geliyor olmalı. -Erseler, 
İskandinavyalılar ve Slavlar Romalıların bu 

betimleyici tarifini benimsememiştir. 

2 radikal form- sınıfiandıncı ve betimleyici- barbarlar ve medeni topiHmlar arasındaki 

hsin ayıncı çizy,iyi neredeyse ortaya çıkarır. 

Güçlü etkiler, kDkeninin geldiği her birinin H_Yar/anarak tkği1ime Hğradrğıya da toptan 

7 kayboldltğH koşullardan sonra kandafltk sistemlerini sürdürmek için var oldu. 1 THran 

gibi karmaşık bir sistemde Hjak aynntrlarda doğal olarak farkirlık/ar gelişti. Giiney 

Hindistan 'ın Tamil halklannda ve New Yl.rk 'Hn Seneka-lrokHalannda kandafltk sistemi 

200 ilişki yoluyla Mlô birbirinin aynıdır, Hindi, Bengali, Marathi ve K.ıiw Amerika'nın 

diğer halklarında sistemin uyarlanmış bir biçimi -tek başına- Aryan ve T�tran 

sistemlerfyle kombinasyon içerisindedir. Medeni bir halk olan Brahminler bir barbar 

sürüsüyle karıştı, Sanskritçenin kelimelerinin yüzde doksanını verdiği köken 

dillerinde gramer yapılannı koruyan sıralanmış olan yeni yerel dillerde kendi 

dillerini kaybettiler. İki kandaşlık sistemleri parçalanma noktasına geldi, tek efiilik ya 

da .ryntfyasm'a dayanan biri ve grup içerisinde çok/H evlilik/ere dayanan iJ/ekisi. 

Kıl� Amerika'nın Yerli Amerikalı kabik/erinde .ryncfyasmian ai ksi; genelde21 [20) ortak 

konittiarda yaşıyor ve hane içinde komiini� uygHIH_Yor/ardı. Aynı evde daha çok kişinin 

doluştuğu hane gmbH, p�tnalltiJn ve kanda[ aikler yönünde aşağı indikçe, daha çok biiyiir. 

Punaluan ailesinin bulunmuş olabileceği Vent:(!l<e>la'daki kıyı kabikieri İspanyol 

lcişifler tarafından her birinde 160 kişinin bulunduğu çan şeklinde evlerde yaşadıklan 

tasvir edilir. (Herrera'mn History oj America \>ı). Zevçkrve zevcekrgmp halinde t!Jnı evtk Ytlfar. 
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Kmm III. Bol. II Kanda! Aile 

En ilkel biçimfyle artık en aşağı yabanilerde bile görülmez. Fakat yüzyıllarca 
kökeni olduğu evlilik adetlerinden daha çok yaşamış bir kanda, Irk ve hmmlrk .ri.rtemi 

yoluyla kanıtlanmıştır. - Malaya .ri.rtemi; .radece bir kanda! ailede var olabildikleri 
üzere ilişkileri tanımlar; ne kadar eski olduğu bilinmez; Poline!(Ya .rakinleri bu 
sisteme dahildir, gerçi asıl Malaylar bunu belli noktalarda uyarlamıştır. Hawaii ve 
Rotıtman biçimleri tipik; en basit, bu yüzden en e sh Her biri kandaş, yakın ya da 
uzak, beş kategoride .rmıftandmlryor. 

1. kategori : Ego, erkek ve kız kardeflerim, birinci, ikinci ve daha ıtzak erkek ve kız 

2. kategori 

3. kategori 

kıtzenlerim, hepsi i.rti.rna.rız erkek ve kız kardeflerimdir. (kıtzen burada 
bizim kullandığımız bir kelime, Polinezya'da bilinmfyordıt.) 

Annem ve babam, erkek ve kız kardeflerimle birlikte, ve birinci, ikinci ve 

daha ıtzak dereceden kıtzenlerimin annesi ve baba.rı hepsi ebeveynlerimdir. 

biiyiikbabalanm ve biiyiikannelerim, baba ve anne tarafından, onların 
erkek ve kız kardefleriyle birlikte ve birçok kuzenim benim biiyiik 

baba ve biiyiik annelerimdir. 

4. kategori : oğıtllanm ve kı�anm ve birçok kıtzenleri benim evlatlanmdır. 

5. kategori : Erkek ve kız torrmlanm, birçok kuzenleriyle, hep.ri torıtnlanmdrr. 

Ferner aynı derece ya da kategoriden tiim bireyler birbirinin erkek ve kız karde1idir. 

Malaya sistemindeki S kategori ya da derece, Çiniiierin ilaveten 2 ced ve 2 

ardıl ekiediği "Dokıtz Derece ya da Dokıtz İ lif kı" sinde de· görülür. 
Birden çok erkek kardeşimin zevcesi, benim ve yansoyluk yoluyla benim 

kadar on/ann da zevce.ridir; kadın için birden çok kız kardeşinin -öz ve yansoy 
yoluyla- zevçleri onun da zevcidir. 

Birçok yan .rf(} çi7,[,i doğnual çi7,[,fye dahil edilir ve onunla kaynaşır, o soydan 
geldiği gibi diğerleri de onun soyundan gelir; yansoy erkek ve kız kardeşlerimin 
ecdadı ve ardılları onların olduğu kadar benim de olur. 

ilişkilerde her dereceden bütün üyeler ilişkilerinde sayısal derecelerde yakınlık 
ya da uzaklık olmaksızın aynı .revfyeye indirgenmiflir. Diğer PolineiJa kabilelerinde 
de -Hawaii ve Rotumanlar hariç- bu sistem; Marqıte.ras Adalan yerlileri ve Yeni 

Zelanda'da MaDrislerde de; Samoalrlarda, Knsaienlerde, Mikrone!(Ya'nrn King'.r Mil/Adalan 

yerlilerinde; hiç şüphesiz Turan'la karışan yerleşimin olduğu her Pasifik adasında. 
Sistem şunun üzerinde temellenir: öz erkek ve kız kardeşleri ara.rrnda iç evlilik 

ve yan!f!J erkek ve kız kardeflerimin genifletilmif evlilik .ri.rteminin tam kapsamı olarak 

yavaf yavaf kendini açması. Bu kandaş ailede zevçler polijini [birden çok kadınla 
evlilik-ç.n.) ve kadınlar poliandri [birden çok erkekle evlilik-ç.n.) yaşar. İlkel 

[*]Çin akrabalık ve hısımhk sistemi. (ç.n.) 
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dönemde aile için başka bir başlangıç göstermek zor olacaktır. Buna dair izler 
Keşifler Çağı'nda Hawaii'liler arasında bütünüyle yok olmamıştır. 

B Sistem, bir grupta ö·z ve yansqy er kk ve kızkardeflerle iç evliliğe de dayanır. 1 Bu 

bağlamda, zevç bu ya da şu çocuğun kendi iiriinii olup olmadığını bilmez; çünkü öz 

ya da yansoy erkek kardeşleriyle birlikte onun zevcesi olan kadının çocuğudur. 
Buna mukabil kadm çocuklarını kız kardeşlerinin çocuklarından ayırabilir; onların 
üvey annesi olabilir; ama bu "kategori" sistemde yoktur; Kız kardeşlerinin 

çocukları omm da çocuk/andır. Bu ortak cetten gelen çocuklar gerçi kendilerini 
anne tarafından ayırabilir, ama baba tarafından değil: bu yüzden hepsi kardeflir. 

Evlilik ilifkisi, erkk kardel ile kız kardef ili1kisinin var olduğunun kabul 
edildiği her yerde yayılmıştır; her erkek kardeşin sahip olduğu kız kardeşi -öz 
ya da yansoy- kadar zevcesi vardır. 

Zevce ilifkisinin yansoy çizgisinde bulunduğu her yerde zevç ilişkisi doğrusal 
ya da tam tersi olarak algılanmalıdır. 

Giiney Afrika'daki Kaffir halkında'kuzenlerimin -babamın erkk kordefinin oğlu, 

babamın kız kordefinin oğlu, annenin erkek kordefinin oğlu, annenin kız kordefinin 

oğlu- zevceleri benzer şekilde benim zevcelerimdir.22 [21] 
Evlilik i/if ki sini tanryan daha biiyiikgrup,yakın iç çiftlefmenin daha az kiitiiciil o/am. 

1820 'de Amerikan misyonları Sandwich Adalan'nda kurulduğunda cinsel 
ilişkiler onları şoke etmişti;23 (22] orada kız ve erkek kardeşlerin birbirinden 

tamamen tecrit edilmediği punaluan ailesini buldular, erkk/er polijini, kadınlar 

poliandriydi, insanlar gentes halinde iir giitlenmemifti. Hawaiililer arasında esas ailenin 

evlilik ilişkisinde bir araya gelen grup kadar büyük olması pek mümkün değiL 
Htryat, kendini varlığım siirdiirme ve kar"fllıklı korumanın temin edilmesi için daha 

kiiçiik gmplan alt böliimler balinde olufluracak biçimde dıryattı; bireyler muhtemelen 

keyiflerine göre bir böliimden diğerine geçebiliyordu, bu da görünürde zevçlerin ve 

zevcelerin birbirlerini ve ebeveynlerin çocuklarını terk ettikleri izlenimine yol 
açıyordu, Ped. Hiram Bingham (Sandwich Adaları'nda Amerikalı bir misyoner) 
tarafından bahsedildiği üzere, canlı komiinizm hem kandaş hem punaluan ailesinde 

kofu/Iann m gereği olarak mevcut olmalıydı. Yabani ve barbar kabileler arasmda genelde 

hala mevcuttur. [her daha küçük aile grubun bir minyatürü olacaktır.] 
9 Dereceli Çiıı Sistemi üzerine bkz. "Kandaşlık sistemleri" vs. s. 415, s. 432. 

Platon'un Timaeos'unda (Böl. ll) İdeal Devlet'te bütün kandaş olanlar S 

kategoriye ayrılır, kadınlar zevceler olarak ortaktır, evlatların ebeveynlere 
ortak olması gibi. (bkz. elimdeki edisyonda s. 705 birinci siitun) Burada aynı beş 
birincil ilişki derecesi. Platon bölgedeki barbarlığa kadar giden Helen ve Pelasg 
geleneklerine aşinaydı. B11nun dereceleri Hawailililerinkiyle birebir trynıdır. 

(*] ı\rapça kilirden geliyor. Sömürgeci Avrupalıların Xhosa halkına verdiği ad. (ç.n.) 
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Kanda[ ailenin cisimlettirdiği toplum durumu serbestfiğe dayanan cinsel ilitkinin iin 

kotul olduğuna işaret eder (Siirii'de!), Darwin'e rağmen (Bkz. Descent of Man II, 
360)* S iirii, devamlılığı için d aha kiiçiik gruplara biiliiniir böliinme� cinsel serbestlikten 

kanda[ aile/ere geçer, ilk "örgütlenmiş toplum biçimi". 

Kmm III. Bö1. III Punaluan Ailesi 

Avrupa, A.rya, Amerika'da tarihsel dönem içerisinde, Polint?Ja'da mevcut yiitJıl 

içerisinde; Yabanıl S eviye'de oldukça yaygın, Barbarlığın Alt Seviyesi'ne ilerleyen kabilelerde 

baiJ dHI"IUlllarda ve Biitonlar söz konusu olduğunda, Barbarlığın Orta Seviyesi'nde. 

Erkek ve kız kordetierin yavaf yavaf evlilik ilitkisinin dı[lna çıkanlman yoluyla 

kanda[ evlilikten doğar ve yalıtılmış durumlarda başlar, ilk önce kısmen sunulur, 

sonra genelleşir ve son olarak ilerleyen kabileler arasında evrenselleşir, hala 

yabanıllık içerisinde ... doğal seleksiyon ilkesinin nasıl işlediğini gösterir. 

Avustra!Ja nmf sisteminde (daha sonra bkz.) bariz olduğu üzere birincil nesnesi 

öz erkek ve kız kardeşlerin evlilik ilişkisinden dışlanması ve (smıftann kiikeniiizerine 

bk:(_. s. 425) kandaf olmayan erkek ve kız kordetler bu ilişkide korunur. Avustra!Ja 

punaluan grubunda, Hawaii grubunda olduğu gibi, zevçlerin biraderliği ve diğerinin 

zevcelerinin kız karde[liği bir grubun evlilik ilişkisinin temelini oluşturur . . .  Cinsiyet 

iizerinden smıftara ayıran Avustra!Ja örgiitlenmesi -gentelin çekirdeğini hannciıran 

punaluan grubunu ortaya çıkaran- muhtemelen gens örgütlenmesi altına giren 

insanlığın bütün kabilelerinde mevcuttu. (Erkek ve kızlan organik bir yasayla 

daimi olarak evlilik ilişkisinden dışlayan gentes'in örgütlenmesinden, ikincisi 

Punaluan ailesinde daha sı� ne gentes halinde örgütlenme ne de Turan sisteminin 

kandatlığmm bulunduğu Hawaililerde olduğu gibi.) 

1J Punaluan ailesi: Honolululu Hakim Lorin Andrews (186{}) Hawaii kandaşlık sis

teminin bir programını ekiediği ekte: "Pılnalüa ilişkisinin ikili bir doğası vardır. 

9 1 iki ya da daha çok erkek kardeşin zevceleriyle ya da iki ya da daha fazla kız 

kardeşin zevçleriyle olması her birinin birbirlerine ortak olarak sahip olmasım getirir: 

fakat kelimenin modem kullanımı değerli arkadaflm ya dayakın dostumduc. Hakim 

Andrews'un dediği yapmaya eğilim gösterdikleridir ve o sıralarda ortadan kalk

mak üzere olan bir adet olabilir, kandaşlık sistemleri bunun önceden aralannda 

evrensel olduğunu gösterir. Diğer misyoner tanıklıklan (bk{. s. 427, 42/f) Ped. Arte

mus Bishop, kısa süre sonra ölüyor, bu adadaki en eski misyonerlerden, Morgan'a 

benzer şekilde 1860'ta benzer bir progranı gönderiyor "ilişkilerdeki bu karmaşa, 

zevçlerle zevcelerin akrabalar arasında ortak olarakya[amasma dayanan kadim bir gö"re

nekten kaynaklanıyor." O sırada punaluan grubu [Unlardan olu[uyordJr. bir grup: bir

den çok erkek kardeş ve zevceleri; diğer grup: birden çok kız karde[ ve zevçleri; her 

grup evliliklerden olan evlatlan içeriyor. 

(*] İm111111 Tiireyi[i, Charles Darwin, çev. Sevim Belli, Sol-Onyr y., 8. Basım, Ankara 2002 
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Hawaiililerdr4 (23) bir erkek zevce.rinin kız kardeşine zevcem der; zevcesinin 
bütün kız kardeşleri de, öz ya da kandaşlık dışında, zevce.ridir. Fakat zevce.rinin 

kız karde{inin zevcine ptinaltia der, yani yakın do.rtu; ve zevcesinin birden çok kız 
kardeşinin tüm zevçlerine de aynı şeyi söyler. Grupta ortak iç evlilikyapml{lardır. 

Bu zevçler muhtemelen erkek kardq değildi, yoksa kan bağı ilişkisi kandaşlık dışı 

akrabalık ilişkisinin üstüne çıkardı;fakat zevceleri kız karde[lerdi, iizya da kanda{ lık 

dışında, bu tip bir durumda grubun üzerine inşa edildiği temel olan zevcelerin 
kız kardeşliği ve zevçler birbirleriyle ptinaltia ili{ki.ri içerisinde konumlanır. 

Diğer grup, zevçlerin biraderfiği üzerinde temellenir ve bir kadın zevcinin 
erkek kardeşine zevç der; zevcinin bütün erkek kardeşleri de, öz ya da yansoy, 
onun zevcidir; ama zevçlerinin erkek karde{inin zevce.ri ona karşı ptinaltian ilişkisi 

içerisinde konumlanır. Bu zevceler genelde kız kardeş değildir, her iki grupta 
i.rti.rnalar olsa da [böylece erkek kardeşler kız kardeşlere ve kız kardeşler de erkek 
kardeşlere ortak olarak sahip oluyordu) Tüm bu zevceler birbirleriyle ptinaltian 

ilişkisi içerisindedir. 
Erkek kardeşler kız kardeşleriyle evlenmeyi bırakıyordu ve gentili.r" 

örgütlenme toplum üzerinde semeresini verdikten sonra, yansoy kız kardeşlerle 

de. Fakat bu zaman aralığı içerisinde kız kardefler geri kalan zevçlerini ortak olarak 

korudu/ar. Benzer şekilde, kız kardeşler kendi erkek kardeşleriyle ve uzun bir 
süre sonra yansoy erkek kardeşlerle de evlenmeyi bıraktı; fakat geride kalan 
zevçlerini ortak olarak paylaştılar. 

Pı1nalı1an gruplarındaki evlilikler kanda{ Turan .ri.rtemindeki ilişkileri 
açıklar. Yabanıllıktan daha uzun süre yaşamasının farklı örnekleri punaluan 

göreneğinden çıkar; Barbarlığın Orta Seviyesindeki Eritonlar hakkında Caesar De. 

be/L Ga/L'da [-Iulius Caesar'ın Gallia Savap adlı eseri -ç.n) Caesar şöyle der: 
"Uxore.r habent dexi duodexique inter .re commune.r, et maxime fratre.r com Jratribu.r 

parentesque cum liberis."2; (24) Barbar annelerinin erkek kardef sıfatıyla ortak 
zevçlerinin olabileceği 10-12 oğulları yoktu; ama Turan kanda{lık .ri.rtemi birçok 

erkek kardef sunar, erkek kuzenler de, yakın ya da uzak, Ego'yla bu kategori altına 
girer. ''parente.r que cum liberi.r" Caesar'ın birçok kız karde{in zevçlerini payiaşması 

ile ilgili yanlış karusıdır. Barbarlığın Orta Seviyesi'ndeki Ma.r.ragetae ile ilgili olarak 
(1. I, böl. 216) Herodoto.r'un dedikleri: "gynaika men gameei eka.rto.r, taute.ri de epikoina 

chreontai."26 (25) "yuycxlxcx ı,ı.€v ycxı,ı.ıhu Excıqıoc, ıcxıJnıaı ÔE €mxmvcx XQEwvia:t'' 
Synd<y>asmian ailesinin başlangıcına işaret ettiği görülüyor; her zevç bir 
zevceyle eşleşir, bu kadın da onun esas eşi olur, ama grubun sınırları içerisinde 
zevçler ve zevceler ortak olarak devam eder. Massagetae demirden habersiz 
olsalar da, at üstünde, bakırdan savaş baltalarıyla ve bakır uçlu mızraklarla 

(*)Orijinal metinde İngilizce 'gentile' sıfatı kullanılıyor, 'gens'e dair,gens'le ilgili olan' vs. anlamına sahip. 
Latince gens kavramı ile bağını korumak için bu sıfan Latince 'gentilis' sıfatı ile karşıladık. (ç.n.) 
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savaştı ve araba (amaxa) (ıif.LIX�IX) imal etti ve kullandı. Ve serbest cinselliğin olduğu 

si!Jienemez. Herodotos I. IV, s. 104 Agat�rslden de bahsediyor: "epikoinon de ton 

gynaikon ten meixin poieuntai, ina kasignetoi te alle/on eosi kai oikeioi eontes pantes mete 

fthono met ' echthei chreontai es al/elous."2' (26] "Eıtixm,vov ÔE Iwy yuvcııxwv uıv ı,ı.lliıv 

7t0l!WVI1Xt, ıvg xgq[yvrnoi IE ciM�Awy Ewm xg[ oix�lOt EOVJEC 1tcXVIEC IJ.�IE weovw 

IJ.�I' €x·9·E·i XQEwyigt Ec cill�Aouc " 
Punaluan grup evlifiği Herodotos'un bahsettiği diğer kabilelerde bu ve benzeri 

kullanımları çok eşlilik ya da genel cinsel serbestlikten daha iyi açıklar. Herrera, 

Hist. Of America'da şöyle diyor: (bu Venezuela 'nın kryı kabilelerini ziyaret eden ilk 
denizcilerin zamanından itibaren geçerlidir) "Evlilik kurumunda bir yasaya ya da 
kurala u ymazlar, bunun yerine alabilecekleri kadar çok zevce alırlar ve zevceler de 
zevçalır, zevkine göre kah birini k:ih ötekini terk ederek, herhangi birinin hesabına 
yanlış bir şey yapıldığını düşünmeden. Aralarında kıskançlık diye bir şey yoktur, 
herkes en çok hoşlarına gidecek biçimde yaşıyordu, birbirlerine saldırmadan . . .  
--- oturduklan ev/er hepsi için ortaktı ve içinde 160 kifi banndırabilecek kadar ferah 

bir mekdna sahipti, sağlam info edilmifti, ama palmiye ağaçlarıyla kaplanınıştı ve 

ı o çan şeklindeydi." 1 Bu kabileler kil kap kacak kullanıyordu ve Barbarlığın Alt 

Sevryeslndeydiler. Aynı2H [27] Herrera Brezilya'nın kryı kabilelerinden de bahseder: ı "Bohio 1arda ya da büyük saz kulübelerde yaşıyorlardı, her köyde bunlardan içinde 
yatacak beşik ya da hamaklarıyla yattıkları sekiz ev vardı, insanlarla doluydular . . .  
hayvan gibi yaşıyorlardı, adalet ve ahl:ikı kaale almadan." 

Kuzey Amerika'nın birçok bölgesinin keffiyle birlikte, punaluan ailesi tamamen 

ortadan kalkmıf gibi gö"rünüyor, ama synd<y>asmian aile formu eski evlilik sisteminin 
kalıntılanyla çevrelenmiştir. Mesela bir gören ek en az kırk Kuzey Amerika yerli 

kabilesinde tanınıyor. Bir erkek, bir ailenin en büyük kıi!]la evlendiğinde, görenek 
yoluyla onun bütün kız kordefierine evlenebilir yafa geldiklerinde sahip olabilryor. Bu hak 
nadiren kullanılıyor, birçok ailenin devamlılığını sağlamada zorluk yaratması 
yüzünden, polijin� [28] genelde erkeklerin ö"nceliği olarak tamnryor. Daha önce -
punaluan-30 [29] öz kız kardeşleri kızkardeşlik temelinde evlilik ilişkilerine 
girmişti; punaluan ailesinin kökünün kurumasından sonra hak en büyük kız 
kardeşin zevcinin, eğer bunu seçerse, tüm kız kardeşlerin zevci olması şeklinde 
varlığını sürdürdü. Bu, eski punaluan geleneğinin hakiki yeniden dirilişidir. 
2J Gentes Şeklinde Örgütlenmenin Kö'keni. 

Yabanıl Dönem'degentes'in kısmigelifimi, tam gelişim BarbarlığınA/tJevfyeslnde. 

Gentel in çekirdeği Hawaai punaulan grubunda olduğu kadar, Avustra!Ja sınıflannda 

da bulunur. Gentes ayrıca, sınıflara bağlı olarak, Avustralyalılar arasında da 
bulunur, kendilerinden çıkan örgütlenmenin açık tarzıyla--- (gentilis örgütün) 
doğuşu toplumun önceden var olan öğelerinde aranmalıdır ve olgunluğunun 

kökeninden çok sonra gerçeklenınesi beklenmiştir. 
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Gem'in en arkaik biçiminin temel kHrallanndan ikisi AvHslrafya sınıftannda bulunur, 
erkek ve kız kardefler arasmda iç evliliğin yasaklanması ve kadm feceresinden31 (30) 

gelme . . .  ve gem ortaya çıktığında evlatlar annelerinin gem 'inde bHIHnHr. Sınıjlann doğal 

adaptasyonHnHnyeterince bariz biçimde gens'e can vermesi . . .  Ve Avustralya söz konusu 

olduğunda: bHrada gens bHIHnHr [aslında hôla topiiUIJsal bir sistemin birimi olan bir öneiii 
ve daha arkaik örgiitlenmelerle b:ığlantıll olarak, yerini daha sonra gens almıştır.] 

Gens'in çekirdeği Hawaii pHnaiHan gmbHnda da bulunur ama göreneğin birçok 

kız kardeşin, öz ve yansoy, zevçlerinin ortak olduğu kadın koluyla sınırlıdır. 
Çocukları ve kadınlar üzerinden gelen ardıllarıyla bu kız kardeşler gens'in arkaik 

tipinin tam iiyeliğini oiHfiHrHr. Burada ardılların kökeninin kadınlara dayandırtlması 
gerekir çünkü eviatiann üzerindeki babalik hakkı kesinlikle teyit edilemez. Bu 
spesifik evlilik formu grupta kurumu kurumsallaşnrır kurumsallaştırmaz, gens 

için bir temel var oiHr. Hawaiililer bu doğal punaluan grubunu bir gens'e çevirmedi,  
yani bu anneleri bir iirgiitlenmeyi kadın üzerinden çizilen şecerede, çocukları ve 

ardıllar la sınırlandırdı. Ama gens'in k.iikeni anne/erin kız kardelliğine dayanan analojik 
bir gruba ya da aynı birliktelik ilkesine dayanan benzer Avustralya grubuna 

atfedilmelidir. BHIHr bHimaz bH gmbH aldı ve bazr iiyelerini bazı evlatlarla akrabalık 

temelinde gen s içerisinde örgütledi. 
Gen s üyeliğiyle büyük ölçüde çakı1an bir grHjJ ki1iden oiHfan gens bir ailede evrilir. 

Gens miikemmeljormHna HI af lığında ve topiHmdaki tam etkisi "zevceler eski bol/H k/an mn 

yerine aza/rr/ar' Şeklinde gerçekleşir," gens ise pHna/Han gmbHnHn biiyiik/iiğiine if/er Ve 

sonHnda onH yıkar." Gentilis örgütlenmesi eski topluma baskın çıktıktan sonra, 

syndyasmian ailesi yavaş yavaş punaluan ailesi içerisinde üretildi. Syndyasmian ailesi 
ortaya çıkmaya başladığında ve punaluan grupları yok olmaya yüz tuttuğunda, 
zevcelerin sat m ve esir alınma yoluyla peşine düşülürdü. Punaluan grubunda kökenini 

bulan genli/is örgütlenmesi bunların doğum yerlerini kökten yok etti. 
J) THran ve Ganowanian Kandafltk Sistemleri. 

Bu sistem ve gentilis örgütlenmesi, arkaik formunda, genelde birlikte 
bulunur. Aile etkin ilkesi hiçbir zaman sabit durmaz, daha alttan daha yükseğe 
geçer. Kandaflrk sistemleri buna karşın edilgendir; ailenin HZHn zaman arairk/annda 

gerçek/efiirdikleri ilerlemeyi kaydeder ve ancak aile radikal biçimde değiflikten sonra 

değilmeye baflar. [Politik, dini, hHkHki,Jelsefi sistemlerin hepsiyle ilişki içerisindedir.) 

ıı 1 T Hran kanda! sistemleri PHnaiHan ailesinde var oldHğH biçimfyle gerçek i/if kileri vurgular; 
kendi hesabına aileden önceki oluşunu ispatlar. Sistem Asya ve Amerika'da 

başlar ve günümüze gelene kadar, aile biçimi yani içinden doğdukları evlilik 

biçimi yok olduktan ve punaluan ailesinin yerini syndyasman ailesi alana kadar 

sürer. S eneka-1 rokHa (tipik olarak Amerika 'mn Ganowanian kabilelerinde kullanıldı) 
ve Giiney Hindistan/ı Tamil halkının (tipik olarak Asya'nın THran kabileleri için 

[*] Karş. Ailenin, Özel Miilleiyetin ve Devletin Kökeni, s. 72. 
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kullanıldı) akrabalık sistemlerinin büyük ölçüde özdeş biçimleri 200 ilişkinin 
üzerinde aynı kişide ortaktır (bkz. Listeler s. 447 ve ilerleyen sayfalar). 

Elbette sistemlerin farklı kabile ve uluslardan birkaç ama sayıca önemli 

olmayan farklılıkları. Hepsi birbirine benzer şekilde akraba tarafından 
selamlanır; Tamil halkında, hitap edilen kişi, kifi hitap edenden daha genç.re, 
ilişkiyi tarif eden terim kullanılmalıdır; daha biiyükse akraba ya da şahıs ismiyle 
selamlanır; Amerikalı aborijinlerde hitap her zaman i/if ki terimi üzerinden olmalıdır. 
Bu sistem, eski genllerde her bireyin kendi genlinin her üyesiyle bağlantısının 
izini sürdürebilmesinde araçtı, Turan sisteminin tek eşliliği yıkılana kadar. 

Seneka-Irokualarda büyükbabanın (Hoc'-sote) , büyükannenin (Oc'-sote), 
erkek torunun (Ha-ya'-da) ve kız torunun (Ka-ya'-da) ilişkileri yukarı çıkan ve 
aşağı inen şecerede en uzak ilişkilerdir. 

Erkek ve kız kardeşlerin ilişkileri soyut değildir, her biri için özel bir terimin 
olduğu "daha büyük" ve "daha küçük" olarak çift olarak korunur: ağabej Ha'-ge; 
kiiçük erkek kardef - Ha'-ga; 1 abla Ah 'je; kiiçük kız kardef Ka-ga. 

Aynı kişinin Ego ile ilişkisi birçok durumda Ego'nun cinsiyetinin 
değişmesiyle farklı farklı ifade edilir. 
Birinci yan.rl!J fecere: erkek Seneka'nın erkek kordefinin oğlu ve kız kardefi onun oğlu 

re kızıdır (Ha-ah '-wuk re Ka-ah '-wuk) ve ikisi de ona Baba (Hii-nih) der. Benzer 
şekilde, erkek kordefinin torunlan onun erkek torunlan (Ha-:Jii�da (tekil) ve kız 
torunlandır {Ka-:Jti-da); ikisi de ona biiyük baba (H oc' -sote) derler. Ayrıca erkek 
kardeşlerinin evlatları ve torunları kendi öz evlat ve torunlanyla qynı kategoridedir. 

Ferner: erkek Seneka için kız kordefierinin oğlu ve kızı onun erkek yeğeni (Ha
yti-11-•an-da) ve kızyeğenidir {Ka-:Ja-wan-da), hepsi ona amca (Hoc-no'-seh)der.32 
[31] Yani erkek yeğen ile kızyeğenin i/if kileri bir erkeğin kız kardeşlerinin, öz 
ya da kandaş, evlatları ile .rımrlrydı. 
Erkek ve kızyeğenin evlatlan onun torunlarıydı, önceden olduğu üzere, ve o 
da onların biiyük baba.rrydı. 

Seneka kadını için bu ilişkilerden birkaçı farklıdır; erkek kordefinin oğlı/33 [32) 
ve kızı onun erkek (Ha-soh'-neh) ve kızyeğenidir (Ka-soh'-neh) ve her ikisi 
de ona hala (Ab-ga'-huc) der (erkek Seneka'nın erkek ve kız yeğeni için başka 
terimler) Bu erkek ve kız yeğenierin evlatları onların torun/andır. 
Kız kordefinin erkek ve kız eviadı onun erkek ve kız evladıdır, ikisinden her biri 
ona anne (Noh-yeh') der ve onların evlatları onun torunlarıdır, ona biiyükanne 
(Oc'-sote) derler. Bu erkek eviatiann ve erkekyeğenierin zevceleri onun gelinleridir 
(Ka-sa) ve bu kız evlatların ve zevcelerin zevçleri onun damadıdır (Oc-na-hose) 
ve tam karşılığını ona uygularlar. 

İkinciyansl!J fecere. Erkek ve kadın Seneka için: babanın erkek kardefi oğlun ı•e kızın 
baba.rı, onlara oğlum ve kızım diyor. Ayrıca bir babanın tüm erkek kardefleri bir 
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baba ilişkisine yerleştirilir. Oğulları ve kızları, erkeğin ve kadmm erhk ve kız 
kardetleridir, büyük ya da küçük. Bir başka deyişle: erhk kardetin evlatlan erkek 
ve kız kardeşlerle ilişki içerisindedir. 

Erkek Seneka için, bıt erhk kardetlerin w/at/an onıtn oğıtl ve kıf{jandır, onların 
evlatları onun tomnlandır; bıt kız kordetierin çocıtklan erhk ve kıveğenleridir, ve 
kız kardeşin çocukları onun torıtnlandır. 
Kadm Seneka için: bıt erhk kardetlerin w/at/an onıtn erkek ve kızyeğenleridir, bu 
kız kardeşlerin evlatları onun ağıtilan ve kıf{jandırve benzer şekilde bu evlatlar 
onun torunlarıdır. 
Babanın kız kardeti Seneka'nın hakmdır, Seneka'ya erkek yeğen der, yeğen 
eğer erkekse. Halanın ilişkisi babamn kız kardetliği ve diğer bıt tip kitilerin kız 
kordetleriyle sınırlıdır, Seneka'nın annenin kız kardetlerini dışarıda bırakması 
ve bir babaya göre konumlandırması gibi. Babanın kız kordetinin çocıtklan 
kıtzenlerdir (Ah-gare'-.reh). 
Erkek Seneka için: onıtn erkek kıtzenlerinin çocıtklan onıtn oğıtl ve kıf{jandır ve kız 
kıtzenlerinin çocıtklan onıtn erhk ve kıveğenleridir. 
Kadın Seneka için: aynm ve aynm onıtn erhk ve kızyeğenieridir ve benzer tekilde 
ağıtilan ve kız/andır. 

12 Kadın Seneka'nın tüm çocukları onun torunlarıdır 1 
Erkek Seneka için: annenin erkek kardeti daytdır, ona (erkek) yeğen der; dayının 
ilişkisi burada, babanın erkek kardetlerini dışlama derecesinde, annenin öz ve 
tam kan bağı bulunmayan erkek kardeşleriyle sınırlıdır. Daymm çocıtklan erkek 
Seneka'run kıtzenleridir; erhk kıtzenlerin çocukları onun oğulları ve kızlarıdır, 
kız kıtzenlerinin çocukları onun (erkek ya da kı� yeğenleridir; 
Kadın Seneca için tüm kuzenlerinin çocukları onların torıtnlandır.34 [33) 

Erkek için: annenin kız kordetleri benim annelerimdir, annenin kız kardeşlerinin 
çocukları benim (erkek ya da kı� kardetlerimdir, büyük ya da küçük. Bıt erkek 
kardetlerin çocıtklan benim oğıtllanm ve kızlanmdır, bu kız kardeşlerin çocukları 
(erkek ve kız) yeğenlerimdir; ve yeğenierimin çocukları tomnlanmdır. 

Kadın için: öncesinde gösterildiği gibi aynı ilişkilerin tam tersi. 
Erkek Seneka için: Birçok erhk kardetin her bir zevce.ri ve bıt zevcelerin birçok erkek 

kıtzeninin zwce.ri onun gö"riimce.ridir (Ah-ge-ah' -ne-ah) bunlardan her biri ona 
kaymbirader (Ha-ya-o) der. 

Bıt birçok kız kardetin ve kız kıtzenlerin her bir zevci benim kaymbiraderimdir. 
Pıtnalıtan göreneğinin izleri Amerikan alıorijinierinin w/ilik ilitki.rinde parça 
parça yaşamaya devam etmiştir; 

Mandanlarda erkek kardeşimin zevcesi benim zevcemdir, aynı şekilde Pawnee ve 
Arickareelerde; Crowlarda zwcimin erkek kordetinin zwce.ri ')oldapmdu''; Creeklerde 
"şu anki eşlikçimdir", Mıtn.reelerde "arkadaşım" dır, Winnebago ve Achotinnelerde 
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"kız kardepm"dir. Zevcemin kız kardqinin zetJci bazı kabilelerde "erkek karde1inl' 
diğerlerinde "kayınbiraderim", CreekJerde her ne anlama geliyorsa "benim 
kiiçiik aymczm" dır. 

Üçiincii yan.rf!J taraf burada sadece bir kol (daha öncekilerden 4'üncüsüne tekabül 
eden) göz önüne alınmıştır. 
Babamın baba.rının erkek kardep biiyiikbabamdır ve bana tor11mtm der. Bu erkek 
kardeşleri büyükbabalada ilişkisi içerisine yerleştirir ve yan.rf(J öncüileri bu 

ili1kinin ö'tcsine geçmekten alık oyar. Yan.rf!J 1ecereleri doğnual çi:r.gi içeri .rinde kan1tıran 
bu ilke hem y11kan hem a1ağı doğnt işler. Büyük babasının oğlu babamdır, onun 
çocukları benim erkek ve kız kardeşlerimdir, bu kız kardeşlerin çocukları 
benim oğul ve kızlarımdır, onların kız kardeşleri benim yeğenierirndir ve 
çocukları benim torunlarımdır. Ego kadın olduğunda daha önceki ilişkilerin 
tersi geçerlidir. 

Dördiinciiyansf!J 1ecere. Burada da bu çizginin sadece bir kolu dikkate alınmıştır. 
Biiyiik babamın baba.rının erkek kardeli büyük babamdır; onun oğ/11 da büyük 
babamdır; ötekinin oğlu babamdır, oğlu ve kızı benim erkek ve kız kardeşimdir 
(büyük ya da küçük), ve çocukları ile torunları diğer durumlarda olduğu gibi 
Ego ile aynı ilişkiye uyar. 

Be1inci yan.rf(J 1ecere- ek olarak gelen ecdad hariç sınıflandırma ikincinin tekabül 
eden kollarındaki gibidir. 
Seneka-lroklla kayınpeder terimleri bir zevcenin babası için (Oc-na'-hose) zevcin 
babası için (Hii-gii'-siı) . Bir önceki terim damat için de kullanılıyor. Ayrıca 
terimler: üvey baba (Hoc'-no-ese) ve üvey anne (Oc'-no-ese) , üvey oğul (Ha
no) ve üvey kız (Ka-no) . Bir dizi kabilede iki kayınpeder ile 2 kayınvalide ve 
bu bağiantıyı ifade eden terimler de ilişkiliydi. 
Adı geçen ilişkilerin tümünün yaklaşık yarısında T11ran si.rtemi Malaya .ristemfyle 
C{ti. Seneka ve Tamil erkek ve kız kardeşlerin iç evliliklerine ya da iç evlilik 
olmayan ilişkilerine bağlı olduğu ilişkilerde Hawaii'den farklıydı. İlk ikisinde 
mesela kız kardeşimin oğlu benim yeğenim, ikincisinde oğlumdu. Kandal aile 
yerine p11nal11anın ikame.rinden kaynaklanan ilişki değişikliğinde Malaya sistemi 
T11ran sistemine dönüyordu. 
Polinezya ailesi punaluan sistemi; Malaya'da kandal .ri.rtem kalıyor; K11zey 
Amerika ailesinde syndya.rma, kandal sistemi T11ran kalıyor. AtJT'IIjJa tJe Batı Asya 
aile.ri tek Cfli ol11yor, kandaş sistem bir süre T11ran kalryord11, yozlaşarak çöküşüne 
tJe Aryan sistemin onu takip etmesine kadar. 1 Malaya sistemi genelde Asya'da 

13 Malayalı/ann Pasifik Ada/anna göçiine kadar yaygın olmalı; 
(Turan) sistemi üç ailenin ecdadına kadar Malaya biçimine dönüştü, ortak 
Asya/ı bir kaynaktan kan akışına kadar; daha sonra Turan ve Ganowanian 
ailelerinin uzak ecdadı tarafından bugünkü biçimine uyarlandı. 
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Turan ıiıteminin temel ilişkilerini pumıl uan aileıi yaratmış or; evlilik ilişkilerinin 
çoğu değişmiştir. Zevçlerin biraderliği ve zevcelerin kız kardeşliği Hawaii'nin 
piinaliia geleneği tarafından tam ifade edilen ilişkinin temelini oluşturmuştur. 
Teorik olarak donemin ailu?5 [34) evlilik ilifkiiinde biriefen grupla efit kapıama 
ıahipti, fakat pratikte yerlefim ve varlığım ıiirdiirme ile ilgili zorunluluklardan 
dolayı bir dizi daha kiiçHk aileye boliinmiif o/mail gerekiyor. Britonlann erkek 
kardeşlerinin - 1  O ila 12  civarındaydılar- her bir diğerinin zevcesiyle evieniyor 
olması bir piinaliia grubunun olağan alt böliimiiniin bqyutunu gösterebilir. 
Yafayan komiinizm, kanda! ailenin gerekliliklerinden kaynaklanmış, punaluanda 
devam etmif, Amerikan aborijinlerinde ıyndyaımiaya geçmiş ve keşfedildikleri 
çağa kadar bir pratik olarak kalmış gibi görünüyor -{ve Giiney SI av/ai? Hatta 
belli bir raddeye kadar Rıulai?). 

Kmm III. &"L IV Syndyaimian Aileleri ve Patnarkal Aileler. 

Sym!Jaımian ya da eflefme ailesi, Barbarlığın alt ıev!Jeıinden olan kmmlan araJmda 
Amerikan aborijinlerin keşfiyle bulundu; evlenmi1 çift/er, bariz göze çarpan ama 
kumen bireyıellefmi! ai/e/er oluşturur. Bu ailede tek e1li ailenin çekirdeği 
Farklı ıyndyaımian aileleri genelde bir evde bulunuyor [Giiney S /av/arda olduğu gibi: 1 tek e1/i ailelelj,yafayan komiinizm ilkeıinin uygulantkğı komiinal bir hane olu1turuyorlar 

[belli bir dereceye kadar Güney Slavlarda olduğu gibi: serAerin ortaya çıkışından 
önce ve sonra36 [35) Ruı kojliilerinde) . Bu olgu ailenin hayatm zorluklanm bir bapna 
iiıtlenmek için çok zayıf bir organizaıyon olduğunu ispatlıyor, tek tek çiftierin araJmda 
yapılan evliliğe dayanıyor. Kadın artık zevcinin uaı zevcui olmaktan daha fazlaıı; 
çocukların doğumu birlikteliği pekiştİriyor ve daimi kılıyor. 

Burada evlilik "duygu" üzerine değil, hayatı kolaylaştırmaya ve gerekliliklere 
dayanıyor. Anne/er, onların önceden iznini almadan ya da onların bilgisi olmadan, 
çocukların evliliklerini ayarlıyor;yabancılar sıklıkla evlilik ilişkisine giriyor; basit 
gerdek serernonisi icra edileceğinde uygun zamanda bilgilendiriliyorlardı. 
lrokualarda ve birçok diğer Yerli Amerikalı kabilesinde de bu tip alışkanlıklar. 
Evlilikten iJ"nce gelinin genı akrabalarına hed!Jeler, hedtyelerin almmaımm doğaıma 
katılma bu evlilik işlemlerinin özelliği oldu. İlişki sadece tarafların keyfine göre 
devam ediyor, kadın ya da erkek. Bu ayrılıklara karşı yavaş yavaş

, 
oluşturulan 

ve güç kazanan kamu hissiyatı. Kavgalar ortaya çıkoğında, her tarafın genı 
akrabaıı yoluyla ilk aracılar. Yarısını başaramazsa, zevce zevcin evini terk ed!Jor, ı ıadece kendiıine ait olduğunu varıayarak, kifiiel evalanyla birlikte çocuklan da alıyor; 
komiinal hanede zevcenin akrabalan hakim, ki genelde de söz konusu olan bu, zevç 
zevwinin evini terk ediyor. Evlilik ili1kiıinin devamı tarajlann ıeçimine kalmıf. 

1 Senekalar araJmda uzun yıllar miıyonerlik yapmış olan Ped. Aıher" [36) 
1 Wright 1 873'te bu konuda Morgan'a yazıyor: "Aile/erine gelince, uki uzun evlerde 
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OtllrdHkJanntfa . . .  bazılarına bir kabile hfikimdi, kadınlar zevçlerini diğer kabilelerdetf8 
[37] alryord11 ve bazen, yenilik olsun diye, oğ�tllardan bazılan annelerini terk edecek 
kadar cesur hissedene kadar genç zevcelerini yanlannda getiriyord11. Genelde kadm 
kısmı evi yönetiyordu . . . Kilerlerortak.tı; fakat kendi üzerine düşeni yapmada çok 
tembel olan bahtsız zevç ya da sevgilinin bahtına. Ne kadar çocuğu ya da evde ne 
kadar malı olursa olsun her an toplama ve harekete geçme emri alabilirdi, emri 
yerine getiemerneye kalkma izni yoktu. Ev onun için çok mu sıcak oldu . . .  kendi 

kabilesine dönmek zorundaydı ya da sık sık yapıldığı üzere bir başkasıyla yeni 
bir evlilik ittifakına girmek. Diğer her yerde old11ğ11 gibi, kadınlar kabileler arası biiyiik 
giiçtii. Durum gerektirdiğinde bir liderden teknik deyişiyle "bqyn�tifan almak"• 
ve onu savaşçı sıralarına yollamak konusunda duraksamıyorlardı. Şefierin esas 
seçimi de her zaman onlara dayanryord11." Bkz. Bachofen: jinekokrasinin tartışıldığı 

14 "Das MHtterrechl' (analık hukuku) 1 lrokllalarda Barbarlığın Alt Sevryesi'nde 
fakat üst seviyede zihinsel gücü olan barbarlar ve genelde eşit derecede ileri 
Yerli Amerikalı kabileleri arasında erkekler kadınlardan sert cezalar altında 
iffet bekliyordu ama karşılıklı bir yükümlülükleri yoktu. Çok eşlilik, evrensel 
olarak erkeklerin hakkı olarak kabul ediliyordu, pratikte şehveti destekleme 
konusunda yetersizliği yüzünden sınırlıydı. Syndyasmian ailesinde -her çiftin 
birlikte oturma zorunluluğu yok. Eski evlilik sistemi baki ama sadece azaltılmış 
ve sırurlandırılmış biçimleriyle. 

Barbarlığın orta sevryesinde Yerli Amerikalı kifyliilerinde benzer şekilde. Clavitfro'ya 
göre (Hist. of Mexico) tüm evlilikleri ebeveynler ayarlıyor. "Bir rahip gelinin 
h11epilllsinin (elbise) bir noktasını tilmatllye (damatlık) bağlar ve bu serernonide 
evlilik sözleşmesi temelde vardır." Herrera (History of America) "ge/inin getirdiği her 
{ry hafızada saklanır, olur ki yeniden evliliklerini bozarlarsa, ki onlarda yaygındır, 
mallar ayrılabilir;yeniden evlenme ö:zy,iirliiğiiyle birlikte, adam kızlan alır ve zevce oğlll." 
Çok eşlilik Yerli Amerikalı köylüler arasında erkeklerin kabul gören bir hakkıydı, 
o kadar ileri seviyede olmayan kabilelere oranla daha yaygın olarak uygulanıyor du. 

P11nal11an ailesinde toplumsal durumun gerekliliklerinden ötürü üç aşağı beş 
yukarı eşleşme vardı, her adamın bir dizi zevce arasında esas bir zevcesi -ya da 
tam tersi- vardı ki syndyasmian ailesi yöniinde bir eğilim olsun. Bu, temelde gen.r 
örgütlenmesi yoluyla sonuçlandı. Bu örgütlenmede: 
1) Gens'te iç evlilik yasağı, öz erkek ve krz kardefleri, aynca öz kız kordefierin evlatla

nnr dışlıyor çünkü bunların hepsi gens'te. Gens'in alt böliimii tarafından iç ev
lilik yasağı -gens'teki her ceddin kadın şeceresindeki tüm ardıllarla- kollarını 
takip ediyor Irokualar arasında böyle olduğu gösterildiği üzere, uzun zaman 

dilimleri boyunca. 
2) Gens yapısı kanda1lann evliliğine karşı bir önyargı yaratıyordu; Keşifleri zama-

[*) depositio cornuum: bir nevi erginleme, el alma. (ç.n.) 
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nında Amerika aborijilerinde çoktan epey yaygınlaşmıştı. Mesela Irokualarda 
sayılan hiçbir kandaşlık ilişkisi evlenmek için uygun değildi. Zevceleri diğer 
genllerde aramak zorunlu olduğundan39 [38] miizahre ya da .ratm alma yoiii.Jia 
elde edilmeye başlıyorlar; daha önceki bolluğun tersine zevce azlığı, böylece 
yavat yavat pHnaiHan gmbHndan sayılan azaltryorlardr. Ancak bu tip gruplar, kan
daşlık sistemi kalsa da, yok oldu. 

J) 40(39] Zevce ararken kendilerini hndi kabileleriyle hatta dost kabileler/e sınırla
mıyorlardı, on/an zorla diitman kabilelerden yakalryorlardr, böylece Yerli Amerika
Irlarda kadın esirlerin hayatlannı bağrtlama erhkleri öldürme alrtkanlrğr. Zevceler 
satın ya da esir alma yoluyla elde edildi mi, önceki gibi payiaşılmaya o kadar 
hazır olmaz. Varlığı .riirdiirmeyle doğrndan ilintil endiri/meyen teorik grnbHn b H kr.r
mrnı kesme eğilimi gösterirdi; ailenin boyutunu ve evlilik sistemi aralığını daha 
da daraltırdı. Pratikte grup kendini birinciden zevcelerini paylaşan öz erkek 
kardeşlerle ve zevçlerini ortak olarak paylaşan öz kız kardeşlerle sınırladı. 

4) Gen s daha önce bilinmeyen daha yüksek bir toplum yapısı yarattı. ilişkisi ol
mayan kişilerin evliliği fiziksel ve zihinsel açıdan daha canlı bir halk yarattı; 
2 ilerleyen kabile birbirine karıştı,yeni kafota.rr ve beyin her ikisinin yeteneklerinin 
toplamını genit/etebildi ve Hz at abi/di. 
Artık medeni ırklarda öylesine güçlü olan etietme eğilimi in.ranlrkta normal 

değil, bunun yerine deneyim yoiii.Jia gelen bir biiyiimedir, zihnin diğer tüm duygu ve 
kapasiteleri gibi. 

Barbarlarda Savat -daha gelişmiş silahlardan ve güçlü itkilerden- yabanıllardaki 
savat/an daha çok hayat yok ediyor. Er lukler giderek daha çok savaş ticaretine giriyor; 
kadınlar Of tn derecede geride bırakılıyor; grupta evlilikler tarafından yaraolan kandaşlık 
sistemini güçlendiriyor, .ryndyasmian aiksinin iler/qitini get:iktirfyor. Buna karşılık, mr.rrr ve 
bitkilerin yetittirilme.rini takiben varlriJ .riirdiirmenin gelitmesi, ailenin genel ilerlemesinden 
(Amerikan aborijinlerinde) yana. BH tip bir aik ne kadaristikrarlı ol��r.ra, birey.rellij o kadar 
gelitb'or· BH tip aiklerden bir grnbHn pHna!Han grnbHnH devam ettirdiği �miinal bir haneye 
bir mülteci alarak., artık desteği kendinden, haneden ve zevç ve zevcelerin sırasıyla 
ait olduğu gen.rlerden çekiyordiL Yabarullık ve barbarlığın sırurlannda ortaya birden 
fırlayan .ryndyasmian aik.ri, barbarlriJn orta donemi ve son döneminin biiyiik bir kr.rmrnr tersyüz 
etti. Bu sırada tek efiiliğin alt biçimlerinden biri tarafından yerine geçildi. O zamaniann 
evlilik sistemi tarafından gölgede bırakılırken, toplwnun yavaş yavaş ilerlemesiyle 
gördüğü kabul arto. ı M Eski Eritonlarla ilgili söylediği üzere ki doğrulanabilirdir: (bar barlığın orta 
seviyesi) "beyinlerinde yabanıl gibi dHrHrhn, daha ileri kabile/erin krlrk kryafetlerini 
gryryorlardr." 

Hottentotlar da dahil olmak üzere birçok Afrika kabilesi, onlar hakkındaki 
bilgilerimiz geri gittiği kadarıyla, demiri cevherinden eritryorlardr. Yabann kaynaklardan 



JO \ Etnoloji Defterleri Ksırl Alorx 
Binnc1 Kııun 

elde edildiği üzere meta/i kaba .riireçlerle ürettikten sonra, kaba alet ve silah üretmeyi 1 
ıs başarmışlardı. (463) 

Kurumların homl!Jen olduğu alanlarda gelişmeler araştırılmalı. Po!Jne:rya ve 
Avustra!Ja yabanıl toplum araf/trması için en iyi alanlar. Kıizry ve Günry Amerika 
ise alt ve orta sev!Je barbarlıktah toplum durumu için. M. [yani Morgan- ç.n.] 
"Amerikalı aborijinlerin A.rya kokenli olduğunu" varsayıyor. Amerikaya gelif/eri 
isteğe bağlı bir göçten kaynaklanmış olamaz41 (40] bunun yerine deniz kazaları ve 
Asya'dan Kuzeybatı sahiline büyük okyanus akımları. (464) 

Barharkğın Orta SetJfyesi -16'ıncı yüzyılda- ileri zanaat ve kefifor&le, geli{fllif mimaris!Jie, 
doğmakta olan imalat!Jia ve bilimleriyle New Mexico, Meksikd, Orta Amerikd, Granada, 
Ekvator ve Per�� ki!J yerlileri tarafından (göz kamaştırıcı biçimde) örnek teşkil ediyor. 

Barbarlığın Üst Sevryesi -Grek, Roma ve daha sonra Alman kabile/eri. Sami 
kabilelerinin patriyorkal ailesi Barbarlığın Daha İleri Diinemı'ne ait ve meden!Jetin 
baflangmndan sonra bir süre devam ediyor. Şefler çok eşlilik içerisinde yaşıyor; bu 
patriyorkal kllmmun temel ilkesi değil. 

Bu aile formunu özünde karakterize eden şey: Bir dizi insanın, bağlı ve ö�ür, baba 
gücünün altında sürü ve davqrlann bakımı için topraklan elinde bulundurma amacryla 
bir ailrye doğm evrilmesi yoluyla örgütlenmesi. Kale olarak bulundurul anlar, hizmet/i 
olarak çalıfanlar, evlilik içerisinde yafayanlar ıe kabile reisi olan fefteriyle pa ttiyarkal 
aileyi oluşturur. Üyeleri ve mülkü üzerindeki otoritesi maddi gerçek/ikti. Karakteristik lolan: çok sayıda insanın o zamandan önce bilinmeyen biçimde köle ve bağımlı 
ilişkilerle eklemlenmesi. Grup üzerinde baba gücü; bireylerin daha büyük 
bireyselliği. 

Patria potes/as altında Roma ailesi için de aynı şey geçerli. Pater'in çocuklarının 
ve ardıllarının hayatı ve ölümü üzerindeki gücü, nasıl ki çekirdek aileyi oluşturan 
ve ismini sürdüren kol e ve hizmetiileri üstünde olduğu gibi; yaratmış oldukları tüm 
mülkün üzerindeki mutlak mülkiyeti. Çok eşlilik olmadan Roma pater Jamiliası 
bir kabile reis!Jdi ve ailesi patriyorkal ailrydi. Daha aşağı derecede Grek kabile/erin 
eski ailesinde aynı özellik. 

Patr!Jarkal aile, kifinin birryselliği daha dnce içinde kanfmlf olduğu gens 'in üstüne 
pkmaya bafladığında kendine has bir çağa işaret eder; genel etkisi tek efli ailenin 
kuruluşuna güçlü biçimde eğilir . . .  İnsan deneyiminde istisnai olan İbrani ve 
Roma form/an. Kanda{ ve punaluan ailelerinde baba otoritesi "imkanı�:{'; .rynt!Jasmian 
ailesinde zayıf bir etki olarak belirmeye başlıyor ve Roma tipi patriyorkal ailede tüm 
muhakeme sınırları ötesinde tek eşlilik altında tam olarak kurumsallaşıyor. 

III. Kmm &"L V Tek qli Aile 
Usul:patriyarkal aile-Latin ya da İbrani biçiminde- ilkel toplumun tipik ailesini42 

[ 41] oluşturmak üzere. Bar barlığın daha sonraki döneminde tezahür ettiği 
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Üzere gen.r zaman içeri.rinde bir noktada tek ef/i ailenin devamı olarak anlaşılmıştır 
ama bu varsayım yanlıştır. Gen le bir aileler toplamı olarak bakılıyordu; ama gen.r 
tiimiiyle fratriye, fratri kabileye, kabile de ulusun içine giriyordır, ama aile tamamryla 
gen.r'e giremiyordu çiinkii zevç ve zevce zof'Hnlu olarak farkli gente.r'tendi. Zevce son 
döneme kadar kendini babasının gen/inden sayıyordu ve Romalılarda babasının 
gen.r'inin i.rmini taşıyordu. Tüm parçalar nasıl bir bütünü oluşturmalıysa, aile gen.r 
örgüdenmesinin bir birimi haline gelemiyor du, onun yerini gen.r tutuyordu. 

Aile43 [42) modern görünümüyle Roma kabilelerinde; familia'nın anlamını 
kanıtlıyor,Jamulu.r=hizmetli ile aynı öğeyi içeriyor. Fe.rtu.r diyor ki: "Famuli origo 
ab Oscis dependet, apud quod .rervu.r Famul nominabun (?) tur, unde familia 
vocata."44 [43) Ayrıca aile birincil anlamında evli çift ya da onların çocuklarına 
geri götürülmüyor, onun devamlılığı için çalışan ve paterfamilia.r'ın gücü altındaki 
kiıle ve hizmet/i topluluğuyla ilişkili. Bazı vasiyet belgelerinde Familia patrimonium'un 
-varise geçen miras- efdeğeri olarak kullanılıyor, Gaius In.rtit. II, 102. "Amico 
familiam .ruam, id est patrimonium suum mancipio dabat."45 [44] Latin toplumuna 
yeni bir organizmayı tanımlamak için sunulmuştur, karısı ve çocukları olan ve 
babaerki altındaki hizmediler grubtL Momm.ren,Jamilia'ya "hizmediler topluluğu" 

(Roman Hi.rt.) diyor. Bu terim, 1 tarla tarımı ve yasallaşmış kölelikten ve Grek 
ve Romalıların ayrılmasından sonra gelen46 [ 45) Latin kabilelerinin katı aile 
.ri.rteminden daha eski değil. [ Fourier tek efiilik ve temel iizel miilk yoluyla gelen medeniyet [çağı olarak nit�

_
len�iriyor. Moder� aile ç��i�d�ğin�e .radece kiJ_l�liğ� �eği�, .rerJi!ği d

_
e 

barındırıyor çunku başından berı tarla ışı ıçın hızmederle ılışkilı. Bır mmyatlir 
içerisinde daha sonra kendi içinde, toplumda ve kendi devletinde yayılarak 
gelişecek olan, bütün çatışmaları barındırır. 

Syndya.rmian aile.riyle bir/ikti' [46) baba otoritesinin çekirdeği, yeni aile tek efli 
bir karaktere büründükçe daha da gelişiyor. Miilk kitlelerleyaratılmaya ve çocuklara ı bırakı/ma arzu.ru ardJI/ığı kadın feCere.rinden erhk feCere.rine geçirmeye baf/ar baf/ama� 
baba er ki için ilk difagerçek bir temel atıldı. Gaiu.rda In.rt. I, SS'te şöyle diyor: "ltem 
in pote.rtate no.rtra sunt liberi tiO.ftri [aynı zamanda iu.r vitae neci.rque], quo.r iu.rti.r 1111ptii.r 
procreauimus. Quod iu.r proprium ciuium Romanof'Hm e.rt. Fere enim nu/li alii IHnt 
homine.r qui ta/em in ftlio.r .ruo.r habent pote.rtatem qualem48(47] no.r habemu.r."49 [48) Tek 
eşlilik Barbarlığın .ronraki doneminde nihai bir biçimde ortaya çıkar. 

E.rki Cermenlerde. kurumları homqjen ve yerel. Tacitus'a göre aralarında evlilikler 
katı; tek bir zevce onlara yeterli geliyor, çok azı mertebuine göre kabul ediliyor; zevç 
zevceye çeyiz getiriyor (tersi değil) , yani eğer örtii.riiyle bir at ve kalkan, mo/ak ve 
kıl1çla birlikte; bu hediyelerde zevceye çeyiz vermil olur (Germania, s. 1 8) .  Hediyeler 
hediye satın alma yoluyla -hiç şüphesiz daha önceleri zevcenin gentili.r akraba.rı 
için- daha o zamanlar geline gidiyordtL "SingHii.r uxoribu.r contenti .run/'50 [49) 
( Germania, c. 1 8  ve kadınlar ".reptae pudicitia agunt."51 [SO) 
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Aile, muhtemelen kendisini birbiriyle bağianttir ailelerden olu1an komiinal bir 
hanede "koruyordıl' (Güney Slavlarda olduğu gibi).52 (51] Kolelik bir kurum haline 
geldiğinde, bu haneler yavau(JI)af ortadan kayboldu. [Aslında tek efi i aile, kendi kendine 
yeten, tecrit edilmiş bir varoluşu gerçekleştirebiirnek için esasen53 (52] her yerde 
kole/eri yöneten hane içi bir smif varsa yar.] 

Homerik Grekler. alt bir setliyede tek efli aile. Kadın esirlerine davranışları 
genelinde dönemin kadınlarla ilgili kültürünü yansıtır; Achilleus ve Patroklos 'un 
çadtr hayatt;54 (53] tek eşlilik ne şekilde var olduysa, zetleeler üzerinde zorla bir 
stmrlandtrmayoluyla oldu [bir dereceye kadar tecrit] ; 

Kadm feteresinden erkek feteresine neslin deği{mesi: Kadın ve anne konumu ve 
hakları için zararlı; çocukları kendi genlinden zevcinin genline geçiriyordu; baba 

yoluyla geçen haklanm evlilik yoluyla kaybediyordu, bununla eşdeğerde bir şey 
elde etmiyordu; deği{imden önce kendi gens'inin üyeleri yoluyla hanede hakimdi; bu 
anne sovundan gelen bağa tam güç veriyordu ve erkeklerden iJyade kadmlan ailenin 
merk·:-:/ kılıyordlL Değişimden sonra kendisi tek başına zevcinin hanesinde 
oturdu, kendigem akrabalarından tecrit oldu. Zengin sınıflarda zorla tecrit kofulu 
ve evlilikle yasal bir bağla çocuk doğurma merke�i birincil nesne olufu <paidopoieisthai 
gnesios) (ırgıôoıroıEiqLgı yvııaiıjlç) 

Greklerde başından sonuna kadar erkekler arasında öğrenilmiş bir bencillik 

ilkesi, kadınların takdir görmesini azaltıyor,yabamllar arasmda nadiren göriiliiyor. 
Yüzyılların alışkanlıkları Grek kadınların akdiarına bir aşağılık hissi kazıdı. 
[Ama O(ympos'taki tannçalar kadınların daha önce sahip olduğu daha özgür ve [etki alanı geniş konuma dair geçmişe yönelik hatıraları gösterir. İktidar hırsı 
yüksek luno, Bilgelik Tanrıçası'nın Zeus'un kafasından fırlaması5r (54] Bu 
ırk için sym!Jasmian'dan tek eşli sisteme geçmesi muhtemelen zorunluydu. 
Grekler medeniyetlerinin zirvesinde kadın cinsiyetine davranışlarından ötürü 
barbar kaldılar; kadınların eğitimleri yüzeysel, karşı cinsle cinsel ilişkileri 
kabul görmemelerini sağlıyordu, kadınların daha aşağı oldukları, ta ki kadmlar 
tarafindan bir gerçek olarak kabul edilene kadar, onlara bir ilke olarak aşılanmış. 
Zevce zevcinin eşiti olarak ona eşlik etmiyordu, ilişki ktmla ilifkiii üzerinden 
kuruluyordu. 

Bkz. Becker: Charicles. 

j Tek eşliliği getiren harekete geçirici güç -mülkün artması ve onun etllatlara 

1 geçmesi isteği-yasal varislerdi; evli çiflin esas evladt -barbarltğm iist seviyesinde ortaya 
çıkıyor- eski iura coniugalia'nm bir kısmının varlığını sürdürmesine karşı önlem 

ı7 olarak- yeni alışkanlık: zetlee/erin tecridi; medenileşmiş Greklerin arasında hayat 

1*1 Grek mitolojisine dayanarak, Greklerde Homer ik çağlardan önce kadının rolüyle syndyasmian örgüt
lenmesi sırasında kadının rolünün karşılaştırılması için bkz. Engels, Aile11i11, Özel Miilleiyeti11 ve Devletili 
Kölee11i, s. 9 1. 
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planı -kadın/an hap$e/meye ve lemtlamaya dayanan bir shtem. 
Roma ailesi: 
Mateifamilias ailenin başıydı; zevci tarafından kısıdanmadan özgürce 
sokaklara çıkıyordu, tiyatro ve şenliklerde erkeklerle geziyordu; evde hayatı 
belirli dairelerle sınırlı değildi, erkeklerin sofrasından da uzak tutulmuyordu. 
Romalı kadınlar bu yüzden Greklere oranla daha çok kişisel haysiyet ve 
bağımsızlığa sahipti; ama evlilik onlan in manlim vi ri erkeklerin kontrolü altına 
koyuyordu; savaş=zevcenin kızı; zina söz konusu olduğunda ceza, hayat ve 
ölüm gücü onun elinde (kadının genlinin kurulunun işbirliğiyle) .Conferreatio, 
coemptio, 11s11fU [55] Roma evliliğinin tüm üç formu, kadını erkeklerin 
kontrolüne veriyordu, imparatorluk'ta yürürlükten kalktı, genelde serbest 
evlilik benimsendi, kadını erkeklerin kontrolü altına alınıyordu. 
En erken dönemden beri bofanma, taratlara bağlı (muhtemelen synt!Jasmian 

ailesi döneminden geçmiş) Cumhuriyet'te nadir (Bechr: Gall11s) . 
Şehvetengizlik- medeniyerin zirvesinde Grek ve Roma şehirlerinde çok sık 

rastlaruyor- her halükarda eski bir evlilik süteminin kalmtılan, hiçbir zaman tam 
kurumsallaşmadı, toplumsal bir leke olarak barbarlığı takiben ve artık hndini 
yeni hetaerizm· kanalryla ifade edryord11.57 [56] 

Tek efli aile Aryan (Sami, Ural) kandafiile ve akrabairk sistemlerine tekabül 
ediyordu. Gen/u doğal kökeninip11nal11an ailesinde bulur. Aryan halkı esas kolları 
tarihsel olarak ilk bilindiği üzere gen/u halinde ö'rgiitlenmifli; gösteriyor ki orada 
başlamışlardı ve punaluan ailesinden T11ran kandafltle shtemi çıktı, Amerikalı 
aborijinler arasında hôlô en arkaik biçim!Jie gen$'/e bağlantıli oldllğ11 bulundlL Bu 
Aryanların da kökeninde bulunan sistemdir. Aryan kandafltle sütemi -Armuth 
ilişki için uas adlar di:(]tesini T11ran sisteminin tek efiilikle dıfanda kalacak adlar 
di:?Jte.rinin biiyiile bir kısmryla açıklıyor. Sadece çeşitli Aryan lehçelerinde ortak 
baba ve anne, erkek leardef ve kız leardef, oğ11l ve kız ve yeğen, tonm ve kllzen için 
ayrım olamadan uygulanan ortak bir terim (Sanskritçe: naptar, /at. nepos, Y11nanca: 
anepsios (ttuE�ıoc:;) . Tek eşWiğin gerektirdiği bu kadar ileri bir kültürde kan 
ilişkileriyle ilgili bu kadar yetersiz bir adlar dizgesine ulaşamazlardı. Turan gibi 
daha önceki bir sistemle yoksullaşma üzerinden açıklanıyor. 

T11ran sisteminde erkek kardeşler ve kız kardeşler -küçük ve büyük, öz erkek 
ve kız kardeş olmayan kişileri de içeren kişi kategorilerine uygulanan çeşitli 
terimler. Aryan'da tek efiilik temelinde erkek ve kız kardeş için terimler ilk kez 
S<!JIII olarak ve tam kandaş olmayanlara uygulanamıyor. 

Daha önceki Turan sisteminden kalanlar hala görünürde: Macarlarda erkek 
ve kız kardeşler özel terimlerle biiyiile ve leiiçiik olarak sıruflandırılıyor. Fransızca 

(*) Antik Yunanca hetaira'dan geliyor, symposia'da toplananlara eşlik eden ve onlarla sohbet eden kadm 
anlamına geliyor. Orijinal metinde hetairizm sadece fuhuş anlamıyla kullarulıyor. (ç.n.) 
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frire (afni büyük,pHinf'8 (57) ve cadet küçük59 (58]); ainieve cadetle büyük ve küçük 
kız kardeş. w (58) Sanskritçe. ağabey ve kilçiik erkek kardet (agrajarve amHjary benzer 
şekilde kız kardeş için (agrajri ve amHjn). Yunan ve Latince vs. lehçelerde büyük 
ve küçük erkek ile kız kardeş için ortak terimler olmuş olsa da, daha önceden 
kiti kategorilerine H_YgHianmıf olmalan onları sadece öz erkek ve kız kardeş için 
kullanılmaz hale getirir. 

Aryan lehçelerinde bH_yiikbaba için ortak bir terim yoktur. Sanskr. pitameha, YHn. 
/J,I1JJJW. (nı:mnoç), /at. avHs, Rsu. t!Jed, Gal. hendad. Bir önceki sistemde {Turan) terim 
sadece büyükbaba, erkek kardeşleri ve birçok erkek kuzenlere değil büyük 
annenin erkek kardeşleri ve birçok erkek kuzerune uygulanıyordu; bu yüzden 
tek etiilik altında tkığnual bir bH_yiik baba ve ced gösteremiyor. 

Aryan lehçelerinde amca ve teyze için Sf!YHI olarak terim yok ve anne ve baba 
tarafından amca (dayı) ve teyze (hala) için iizel terimyok. Sanskr. Pilr<!Ja, YHn. jJ1llmf 
(nı:newç.), /at. patrHHS, 5/avca: stryc;Anglo-Saxon, BelçikA dilinde, Almanca amca için 
eam, oom, oheim. Esas Aryan dilinde di!JI için terim yok, barbar kabileler arasında 
gens tarafından bu kadar ön plana alınan bir ilişki. Eğer bir önceki sistem THransa, 
bunun için zorunlu bir terim, ama annenin öz erkek kordeti ve birçok erkek kHzeni 
ile sınırlıysa; kAtegori çoğunun tek eşli sistemde amca olması bile imk:insızken 
birçok kişiyi dahil eder. 

Bununla birlikte THran sisteminin daha önceki mevcudiyeti (kAtegoriler 
olarak) tek eşlilik temelinde betimleyici sisteme geçişi açıklar. Tek eşlilikte 
her ilişki spesiftktir, bHnlann yeğen olarak erkek kardepn oğiH, amca için babanın 
erkek kardefi, kuzen için babanın erkek kordetinin oğiH gibi birincil terimleri ya da 
kombinasyonlan araalıi.!Jia kişiler yeni sistemde tarif edilir. Aryan, Sami ve Ural 

ıs ailelerinin bugünkü sisteminin köleeni budur. Bugün içerdikleri genellemeler 1 
daha sonraki kökendendir. Malaya ve Turan sistemine sahip biitiin kabile/er, bir 
kişinin diğeriyle nasıl bir ilişki içerisinde olduğu sorulduğunda, akrabalıklannı 
qynı formii/le tarif etti; bir kandaşlık sistemi olarak değil, ilişkilerin kökenine gitme 
aracı olarak. BHndan çıkAnlacak sonHç. tek eşli sistemlerin Aryanlarda vs. ortak 
kuruluşundan sonra bHnlar eski betimleyici biçimi kHIIanır, Turan sisteminde her 
zaman kullanımda ve b un u yararsız ve ardıllar için yararsız ve yanlıf d!Je bir kenara 
attılar. 

BHgiinkii sistemin köleeninin salt betimleyici oldHğHna kanıt. Erse -tipik Aryan 
biçiminde, Esionca-tipik Ural- hala betimleyicidir. Erse'de kan bağı ilişkileri için 
terimler sırf birinci/: baba ve anne, erkek kardef ve kız kardef, oğHI ve kız. Diğer tüm 
akrabalıklar bu terimler yoluyla tarif edilfyordH, ters sıradan başlayarak: mesela 
erkek kardef, erkek kordetin oğiH, erkek kordetin oğiHnHn oğiH. Aryan sistemi tek 

eşlilikteki var olan ilişkileri gösterir, çocuğun baba soyunun bilindiğini varsayar. 
Daha sonra Keltçeden özünde farklı bir betimleme yöntemi yeni sisteme 
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eklemlenir: fakat radikal özellikleri değiştirilmeden; Roma etkisinin yayıldığı 
farklı Aryan ulusları yoluyla benimsenmiş, Romalı siviller tarafından sunulmuş. 
SIIJI) sistemi T11ran kiihnli, tamamen kendine has özelliklere sahip (bkz.: kandaflık 
sistemleri vs. s. 40) 

Roma Us11lii Dej,i!iklikler. amca ile dayt ayrışıyor, bunun için özel terimlerle 
birlikte, biiyiik baba için nepos'11n bağlapğt olarak bir terim bulundu. Bu terimler le 
ve birincil terimlerle uygun eklemelerle bağlantılı olarak şecere ilişkilerini ve 
her bireyin akraba topluluğunu içeren birinci ila beşinci yansoy şecerelerini 
sistematize edebildiler. 

Arap sistemi de Roma sistemine benzer süreçlerden geçiyor ve benzer 
sonuçlar elde ediliyor. 

Doğrusal şecerede egodan tritav11s'a ecdadm altı kll1ağt ve ego 'dan trinepos'a aym 
sayula ardtl, betimlemelerinde sadece dört radikal terim kullanıldı. Daha geriye 
gitmek gerekli olsaydı, tritav11s herimierne için yeni bir başlangıç noktası olacaktı: 
tritavi pate,;den tritavi tritav11la, doğrusal şecerede Ego'nun 12. ceddi, erkek; 
ayrıca trinepotis trinepos vs. 
1. Yansi!J fecere erhk:. frater;fratris ftliHs;fratris nepos;Jratris pronepos,Jratris trinepos' a 

kadar; 12. ardıla geldiğinde fratris trinepotis trinepos. Bu basit yöntemle frater 
bu şecerede ardılın kökü haline getiriliyor. 

Aym 1ecere: kadm: soror, sororis ftlia, sororis neptis, sororis proneptis, sororis trineptis'e 
kadar (6. Derece) ve sororis trineptis trineptis (12. ardıl) iki şecere de paterden 
gelir ama berimlernede erkek ve kız kardeşi ardılın kökü yaparak şecere ve 
iki kolu birbirinden ayrı tutulur ve her ki1inin Egoyla ili1kileri spesifikleştirilir. 

2. Yansi!Y fecere: baba tarafindan erhk:. babanın erhk kardefi, patf"IIHS, pa1171i ftliHs, p. 
nepos, p. pronepos p. trinepos, patr��i trinepotis trinepos'a kadar. Patrili ftli11la frater 
patf"llelis de deniyor ve halk dili kullarumında consobrin11s (kuzen) 

Pand. Lib. XXXVIII, tit. 10 "ltem fratres patrueles, sorores patrueles, id est qui 
quaeve ex duobus fratribus progenerantur; item consobrini consobrinae, i 
dest qui quaeve ex duobus sororibus nascuntur (quasi conso<b>rim); item 
amitini amitinae, id est qui quaeve ex fratre ex sorore propagantur; sed fere 
vulgos istos omnes communi appellatione consobrinus vocat."61 [59) 

Baba tarafindan kadm. Babamn ktz kardefi; amita, amitae ftlim, a. neptis, a. trineptis, 
a. trineptis trineptis. Amitae filia için özel terim amitina. 

19 3. yanSI!J 1ecere, erkek baba tarafindan: büyükbabanın erkek kardeşi -patr1111s magn11s 
(bu ilişki için bugün var olan hiçbir dilde kökensel bir terim yoktur); patrili 
magni ftlim, nepos, trinepos, patrui magni trinepotis trinepos'la biter. ! Aynı 
şecere kadın (baba tarafından) amita magna'yla başlar, büyük hala vs. 

4. ve 5. YanSI!J fecereler(ba ba tarafından) strasryl a patr1111s maio r(büyük büyükbabanın 
ağabeyi) ve patrHIIS maxim11s (büyük büyük büyükbabanın ağabeyi) ile başlar. 
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Sonra şöyle devam eder: patmi maioris filius, trinepos'a kadar ve patmi maximi 
jilim'tan trinepos'a kadar. 

Kadın kollan (baba tarafından) sırasıyla amita maior ve anıila maxima'dan başlar. 
Anne tarafindan akrabalar için birinciyans<!J ftceresi kadın doğmsal 1eceresi erhğinkinin 

yerine geçerhn soror vs. trym kalryor. 
İkinci yanS<!J ftceresi (anne tarafindan): av11nc11l11s (dayı) , av11ncllli jili11s, nepos, trinepos 

vs. 
Kadın kol11nda (anne tarafından): malertcra (teyze) , materterae jilia, neptis, proneptis, 

trineptis vs. 
Üçiincii yanS<!J ftceresi, erhk ve kadın (anne tarafından) sırasıyla şunlarla başlar: 

av11nc11l11s magn11s ve matertcra magna. 
Dördiincii -- ... av11nc11l11s maior ve matertcra m ai or ile. 
Be1inci -- -- av11nc11l11s maxim11s ve matertcra maxima ile. 

Bunlarla ilişkili olarak tek efli aile şunu sunar: topl11m ilerlerken ilerleme/i ve topl11m 
değifirhn deği1melidir, geçmişte değişmiş olsa bile. O toplumsal sistemin bir 
varlığıdır . . .  cinsiyetierin e1itliği yakalanana kadar daha da gelişmeye yetkin olduğu 
varsayılabilmelidir. Tek eşli aile uzak gelecekte toplumun gerekliliklerine cevap 
veremeyecek duruma gelirse, medeniyerin sürekli ileriediği varsayıldığında, 
ondan sonra gelecek olanın doğasını öngörmek imkansız olacaktır. (491 , 492) 

K mm III. Böl. IV Aileyle İlintili Kumm/ann Sırası. 

Sıranın birinci a1amasr. 

Sıranın İkinci A1amasr. 

I) Serbest Cinsellik. 
Il) Er h k ve Kız kardeflerin bir gr11pta iç evliliği, 
öz re yansqy 111n11 doğ11r11r. 
III) Kanda! aile (ailenin ilk a1aması) 111n11 
doğurur: 
IV)Kandaflrk ve Hwmlrk için Maltrya Sistemi 

V) Cinsiyet Temelinde Örgütlenme ve P11nal11an 
Gö"reneğ4 erhk ve kız kardeflerin iç evliliğini 
sınıriandırara/e 111n11 doğ11mr: 
VI) P11nal11an Ailesi (Ailenin İkinci A1aması) 
şunu doğurur: 
VII) Erhk ve kız kardefleri evlilikten dıfltryan 
gentes ö·rgiitlenmesi. Şunu doğurur: 
VIII) T11ran ve Ganowanian Kandaflrk ve 
Hwmlık sistemleri. 



Sıranın Üçiincii Afamasr. 

Sıramn Dördiincii Afamasr. 
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IX) Gens örgiitlenmesinin artan etkisi ve hayat 
/a�ndaki gelifmesi, insanlığın bir kumım 
Barbarlığın alt SeviJesi'ne çıkanrhn, 1unu 
doğurur: 
X) Tek tek çiftierin evlilif,i, ama birlikte yafamak 
zorunlu değil, şunu doğurur: 
XI) Syndyasmian Ailesi (Ailenin Üçiincii 
A1aması). 

XII) Sınırlı alanlardaki ovalarda çobanlik hayatı, 
şunu doğurur: 
XIII) Patriyarkal aile (Dördiincii fakat istisnai 
aile af aman) 

XIV) Miilkiin Doğufu ve arazilere iist soy ardıllığın 
yerlefmesi, şunu doğurur: 
XV) Tek efli aile ( aiknin be1inci af am tm), şunu 
doğurur: 
XVI) Aryan, Sami ve Ural kandaflık ve hmmllk 
sistemi Turan sistemini devirir. 

I) Serbest cinsellik. Siiriiler halinde ya1amak; evlilik yok; o sıralarda yaşayan yabanıl
ların en alt seviyesinin de çok altında; yeryüzünün belli yerlerinde bulunan daha 
kaba çakmak tap aletleri, o sırada yaşayan yalıanıHar tarafından kullanılmıyordu, 
insanlık halinin uç ilkelliği görülüyor, daha sonra insan ilkel habitatından ortaya 

20 çıkıyor ve balıkçı olarak kıta sahalarına yayılıyor.-İikel Yabanıl. 1 Kanda! Ailtf'l 
(60] . . .  serbest cinselliği tammlanmtf sınırlar içerisinde kabul ediyor ve en dar umrlan de
ğil, organizması yoluyla araya set çektiği daha k.iitii bir Imfu/tP (62] işaret ediyor64 
(61 ] .  

V)'e Evlilikle birlefmif Avustra(yalı erhk ve kadm smrftannda punaluan gruplan 
bulunuyor. Hawaiililer arasmda da, ifade ettiği evlilik göreneğiyle, aynı grup 
bulunuyor. Punaluan65 [63] ailesi, her durumda olmasa da, teorik olarak 
dışarıda bırakılmış öz erkek ve kız kardeşler istisna sayılmak üzere, daha önceki 
<kan>daşlarda bulunan aynı kişileri dahil ediyordu. 

VII) ye gentes olarak örgütlenme. Avustralya sınıflarında punaluan gr u bu geniş 
ve sistematik bir skalada bulunuyor66 (64]; insanlar gentes olarak da örgütlendi. 
Burada punaluan ailesi gen/ten daha eskidir çünkü gens öncesi sınıfiara dayanır . . .  
Turan sistemi hem punaluan ailesi hem gens örgiitlenmesinin hayata geçmesini gerektirir. 

X) ve XI) 'e Yabanıllık devresi sona ermeden önce evli kişi gruplarını daha 
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küçük bölümlere indirgeme eğilimi, çünkü Barbarlığın Alt Sevi.Jui'nde syndyasmian 
ailui daimi bir fenomen haline geldi. Görenek daha ileri yabanılı bir dizi zevct7 
( 65] ara$ından birini ua$ zevcui olarak kabul etmeye giitiirdii; bu zamanla eşleşme ve 
bu zevceyi ailenin varlığını sürdürmesinde bir refakatçi ve dost haline getirme 
konusunda bir gören ek olarak olgunlaştı . . .  E$ki evlilik $iJtemi, punaluan gr�tbunıtn 
yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla daha dar sınırlara gerilese de, medeniyetin 
eşiğine ilerleyecek aile tarafından hala sarılıyordu . . .  Sonıtnda in$anlığı medeni.Jette 
de hala aile üzerindeki kara bir gO"Ige olarak takip eden yeni bir hetaerizm formıtna doğrn 
ilerleyerek ortadan kalktı . . .  Syndyasmian ailesi geniten biraz sonradır ve genı onun 
üretiminde büyük ölçüde faydalı olmuştur. 

Columbitf8 (66] Nehn�nden Paragıtay'a kadar, Yerli Amerikali ailesi genelde 
syndya$mian ailesiydi, istisnai bölgelerde pıtnalıtandı ve belki de hiçbirinde tek efli 
değildi. 

XIV)' e İnsanlığın medeniyetinde miilkiin e/ki$ini abartmak imkansız. Aryan ve 
Sami uluslarını barbarlıktan medeniyete çıkaran güçtü . . .  69 (67] Devletler ve yasalar 
onun yaratılışına, korunmasına ve uygulanmasına birincil referans göstererek in ta 
edilmiftir. İnsan köleliğini, kendi üretiminde bir araç olarak sunmuştu. Mülkün 
verasetinin mülk sahibinin çocuklarına geçmesi uygulamasının kurulmasıyla 
katı tek eşli ailenin ilk kez mümkün olması söz konusu oldu. 

XV)'e Tek efli aile. Son olarak kurumsallaştığında, bu aile çocukların baba 
soyundan gelmesini güvence altına alır, gerçek ve kithel miilkiin birey$el miilki.Jetini 
ortak miilkiyetle ikame eder ve erkek $oyıtndan gelen kitilere verarelin yerine $adece evlatlar 
için veraset. Modern toplum tek eşli aileye dayanır. 

Diğer bütün büyük herifler- bunlar arasında Sir Henry Maine de vardı- İbrani 
ve Latin tiplerini (patriyarkal aile) en erken örgütlenmiş toplumu üreten şey olarak 

alır . . .  barbariann veyabam/Iann varolıtfltnlt açıklamada in$amn dejenere olıtflt hipotezi 
bununla bağlanolı. Ama i callar ve kefifkr $ırayla geli.Jor, yay kirifinin70 (68] bilgisi 

yay ve oktan önce olmalı; nasıl barutun tüfekten, buharlı trenin tren yolundan 
ve buharlı gemiden önce olması gerektiği gibi; yani varlıklanm $iirdiirme ıtmlleri 
birbirlerini uzun zaman dilimleri içerisinde takip eder ve i nı an araçlan demirden 
yapılmadan önce çakmaklafi ve laf biçimlerinden geçmiftir. KıirHmlar da öyle 

IV. Kmm (Miilk Fikrinin Biiyiimesi) 

&1. I Verarelin iiç kıtra/i 
"Miilke dair en erken fikirler (!)" birincil ihtiyaç olan varliğı .riirdiirmenin temini ile 

yakından alakalıdır. Miilki.Jet nune/eri zorunlu olarak her "birbirini takip eden 
etnik dönem"de varlığı .riirdiirme araçlannın bağlı oldıtğıt zanaatm artıtryla çoğalır. 
Biiyiimeve miilki.Jet bıtlıtf ve kefifterin ilerlemui.Jieadım adım birlikte ilerler. Her etnik 
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dönem sadece bHiztf sayısında değil, buradan kaynaklanan mal miilkiin refilliliği ve 
miktannda da leendisinden önce gelenlere gdre ciddi ilerleme kaydeder. Miilk biçimlerinin 
çoklztğztna miilk!Jet ve veraset/e ilgili belli diizenlemelerin artması eşlik edebilir. Miilkiyet 
ve verasetin dayandığı bzt kztrallara bağlı grirenekler toplztmsal iirgiitlenmenin kofH/H ve 
ilerlemesi tarafindan belirlenir. Mülkün büyümesi, insan ilerlemesindeki çeşitli 

21 etnik dönemlere işaret eden buluşların artışıyla, 1 /eepjkrle ve toplztmsal kztrztmlann 
gelifimfyle yakından alakalıdır (525, 526) 
I) Yabanıllık S ev!Jesinde Miilkiyet. 

İnsanlık, aleflen bihaber/een, ekiemiemel i dili yokken ve sonradan yapılma silahiara 
sahip değilken . . .  yeryüzünde gelifigiizel bztldztğzt meyve/ere bağlıydı. Yabanıllık 
döneminde, yavaş ve hızlı fark etmeden i1aret dilinden ve kztsztrlzt seslerden ekiem/emeli 
konlifmaya geçtiler, ilk silah olarak sapadan (Keule) çakmak taş uçlu mızrağa ve 
sonunda yay ve oka; çakmak taş bıçaktan ve leeskiden laf balta ve kazmaya; ateşle 
yemeği pişirme aracı sepetçi siiğiidii (Korbweide) ve kamıflan yapılma sepetten kil/e 
kaplanmıf sepete ve son olarak çömlekçilik sanatına. 

Varlığı siirdiirme araçlannda, sınırlı bir habitattaki doğal meyve/erden, denizden gelen 
pztllzt balık ve kabztklztlara ve son olarak katran yoncalanna ve aviara ilerlediler. 

Yabanıllık seviyesinde şunlar daha da gelişti: ağacın liflerinden ip ve yay yapma; 
bitki pasasından bir kztma1 tipi, tabaklanmtf derinin giYecek ve çadır kaplama için 
hi/anılması; direkten yapılan ve lifter/e kaplanarak ya da laflan araçlarla ortadan 
ikiye aynlmıf kalaslario in1a edilen ev. Daha iinemsiz bztlztflar arasında yangın 
söndiirecek araç (ateş yakmak temel buluşken her şey tersyüz olmuş), mokasen 
(Yerli Amerikalıların tabanı olmayan ve geyiğin yumuşak derisinden yapılan 
ayakkabı için kullandığı kelime) ve kar ayakkabm. 

Bzt ddnemde insanların çoğalan tüketim araçları temelinde yüksek sayıda 
çoğalması (ilkel duruma karşıt olacak biçimde), kıtalar bqyztnc a bztnlann yayılması. 
Toplztmsal örgiitlenmede kanda! siiriiden gens olarak örgiitlenmi1 kabile/ere ilerleme, esas 
devlet kztrztmlannm çekirdeğine sahip. 

Yabanılların en gelişmiş bölümleri sonztnda örgjitlenmif gens toplztmztna evrildi ve 
birorada bir bztrada kiiylerde yafayan kiiçiik kabileler olarak gelifli . . .  kaba enerjileri ve 
daha kaba zanaatları esas olarak varlığı sürdürmeye adanmıştı; henüz savztnma için 
kiiylerin etrafina set çeken kazıklar (Pfahlwerk), nifaslalı yfyecek yok, hala yamyamlık 
var. -İlerleme ''potans!Jel olarak" yoğztndzt, kendi içinde dilin, devletin, ailenin, 
dinin, ev mimarisinin, mülkiyerin ilkel temellerini taşıyordu; benzer şekilde hayat 
tarzının esas çekirdeklerini de. ı Yabanıliann miilkii çok değil; kaba silahlar, kztmaflar, kap kacaklar, kryafetler, 
çakmak taşı, laf ve leemikten araçlar ve "kifisel siislel' temel mal miilk birimleri. Mal 
mülk için az koşul var, mal mülk sahibi olma tutkusu yok; stztdiztm /Heri [-kar hırsı 
ç.n.] yok, artık bu tip bir güdülenme insan zihninde bir giiç. 
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Aliretler topraklara ortak olarak sahip, kalabairk konllllar yaftryanlann ortak 
olarak elinde. 

Sahip olma t11tkus11 salt kifisel olan evalar üzerindeki doğmakta olan güçleri 
besliyor, h11l11flann yavaş yavaş ilerlemesiyle artarak. En değerli sqyılanlar, mhlar 
aleminde kullamlmqya devam etsin diye merhllm mal sahibinin mezanna gömiiliiyor. 

X Veraset: ilk büyük kuralı genli/e/arasmda merh11m bir ki1inin etleilerini yqyan 
gens k11mm11_Yia geliyor. Hemen hemen her zaman en yakın akraba tarafindan alrmr 
amagenel i/h ma/m merh11m11n gens'inde kalmasıdı?ı [69] ve bugens üyeleri arasında 
dağıtılmasıdır. [Grek, Roma gentes 'inin medeniyetinde72 [70] kaldı] . Çocukların 
vesayeti annelerinden geliyor ama babaları olduğu varsayılan kişiden hiçbir şey 
almıyorlar dı. 
II) Barbarlığın Alt Seviyesi'nde Miilk 

Temel lmlllflar. çömlekçilik zanaatı, parmakla örme ve Amerika 'da nişastalı 
yiyecek (mmr) ve bitkilerin sulama yöntemiyieyelifiiri/me sanalı [Doğu yankürede 
eşiti olarak başlıyor: hqyvanlann evcilleflirilmesi, büyük buluşlar yok. Dikey ve 
çapraz dok11ma ipliklerini (Kette u. Einschlag) parmakla ijrme bu döneme aitmiş 
gibi görünüyor, en büyük buluşlardan biri ama zanaala yabanıllık döneminde 
rast/anmadığı kesin biçimde kamtlanamryor. 

lrokualarve aynı seviyedeki diğer Amerika kabileleri, karaağaç ve ıhlam11r ağacı 
lijkrinden yapılma ince sicimler kullanarak, miikemmel kalitede dihy ve çaprak dokuma 
ipliklerini dakuyarak kemer ve urt askısı imal ediyord11. 

O zamandan bu yana insan ailesini giydiren h11 h11l11f11n ilkeleri miikemmel 
biçimde gerçekleflirildi; ama h11n11 dokuma elbise iiretimine yqymqyı hafaramamtfltr. 

Hiyeroglif ilk kez bu dönemde ortaya çıkmış gibi görünüyor; daha önce 
köhnleri varsa da, tam bu zamanda çok önemli bir gelişme sergiliyor. Bu alanda 
h11n11nla bağlantılı h11l11flar dizisi: 

22 1)]est dili ya da kifisel sembol dili. 2) hiyeroglif ya da tekil sembol/er. 3) verter 1 
3) hiyeroglifter ya da teamiiliere dqyanan sembol/er. 4) fonetik giiciin hiyeroglifteri ya da bir 
hecede kullamlan fonetik sembol/er. 5) fonetik aljabe ya da yazılı sesler. 

Kopan anıtlanndaki karakterler görünen o ki teamiiliere dayalr semboller 
derecesinden hiyerogliflerdir ve Amerikalr aborflinler fonetik alfabeye giden 
yoldan bağımsız ilk 3 formil uyguluyor. 

Kijyii sav11nmak için kazrk çakarak smır çizme ve artık ölümcül bir misil 
haline gelen oka karşı savunma olarak73 [71] tabaklanmamil deriden kalkan, 
etrafim kaplayan laflarla ya da geyik boyn11:dannm sivri 11çlarry/a donanmtf çok çefilli 

[•] Gemile, Kutsal Kitap'ta geçtiği üzere yaygın olarak, özelinde Greklere ve Romalılara yoğunlaşırken, 
Yahudiolmayan kişiler, paganlar için kullanılır. Metinde kullanımı 'gens'ten gelen' anlamını taşıyor. (ç.n.) 
[**) Laı:. verto (geri dönmek) fiilinin birinci tekil şalus emir kipi. Marx, kendine hatırlatmak üzere not 
düşmüş. (ç.n.) 



.rava1 .ropalan bu döneme ait gibi görünüyor. Her halükarda keşfedildiklerinde 
Barbarlığın Alt Seviyesi'nde Yerli Amerikalı Kabileleri arasında yaygın olarak 
kH/Iamlryordll. Çakmak taş ya da kemik uçlu mızrak orman kabileleri arasında 
yaygın bir silah değil, gerçi bazen kullanılıyor; mesela Ojibwalar çakmak taş ya 
da kemik uçlu kargı ya da mızrak, She-ma-g11n, kullanıyordu. Ok ve yay ile .rava1 
.ropa.rt bu seviyedeki Yerli Amerikalıların temel silahları. 

Çömlekçilikte bazı ilerlemeler, yani üretilmiş araçların artan boyutu ve 
süslemeleri; Creekler 2'den 10  galona kadar toprak kap kacak yapmıştı; lrokılalar 
hiplerini ve Çllhllklanm diiğme olarak eklenmi1 insan yüzü minyatürleriyle süslüyorlardı; 
bütününde bu dönemin sonuna kadar çömlekçilik son derece kaba kalıyordu. 

Ev mimarisinde ebat ve in1a ltlr{!nda gözle görii/ür ilerleme. 
Daha önemsiz b11l11flar araunda: kıl! v11rmak için hava tüfeği, mısırı 11na çevirmek 

için tahta havan ve boya haztrlamak için laf havan. 
Tütün kHI/ammt için toprak ve laf ç11b11k. 
Yüksek kalitede kemik ve laf aletler, laf çekiç ve tokmaklar/o ( tokmaklar ağır tahta 

çekiçlerdir) , k11lp, ve tabaklanmamış derinin çevrelediği taşın üst kısmı ve kirpi 
dikenleriyle .rü.rlenmi1 moka.ren ve kemer/er. 

Bu buluşların bir kısmı muhtemelen Orta Sevfye'deki kabilelerden ödünç almmtr, 
çünkü sürekli tekrarlanan b11 süreç yoiii.Jia daha ileri kabileler Ofağtdakiler, ne kadar 
hızlı ilerleme araçlarını benimseyebilir ve uygulayabilirse, alttakileri yukan 
çekebildi. 

M mr ve bitkilerin yeliflirilme.ri insanlara mayaSiz ekmeği verdi, Yerli Amerikali 
Jllccota.rh'ı (yeşil mısır ve kuru fasulye karışımı spesyalite) ve mmr lapa.rt da 
(Maissmuss) yeni bir tür mülk, eki/mi! biçi/mil topraklar ya da bahçeleri .r11nmaya 
ba!lryord11. 

Bir kabile topraklara ortaklala sahip ol .ra da, arttk birey ya dagr11p üzerinden tamnan 
ve vera.retin bir kon11.r11 olan mülkiyet hakkt tanmryord11. Ortak birhanede biriefen gr11p [Vi, ll 
zaman aynı gen.r'tendi ve veraset kuralı onu akrabairktan aytrmaya izin veremezdi. 

Veraset: Zevç ile zevceyi birbirinden aytran mülk ve kifi.rel elJalan sırasıyla ait 
oldukları gen.r'te74 (72] ölümlerinden sonra varlığını sürdürüyordu. Zevce 
ve evlatlar, zevç ve babadan hiçbir şey alınıyordu (ve tam tersi). lrokılalarda 
bir adam ölsün ve zevcesi ile çocuklarını geride bıraksın, malr mülkii kendi 
gentililinde paylaftlryordll öyle ki ktz kardefleri, on/ann evlatlan ve b11 eviatiann daytion 
mal mülkiin fVğllnll alabil.rin; erkek kardelleri bunun küçük bir kısmını alıyordu. 
Bir zevce öl.rün ve zevcini ve evlatlarını geride bıraks ın, çocukları, kız kardeşleri, 
annesi ve annesinin kız kardeşlerine miras kalmış kişisel eşyaları; biiyük bolümü 
çocuklara veriliyor; her halükarda mülk gen.r içerisinde kalryor. Ojibwahlarda annenin 
kişisel eşyaları onları kullanabilecek kadar büyümüşlerse evlatları arasında 
paylaştırılıyor yoksa evlat olmadığı durumda bunlar, erkek kordefieri dtflayacak 
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biçimde, hz kardeflerine, annesine ve annesinin hz kordefierine gidiyordu. Ojibwahlar 
nesli erkek fecere.ri iizerinden gelecek biçimde deği{tirdiler.re de, ardıl kadın feceresinden 
oldHğHnda vesayet hiikiim .riiren k11rala II.JII.JOrdH. 

Mal miilk çe{itliliği ve miktan yabanıllıkta daha fa :(fa, ama henüz vesayetle ilgili 
güçlü bir hissiyat geliştirecek kadar güçlü değil. 

Dağıtımlarda mal miilkii geri kalan gentileli dı[layacak biçimde erhk tarafindan 
akraba/ara veren ikinci biiyiik ve.rqyet kuralının HIHiiiniin çekirdeği. Erkek tarafından 
gelme ve erkek tarafından akrabalık arak ne.rli erkekwere.ri iizerinden varsayar. Her iki 
durumda bizzat ilkenin kendisi ama kişiler dahil edildi -farklı. Kadın şeceresinde 
nesille, nesillerinin izini sadece vasiyeri olmayan ortak cetten gelen kadınlar 
üzerinden sürebilen erkek tarafından gelen kişiler; diğer durumda nesillerini sadece 
erkekler yoluyla çizebilenler. B11, erhk torafi akrabalzğının temelinde yatan ay m ve ortak 
eeltengelen doğrlldan nesilyoiH.Jia, verili bir fecerede, gen.r içeri.rindeki kifilerin kan hığı. 

Eşzamanlı olarak, gelifmif Yerli Amerikalı kabilelerde gentili.r 1mayetine karfı apn 
bir tepki baş göstermeye başladı, bazıları bunu tamemen rafa kaldırdı ve .radece 
eviatlara ve.rayet ile ikame etti. Irokllalarda, Creeklerde, Cherokeelerde, Choctalarda, 
Menomineelerde, Crowlarda ve Ojibwalarda bu aşın tepkinin kanıtları. 

Barbarlığın bu eski dönemlerinde yamyamlzğm dikkat çekici derecede azalma.rı; 
yaygın adet olmaktan pkryor, bu dönemde ve Orta Dönem'de .ravaf adeti olarak 
kalıyor. Bu biçimiyle yamyamlığa A.B.D. 'nin, Mek.rika 'nın ve Orla Amerika 'nın 
ba[lıca kabilelerinde ra.rtlanryor. Nişastalı yiyeceğin esas gıda olarak kullanılması 
insanlığı bu yabanıl gelenekten uzaklaştırıyor. 

I) ve II) yabanıllık .reviye.ri ve Barbarlığın Alt Seviyesi, bu iki etnik diinem, dünya 
üzerindeki insanlığın tüm varlığının en az beşte dördünü kapsar. 

Alt Seviye'de insanlığın daha üstün özellikleri gelişmeye başlar: kip.rel hay.riyet, hitabet 
yeteneğ� dini ha.r.ra.riyet, doğruluk, erhklik ve cesaret karakterin bugiin de ortak özellikleri, ama 
aynı zamanda karam.rarlık, kalleflik ve hığna:dık. Kipıel tannlara ve bir y iice Rılh a dair belli 
belir.riz bir a/gola dinde temel ibadet, kaba vezin oiHflllrma, in.ranlann ortak kon11tlan ve mwr 

ekmeği bu döneme girer. Bu, aynca fratriler ve genller halinde örgütlenen .ryntfya.rmian 
aile.rini ve kabileler konftdera.ryonHnH doğ11rd11. İmgelem, insanlığın yükselmesine bu kadar 
büyük bir katkıda bulunan bu fakülte, arak ırk üzerinde çoktan güçlü bir uyaran 
olmaya başlanuş,ya� dökiilmemif mit, efiane ve gelenekleri iiretfyord11. 

III. Barbarlığın Orta Seviye.rinde Miilk 
Bu döneme dair kanıt diğer dönemlere nazaran tamamıyla kayıptır. 

Keşfedildikleri çağda barbar bir giirhmle Kılzry ve Giinry Amerika Kijy Yerlileri 
tarafından sergileniyordu. 

Bu çağ, Doğ11 Yankiire'de hayvaniann evdlle{tirilme.riyle, Batı'da kerpiç t11ğlalordan 
(Luftziegel) ve (bazı bölgelerde de katmanlar halinde yerleştirilmiş ta[tan)yapılma 
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biiyiik ortak kanıtllarda yaşayan Yerli Amerikalı köylülerin tezahür etmesiyle açılır. 

Yapay kanallar gerektiren, sıtlama yoiii.Jia mmr ve bitki yelittirilmesi ve massedilene 
kadar SII.Jıt mıthajaza edecek çapalanmlf kabartı/ardan s�ralarla kare kare diizenlenmit 
bahçe yatak/an. 

Bahsedilen ki[ylii Yerli Amerikalı/ann bir kısmı, keşfedildiğinde, bronzıt 
yapmıfh, bu onları demir eritme sürecine yaklaştırmıştı. 

Bir kale niteliğine sahip ortak kanıtiiar Atağı Seviye 'nin köy çitleri ile Üst Seviye'nin 
sıtrlıt tehri arasmda orta bir konumdaydı. Kelimenin gerçek anlamıyla Amerika'da 
bir şehir keşfedilmediğinden. 

Savaf sanatmda savıtnma dışında büyük bir adım yok, biiyiik evlerin intasryla 
Yerli Amerikaltiara saldırıyı imkansızlaştırıyor. 

Şunları bıtlmıttlardr. pamıtkla doldıtrıtlmıtf yorgan (e.rcaıtpile'ler), ayrıca oka karşı 
kalkan ve çift taraftı kiliç (macıtahıtit/), her taraf tahta bıçak ağız içine geçiri/mit dik 
çakmak ltlfl ıtçlardan sıra oluşruruyordu. Bir sebepten hiçbir zaman yaygın biçimde 
kullanılmamış bakir balta ve kukileri olmasına rağmen, hala ok ve yay, mı�ak, 
savaf sopası, çakmak taşından bıçaklar ve nacaklar ve laf aletler kullanıyorlardı. 

M mr, kıtrıt fasıt!Je, kabak ve fiiliine pamıtk, biber, domates, kakao ve bazı meyvelerin 
bakımı da eklenmişti. B ira 75 [73] agave (Meksika agaveı) SII.Jıtnıt Jermente ederek 
yapılıyordu. Irokıtalar gerçi akçaağaç (Ahornarl) özü fermente ederek üretmişti. 

Seramik sanatındaki gelişmiş yöntemler yoluyla birkaç galon mıthajaza etme 
kapasitesi olan toprak kaplar üretildi, zarif bir doku ve üst düzey bir süslemeyle. 
Bol bol kase, kap, sıt kasesi imal ediliyordu. 

Yerel metallerin kef!i ve kıtilanımı ük iinq .riis iQrı, son olarak bronz balta ve 
keski gibi aletler ve araçlar için, bu döneme aittir. Amerika'da bu metallerin 
muhtemelen iijleme borıtsıt (Blaserohr, Pustrohr) ve maden kiimiirii kullanımıyla 
maden eritme kabmda kalıplar halinde dökerek eritme, bron� kaba laf heykeller ve 
dokıtnmıtf pamıtklıt elbise iiretimi (Hakiii.Jf: Co/1. Of V�ge.r. lll, 377),yontma laflan 
ev/er, ölmüş liderlerin mezarlıkları üzerine kazınmış ideograf ya da hiyeroglifler, 
zamanı ölçmek için takvim, mevsimleri belirlemek için giindöniimii tap, devasa dıtvarlar, 
lamanm, bir köpek cinsinin, hintlinin ve diğer kiime.r hayvanlannın evcillettirilme.ri aynı 
döneme aittir. 

Hiyerartiye göre örgütlenmiş, kostiime76 [74] gö·re aynttmlan bir rahiplik; tann/an 
temsil edecek idollerle kitisel tannlar ve insan kıtrhan etme ilk bu dönemde ortaya çıkar. 

24 1 İki biiyiik Yerli Amerikalı pıteblo'nun; şimdiki Meksika ve Cıtsco'nun, 20.000'in 
üstünde sakini vardı, daha önceki dönemde bilinmeyen bir sayı. 

Toplumda, sivil ve askeri liderler arasmda aynı devlette giderek artan saytlan yoluyla 
aristokra/ik öge, güçsüz biçimleriyle ve ilişkilerin karmaşıklığının artması. 

(*) ispanyolca halktan kasaba ya kadar geniş karşılığı olan, güneybatı A.B.D.'de yaşayan yerli Amerikalı 
cemaate verilen ad. ( ç.n.) 
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Doğu Yankiire: bu dönemde yerli kabilelerini görüyoruz, evcil htryvanlarla birlikte, 
on/an siit ve et ile besleyerek ama muhtemelen bahçe ürünü ve nişastalı yiyecek 
olmadan. Yaban atı, inek, kt[yun, kalır, dili d omu� 77 bunların yelif/irilmesi büyük 
bir atılım sağlamıştı; davar ve sürüler içerisinde üretildiklerinde daimi bir 
ilerlemenin kaynağı haline gelmişlerdi. Etkisi ilk olarak, sürülerin yaratılması 
ve sağlanması için çoban hayatı oturmaya başlar başlamaz, ytrygmla{tı. 
Genelinde ormanilk bölge olan Avrupa çobanlık durumuna adapte olamadı 
ama Fırat ve Dicle'nin ve Asya'nın diğer nehirlerindeki düzlükyiiksek Arya 
ovalançoban kabilelerinin doğal evleri oldu. Buraya doğal olarak evrileceklerdi; 
burada uzak Aryan ecdad, Sami çoban kabileleri gibi karşı karşıya geldikleri 
şeyi bulacaklardı. 
KiJ/tiir, tahıllar ve bitkiler, Batı A.rya ve Avrupa 'mn ormanlık alanlanndaki çtryırllk 
dii�iiklere göçten önce mevcut olmalıydı. &cil hayvanlar için gereken ihtiyaçlar 
tarafindan onlara empoze edilen bu kültür artık hayat ereklerine eklemlenmişti 
(bu belki Keltler için geçerli değildir.) 
Keten ve pamuk dokumalan ve bronz araçlar ve silahlar bu dönemde de Doğu 
Yarıküre'de görünüyor. 
Barbarltğm Üst Seviyeslne geçişteki engeli aşmak için bir kenanm ve ucunu 

tulmtryı miimkiin ktlan metal araçlar gerekli; bunun için demir eritme siirecinin 
bulunması gerekli. 
Miilkiyet: kifisel miilkiin biiyiimesinde büyük artı{ ve ki1ilerin toprakla i/ifkilerinde bir 

iki deiJfiklik. Toprak alanı hala ortak olarak kabile/ere aitti; ama bir biiliimii artık 
devleti desteklemek için bir kenara ayrılıyordu, diğeri dini kullanımlar için ve daha 
önemli bir böliimii -halkın kendi varlığını siirdiirmesini sağladiğı bölüm, birkaç gens 

ya da trynı pueb/o içerisinde ikamet eden kişilerden oluşan cemaatler arasında 
bölünmüştü. Kimse kişisel olarak toprak ya da ev sahibi değildi ve istediği 
kişiye kendi gücüyle basit bir ödemeyle satma ve miras bırakma hakkına 
sahip değildi. Ev/er ve topraklar iizerinde bireysel miilkiyet gentes ya da kifi/erden 
miitefekkil cemaat/erin ortak miilkiyetini dışlıyordu, ortak konutlar ve ilgili ailelerin 
yerle1me modu. 
LAguna Pueblo Yerli Amerikaliiannın yanında misyonerlik yapmış olan Ped. 
Sam. Gorman Historical Society of New Mexico hitabında şöyle der: 
"Miilk hakki ailenin kadın kısmına aittir ve anneden kıza o şecere içerisinde 
geçer. Topraklara ortak olarak sahiptirler, ama bir araziyi bir birey ekip biçtikten 
sonra onun bu arazi üzerinde onu cemaatten birine satabiieceği feki/de kifisel 
hakkı doğar . . .  Kadınlan genel olarak tahıl iizerinde kontrol sahibidir, gelecekleri 
konusunda İspanyol komşularına oranla daha öngörülüdürler. Genelde bir 

yıllık ia1eyi ellerinde bulundurmtrya çalıwlar.18 [76] Ancak iki yıllık kıtlık birbirini 
takip ederse, Pueblolar bir cemaat olarak açlık çeker. (Morgan s. 5 36, n). 
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Miilk hak/an, bireyler ya da ailelerde var, kendi (erkek ya da kadın) gentiles 
varisierine veraset haricinde devroiHnamaz. 
MoqHi köyii Yerli Amerikalı/an, 7 büyük pueblo ve bahçe hariç, artık koyHn, at 

ve kat ır siiriilerine sahiptir ve diğer kifisel mala da hatm seryı/ır miktarda sahiptir; birçok 
ebatta toprak kap imal eder, mükemmel kalite ve tezgahlarda yiin battaniJel er ve 

kendi imal ettikleri yiin iplikleriyi e. Binhap j. W. Powe/1, zevcin zevcenin ya da onHnla 
evlilikten olma çocHklann miilkii iizerinde orada hala hak sahibi olmadığım gösteren şu 
vakadan bahseder. Bir ZHnialı bir Orcrybe kadmryla evlenir ve 3 çocuğu olur; kadın 
ölene kadar onlarla Orcrybe'de yaşar. MerhHm efinin akrabalan adama zevcesine 
değil de kendisine ait olan alım, elbiselerini ve silahlanm ve birtakım battaniyeleri 
bırakarak, çocukları ve hane mülkünü kendi mülkiyederine geçirir. Adam, 
Pueblo'yu Powell'la birlikte Santa Fe'ye gitmek ve daha sonra ZHni'deki kendi 
halkına geri dönmek için terk eder. -Kod m/ann oldHğH kadarerhklerin de, yerleşmiş 
oldukları ve belirli düzenlemelerle kendilerinden sonra gelecek akrabalanna 
bırakacakları pueblo evlerinin bu tip odalarına ve bölmelerine miilk hakkı olması 

25 ihtimal dışı değil. 1 İspanyollar (yazarlar) güneyli kabilelerio toprak mülkiyetini 
kaçınılmaz bir karmaşa içerisinde bıraktı. Ki1ilerden miitqekkil bir cemaate ait, miilk 
hakkı devredilemez ortak toprakta feodal toprağı, şefte feodal llrdH ve halkında onun 
vassaliarını gördüler; toprağa ortak olarak sahip olunduğunu gördüler, bizzat 
sahiplerinin cemaatine değil -gens'e ya da bir gem'in alt boliimiine- değil. 

Kadm 1eceresindeki nesil, diğerlerinde, muhtemelen daha büyük kısmı, erkek 
şeceresinde nesle geçerken, Meksika ve Orta Amerika kabilelerinin bazılannda 
h:ila devam ediyordu; erkek 1eceresinin nedeni miilk etkisi yoluyla. Mayalarda nesil 
erkek şeceresindeydi, buna karşılık Azteklerde, TezkHkanlarda, Tlakopanlarda ve 
Tlasklanlarda hangi şecerenin olduğunu belirlemek zor. 

Amerika'da kify yerlilerinde Teucdi idaresi vakasında olduğu gibi arkaik 
yönetiminden geride kalanlar/o erkek şeceresinde ardıllık olduğu muhtemeldir. 
Bunlarda mülkü erkek tarafından gelen akraba arasında dağıtan ikinci biiyiik 
veraset kHralmm geçerli olması beklenir. Erkek akraba/ann hapndaki vefat etmif bir 
ki1inin evlatlan erkek şeceresinin neslinden olmalı ki (erkek akrabalar arasında) 
daha biiyiik böliimii alsınlar. Ama salt varis değillerdi (diğer erkek akraba/ann 
dışlanmasıylaf9 [77] Amerikalılar Barbarlığın son (Üst) Do·nemlne hiç girmedi. 
Böl. II (Kmm IV) Verarelin iiç kHralmdan devam 

Barbarlığın Üst Do·nemi DoğH Yankiire'de başladı. 
Demir Eritme siireci; mekanik amaçlar için yeterli giiç ve sertlik gerektiren bir metalin 

eksikliğinden bronza rağmen ilerleme durdu; ilk önce demirde bulunuyor. Buradan 
itibaren ilerleme daha hızlL 

IV) Barbarlığın Üst SeviJesi'nde Miilk 
& dönemin sonH, yığınlar halinde miilk genelleştirildi -birçok tipi içeriyor, 



ı Etnoloji Defterleri Ktırl Mat:�r 
Binnci K111m 

bireysel mülk hakkı tarafindan elde bulundurul uyar- yerlefmif tanm, imalat, yerel 
ticaret, yabancı ticaret yoluyla, ama: 

Eski ortak toprak mülkfyeti (kısmi uygulamalar hariç) tryn mülkiyete yerini 
bırakmıyor. 

Bu sevryede kölelik ortaya çıkıyor; doğrudan mülk üretimtyle bağlanhlı. Bundan 
(kölelikten) İbrani tipi patriyarkal aile ve baba er ki altmda LatinBO (78] kabilelerinin 
benzer ailesi ortaya çıkıyor, Grek kabilelerindeki trynz ailenin uyarlanmlf bir biçiminde 
de aynı şekilde. 

Bu yüzden, tarla tanmı yoluyla ama varlığı sürdürmek için artan bollukta halklar 
gelişmeye başladı, bir devlet altında on binlerce sayıya ulaşmışlardı, oysa daha 
önce sadece birkaç bindiler. En çok arzulanan topraklann mülkiyeti için mücadele 
önceden belirlenmiş alanlarda ve kale tarafindan korunan [ehirlerde nüfus arllfryla 
kabilderin konuşlanması yoluyla yoğunlaştı. İleri savaş sanatı ve maharetin 
ödüllerini çoğaltıyor. Bu değişiklikler medeniyete yaklaşıldığıru gösteriyor. 

Greklerin, Romalı/ann, İbrani/erin ilk yasalan -medenfyetin baflangıcından sonra
genel olarak daha iinceki deneyimlerinin adet ve gö·renek olarak cisimleftirdiği sonuçlan 
sadece yasal uygulamalara dönüştürüyorlardı. 

Barbarlığın Üst Dönemi'nin sonuna doğru 2 tip mülkiyet hakkına meyil,yani devlet 
yoluyla ve bireyler yoluyla. Greklerde hala elde bulundurulan topraklar, batJian ortak 
olarak kabileler yoluyla, diğerleri dini uygulamalar için ortak olarak fratri yoluyla, 
diğerleri ortak olarakgens yoluyla ama toprak yığın olarak cryn cryn birey mülkiyet hakkı 
altına almmlfh. Solon'un zamanında Atina toplumu halagentilis'ti, topraklargenelinde 
on/an ipotek alhna almtryı ögrenmif bireyler yoluyla elde tutuluyordu (Piut. S olon'da 
böl. XV. "semnunetai gar Solon en toutois oti tis te proupokeimenis (ipotek 
altına alıyorlardı) :Eeı,ı.y\ıyei(lL y9:Q :E6A.wv §y IOUIOtc ôn I�C IE ıtQoÜuoxetı,ı.€vı:ıc 

ges orous (yı:ıc DQolıç) [borçlunun eve ya da tarlaya meblağın yanında adını 
da belirtınesi gereken bir yazıyla koyması gereken, üzerine para borçlanmış 
olduğunu gösteren işaret] 

Orous aneile pollakhi pepigpotas 
Prosthen de douleuousa, nun eleuthera"81 (79] 

(OQouc cıvW..e uollcıx� ueuı:ıy6Icıc · ZtQOa8-ev ô€ ôouA.eıJouqcı, vvv EA.EU&€Qcı) 

İlk kurulduklarından bu yana Roma kabilelerinin bir kamu arazisi, Ager 
Romanus'u, vardı ve topraklar dini amaçlı kullanım için curia, gens ve tryn tryn 
bireyler tarafindan elde tutuluyordu. Bu toplumsal kuruluflarömrünü daldurduktan 
sonra, onlar tarafindan ortak olarak elde bulundurulan topraklar yavaf yavaf özel mülk 
oldu. 

Bu çefitli mülkiyet biçimleri, en eski toprak tenure'ünün' kabile tarafindan ortak 
olarak elde bulundurulan toprak olduğunu gösterir; ekilip biçilmesine baflandıktan 

(*) tenure: feodal bir işletmede serilere işletmeleri için dağıtılan toprak. (ç.n.) 
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sonra gente/in hakimiyetindeki kabile topraklannın bir kısmı bölündü, bunlardan 
her biri kendi payım ortak olarak elinde bulundurdu; bunu zaman içerisinde 
birrylere dağrtılan pcrylar izledi ve bu pcrylar son olarak ayn ayn birrysel mülkiyet olarak 
olgunlaştı. 1 Ki{i.rel mülk, genelinde, birrysel mülkiyete tabiydi. 

Tek efli aile Barbarlığın Üst Seviyesi'nde Symfyasmian ailesinden gelişmiş gibi 
görünüyor, mülk artl{l ve onun verasetiyle ilgili adetler/e sıkı sıkıya bağlı. Nesil erkek 
feceresine doğru deği{iyor; ama tüm mülkiyet, reel ya da kifisel, ezelden beri olduğu 
üzere gens'te irsi kalryordu. 

İ {yada. İ!Jada'da 0/, 20)82 [80J ekilmı/ tarlalar etrafında çit/erden, yarısı bağ, kalanı 
sürmek için, (XIV (1 21 )) 50 akrlık birkapalı alandan (Jıentikontognos, 1tEV'tl]MOvt6yuoç 

bahsediyordu (IX, 577) Tideus, kaynakları zengin bir malikinede yaşar ve bol 
bol tahıl üreten tarlaları vardır. 

(Morgan kabaca çit çekmenin özel toprak mülkiyetini ispatladığına inanırken 
yanılır). At cinsleri de bir süredir mükemmellik dereceleri üzerinden birbirinden 
ayırt ediliyordu 0/, 26 1 ) "zengin bir adamın sürüde sayısızca koyunu" (IV, 433), 
basrlmlf para bilinmiyor, yani ticaret çoğu zaman takas, şu satırlarda olduğu gibi: 
enthen ar' oinjzonto EV9Ev ag' oivlÇovm (ciı:ı.iz..aQ ( oivaÇw ), orta çatıda" şarap 
saon almak) karj komoootes Achaioi, alloj men chalko (aAA.m B'cıT&wvt) (aere;), 
alloi d'aithoni (atB�gw aAA.m BE gtvoTç) (muhteşem) sidiro alloi de rinois (aAA.m 

B'cıUtl]at �OEOatV, aAA.ot B'avBgcın6BEoot) (pellibus) .... alloi d'autesj boesin, alloi 

d'andrapodessj' <titheoto de daita thaleian> (-rl8Evm BE Bcıhcı 8aA.Etcıv)83 [81 ]  
(ll. 1 .  V. 472-75) ; 

Burada cevher 
Demir 
Post = {arap 
öküz 
Köleler 

(III {arapla paranın efan/am/ı olduğu efdeğer form); 

(II efdeğer form) 
w {arap= cevher y:ı da demir y:ı da iiküz 

Külçe/er halinde altın ağırlık tarafindan sirküla.ryona sokulan ve talentler tarafindan 
değer biçilen. (ll. XII, 274, Morgan alıntı yapıyor; burada böyle bir şey yok)84 [82] 

Bahsedildiği üzere: imal edilmi{ altın, gümüf, pirinç ve demireşyalar, birçok {ekliyle 
keten ve yün tekstil dokuma/an, ev/er, sarcrylar vs. 

Veraset: Barbarlığın Üst S eviynı'nde ev, toprak, sürü ve da varile deği{ tokufu yapılabilen 
metalar bu kadar büyük bir niceliğe eriştikten sonra ve veraset meselesi birrysel 

(*) orta çatı: Antik Yunanca'da edilgen çauya benzeyen bir formu olan, çoğunlukla işteş liiller için kul
lanılan ve çoğunlukla etken anlam içeren çatı. (ç.n.) 
(**) Lat. bronz sikkenin çoğul u ra da ödeme anlamını içinde barındıran isim. (ç.n.) 
(***) Lat. hayvan derisi, edat kullammında başvurulan hal (Ablativ) ile birlikte verilmiş. (ç.n.) 
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mülkfyetin elindeydi, gerçekiere tekabül eden hakJara kadar dayatıyordu. Eva/ 
hayvanlar daha önceki bütün mal biçimlerinden daha biiyük değere sahip, yiyecek, 
deği! tokHf yapılabilir, meta hizmeti görüyor, IllisakJan serbest bırakmada, cezalan 
ödemede ve dini amaçlarla kHrbanlrk olarak kullanılabiliyor; sayılarla sınımzca 
üreyebiliyorlar -onlara sahip olma insan zihninde ilk kez servet kavramını açrğa 
çıkanyor. Zaman içerisinde toprağın sistematik biçimde ekilip biçilmesı� ailenin 
topra/da özdefleflirilmeye ba1/aması ve on11n mülk üreten bir ö"r;gjjt/enme haline gelmesi; 
kısa sürede LAtin, Grek, İbrani kabilelerinde ifadesini köle ve hizmetiileri de içerecek 
biçimde patriyorkal ailede buldu. Baba ve çoc11klann emeği giderek daha çok topra/da, 
evcil hayvaniann üretimi ve ticaretin yaratılmasıyla iç içe geçer oldu, bu, aileyi 
bireyselkflirmeye başladı ve çocukların yaratmada yardımcı oldukları mal mülk 
mirası üzerinde iddia ettikleri üstün hakkı gösterdi. Toprak kültüründen 
önce sürüler ve d(JJ)ar/ar doğal olarak bir gmp içerisinde birlefmif kipierin varlrklannı 
sürdürmeleri için akrabalık temeli üzerinde ortak mülkiyetleri altına giriyordu. 
Erkek S'!JII üzen'nden veraset kendini bu koşulda ifşa etmeye meyilliydi. Ama 
toprak mülkün altına girer girmez ve bireylere dağıtılan paylar bireysel mülkiyet/e 
son11çlanır son11çlanma� erkek S'!)' ll üzerinden k11mlan verasetin diğerinin yerine geçeceği 
kesindi: üçüncü biiyük veraset k11ralr, merh11m sahibin eviatianna mülkii vermek. 
Tarla kültürü, toprağın bütün yüzeyinin ayn ayn bireyler tarafindan sahip ol11nan 

mülkiin altına girebileceğini ispatladığında ve ailenin ba1r servet birikiminin doğal 
merkezi old11ğ11nda, insanirğınyeni mülk kanyeri bafladı -Barbarltğın Son Dönemi 'nin 
sona ermesinden iince tüm olg11nl11ğ11yla gerçekleşmişti, insan zihni üzerinde biiyük etkisi 
oldu, karakterin yeni ögelerini uyandırdı; mülk heroik çağın barbarında müthif bir 
t11tkH uyandırdı (''booty and beauty" -ganimet ve güzellik) . Buna karşın, arkaik 
ve daha sonraki adetlerde sağlam değil. [Bay Loria! Voila tutkunun işleyişi!] Tek 
efiilik eviatiann babadan gelmesini güvence altına aldı ve J merh11m babalannın malını 
mülkünü miras almada sadece onlara ait haklan korudu ve ifşa etti. 

C ermeni er, Barbarlrğrn Üst S eviyesi 'nde keşfedildiklerinde sınırlı miktarlarda demir 
kullanıyorlardı; sürii ve davarlan vardı; tahıl yelifliriyorlardı; kaba keten ve pam11k 
tekstil kHmaflan imal ediyorlardı, topraldarda bireysel mülkiyet fikrine erifmemiflerdi. 
Bunun üzerine şu sonuca varılır: Barbarlrğrn Orta Seviyesi 'nde A.rya ve Avmpa'da 
bilinmeyen topraklarda bireysel mülk Üst Viinem'de ortaya çıktı. İbrani kabilelerinde 
toprakların bireysel mülkiyeti medeniyetlerinin başlangıcından önce vardı. 
Aryan kabileleri gibi barbarlıktan çıkmışlardı, evcil hayvan ve tahıl, demir ve pirinç, 
altın ve gümÜf, topraktan yapılma i1/er ve dokHma kHmaflar. Ama tarla tanmı ile ilgili 
bilgi/eriİbrahim'in zamanlarıyla sınırlıydı. İbrani toplumunun yeniden inşasından 
sonra, Mısır'dan çıkıştan sonra Filistin bölgelerine erişenlere toprak dağmldığı 
üzere kanda! kabileler temelinde medeniyetin onlarda genli/is kHmmlar olarak, 
politik toplum bilgisinin altında bulunduğunu gösteriyor. Veraset, kesin surette 
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Jratrideydi ve muhtemelen "babanın hanesl' gens'teydi . . .  Evlatlar salt kendilerine 
ait veraseti elde ettiklerinde, bir eksiklik olması durumunda oğHIIannyerine kı�ar 
sqy11n devamlılığını sağlıyordu; evlilik bi[ylece kendi miilkiinii varis kadının hesabına 
hakta bazı kısırlamalar getirilmediği müddetçe kendi gens'inden zevcininkine 
geçirecekti. Mantıken ve doğal olarak gens içerisinde evlilik yasaklanmrflr; mesele 
M11sa'dan ö'nce bir İbrani veraset meselesi olarak gündeme gelmişti, Salon'dan önce 
Atina veraseti meselesi olarak, gem üyeliği içerisinde kalmasını üstün bir hak olarak 
iddia ediyordu; ikisi de bu mantığa göre karar veriyordu. Aynı soru Roma'da 
bulunmuş olmalı ve kısmen birkadının evlenmesinin dimin11tio capitis [haneden bir 
başın eksilmesi-ç.n.] olarak işlediği kural tarafından karşılanıyordu ve b11n11nla 
birlikte erkek sqy11 haklan için bir hakyitimi. 

Konii.Jia ilgili diğer mesele. evlilik on11 gem içerisinde yasaklayan k11ral tarafindan 
srmrlandınlacaktz ya da serbest ka/dr ve akrabalığın ol11p olmamasr değil akrabalığın 
derecesi kurtlamanın ölçiitii o/dı;. İkinci çözüm kazandı. 

Selofhat öldü, geriye kr�annı bıraktı, oğ/11 olmamrttı ve veraset bir öncekine 
verildi. Daha sonra bu kızlar ait oldukları Y11s11j kabilesinin dışından insanlarla 
evlenmeye başladılar; kabilenin üyeleri bu tip bir mal miilk devrine karşı çıktılar, 
Musa'nın önüne davalar getirdiler. 

Bu herifler davayı şu şekilde sundu: "Eğer Selofhat'ın kızları batka bir 
İsrail kabilesine bağlı erkeklerle evlenirlerse, miraslan bizim ailelerimizden alınıp 
zevçlerinin bağlı oldliklan kabilenin miraıma eklenecek. Bifylece kllrayla bize diişen pay 
eksilecek." [Çölde Sayım -Tevrat'ın dördüncü kitabı ç.n.] , XXXVI, 3)85 (83) 

Musa86 [84) cevap veriyordu: "Yusuf oğullarının kabilesinin söyledikleri 
doğrudur. Rab, Selofhalın kızları için şöyle diyor: onlara kimin en uygun 
olduğunu düşünüyorlarsa onunla evlensinler: ancak babalannın kabilesinin 
geldiği ailelerden kimseler/e evlenebilirler. İsrail'de miras bir kabileden ö'biir kabileye 
geçmeyecek. İsrail'in evlatlarından gelen herkes babalarının kabilesinin miraıma 
bağlı kalacak. Herhangi bir İsrail kabilesinde miras alan kız, babasrnın bağlı 
old11ğ11 kabilenin ailesinden biriyle evlenmelidir. Öyle ki, her İsrail eviadı babasının 
mirasını sahiplenebilsin." (Çölde Sayım, XXXVI, 5-9) Kendi fratrileri 
içerisinde evlenmeleri bekleniyordu, genteli içerisinde evlenmeleri zorunlu 
değildi. Selofhat'ın kızları "kendi babalannın erkek kordetlerinin oğ11llanyla evlrydi" 
(Çölde Sayım XXXVI, 1 1  )87 (85) -sadece kendi fratrisinin üyeleri değil, kendi 
genlinin de;88 [86) aynı zamanda erkek soyundan gelen bir sonraki dereceden 
akrabalarıydı. 

Geçmişte Mma veraset kilra/mr koydu ve bifylece '!Jg}llamayr tersine çevirdi: 
"İsrailoğullarına de ki 'Bir adam erkek eviadı olmadan öliirse, mirannı kızianna 
devredeceksiniz. Kı:(JYOksa mirasını erkek kardetlerine, erkek kardeşleri yoksa amca/anna 
vereceksiniz. Ve babanın erkek kardeti yoksa, akrabalanna,yani ai/ede ondan sonra gelen 
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kiffye vermelisiniz ve o mirasa sahip olmalı." (Çölde Sayım, XXVII, 8-1 1) 
İşte varisler: ıı evlat/ar, ama oğullar kızların güvenliğini sürdürme 

yükümlülüğüne tabi, mal miilkii alryor gibi görünüyor. Başka yerlerde en biiyiik 
oğlun iki kat aldtğmı görüyoruz. 

ıJ Yakm/ık .rtra.rtna göre erkLle akrabalar. a) merhumun etiladt olmadığında erkek 
kardeşleri ve erkLle kardefleri olmadtğmda b) merhumun babaıtnın erkLle kardefleri 

JJ Gentile.r, yine yakınlık sırasına göre "ailesinde ondan sonra gelen akraba." 
"Kabilenin ailm" fratriyle benzerdir; mal miilk de çocukların ve erkek akrabaların 
yokluğunda merhum mal mülk sahibinin en ya/em fratonma [-fratri üyesi, ç.n.] 

28 gider. -Bu silsile kanda1/an mira.rm dtpnda btraklr, bir frator 1 babanın erkLle 
kardelinden daha uzaktadır, merhumun kız kardeşlerinden birinin çocukları 
yerine miras ona kalabilir. Erkek şeceresindeki nesil ve mülkgen.r'te miras yoluyla 
geçebilmelidir. Baba oğlundan mira.r alamryordu, biiyiikbaba da tonmundan. Burada 
ve geriye kalan Musa Kanun/an, On İ ki uvha Kanunlan'yla uyuşuyor. 

Daha sonra uvi Ya.ra.rt [fevrat'ın üçüncü kitabı Levililer -ç.n]yeni bir temelde 
evliliği gentili.r yasalardan bağım.rtz kHrHm.rallafhrdt; kandaflık w hmmlığm belli dereceleri 
içerisinde evliliği yasakladı, evliliğin, bu dereeelerin ötesine geçildiğinde, serbest 
olduğunu açıkladı; bu İbranilerde evWikle ilgili gentili.r adederin kökleşmesini 
sağladı, daha sonra Htristfyan ulus/ann yasası oldu. S olon'un veraset/e ilgili ya.ralan 
bizzat Musa'nınkiler 811 [84) gibi kapsamlıydı. 

90 (87] ihranilerin ve Greklerin daha iinceki adetleri, giirenekleri, kHrHmlanmn 
miilkfyetle ilgili olduğun� gösteriyor. 

Solon'Hn zamanında, verasetin iiçiincii kuralı Atinalı/arda tam olarak gelişti; erkLle 
eti/atlar kız kardeflerinin giivenliğini koruma ve on/an evlilikleri için ırygun biçimde elden 
çıkarma yiikiimliiliiğiiyk merhum babalannm mal miilkiinii alryordu. ErkLle evlat 
olmadığında, kız eviatlara eşit derecede miras kalıyordu; bu yolla kadmlara mal 
miilk iizerinden yetki verilerek kadm varis/er (epiklires) (A€mxA�eEç) yaratılıyordu; 
Sol on qym gens'ten gel .re/er de ve etili/ik daha ö"nce onlar için adet yüzünden yasaklanmtf 
olsa da kadın vansin en ya/em erkLle akrabqyla evlenmesi gerektiğini söylüyordu. 
Bir sonraki erkLle akrabamn, evli olsa da, kadm varis/e evlenebilmek için zeticesini 
bırakip mülke sahip olduğu örnekler olmuştur. Demosthenes'in Eubulidelinde 
Protosmachus bir örnektir. (Demost. Eubulide.r'e karft, 4 1) .  Evlat olmadığında, 
miilkler erkLle akraba/ara, onların yokluğunda feshedilmiş olarak gentiles'e. 
Mal miilk Atina/ı/arda, İbranilerde ve Romalılarda olduğu kadar katı biçimde, gens'te 
korHntryord�t. So/on, daha önce adet olarak yerleşmiş bulunanı yasaya çevirdi. 
S olon'da vasfyetle mal btrakma (onun tarafından konulmuş?) görünüyor; Plutarkhos 
buna daha önce izin verilmediğini söylüyor. (Romulus: MÖ 754-711, 1 -37 Roma 
Şehri üzerine; So/on Atinalıların yasa koyucusu, yakl. MÖ 594) 

Eudokimise de kav to peri diathikon nomo, proteron gar ouk exin, all' en to 
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genei tou tethnikotos edei ta khrimata kai ton oikon katamenein, o d' o bouletai 
tis epitrepsas, ei mi paides eien auto, dounai ta autoui filian te suggeneias 
etimise mallan kai kharin anagkis kai ta khrimata ktimata ton ekhonton 
epoüsen.91 (88] E\ı8oxiı.uıae BE xıiv IW 1tEQl Ôtcx6ııxıiıv voııw, 1tQOISQOV yıiQ o\ıx 

Eg!JV, ıill' Ev Iw yEm wu Ie9vııxiuoc Eôeı Ili; XQ�ı.tCXJcx xgi wv oixov xcxicxı.tEvm, 
• " . ' P. ' ' • • .ı' . .., • . " • • • .. ' • O o W pıOUtı.EI(Xl ILC E1I!IQE'J'CXC, El lol!J 1t(XloEC ElEV (XUIW oOUVcxl Icx (XUIOU, !flt.tcxV 
Ie quyyeveicxc ıhiı.tlJaE ı.tıillov xgi XıiQıv ıivıiyxlJC, xcxi Ili; XQ�ı.tcxiCX xi�ı.tcxiiX Iwv 

Exovxwv Enoiııaev. (Plutarkhos, Vita So/on, böl. 21) 
Bu yasa, şimdi bir de vasiyetname ilavesi eklendiği üzere, ki{inin -o yafarken

mülkünün mutlak bireysel olarak ona ait olduğunu tanıyordu. Düzenleme, ortada evlat 
olmadığında ama gentilis hakkın evlat olduğu müddetçe onu gens'te temsil etmesi 
için baskın kalmaya devam eder. Her halükarda görenek (vasiyetle ilgili) daha 
önceden mevcut olmuş olmalı çünkü Salon mevzu hukuku-geleneksel hukukta 
değiştirdi. 

Romalı/ann 12 Levha Kanun/an, ilk önce MÖ 449'da ilan edildi; yoluyla şunlar 
tanıruyordu: vasiyetsiz ölenin miras hakkı: "lntestatorum hereditates <ex> lege 
XII tabularum priscum ad suos heredes pertinet."92 [89] (Gaius, inst. iii, I) (evlatlarla 
birlikte zevce merhumun ortak varisi oluyordu) .  "si nullus sit suorum heredum, 
tunc hereditas pertinet ex eadem /ege XII tabularum genli/es ad agnatos."93 [90] (Gaj. 
III, 9) "Si nullus agnatus sit, eadem lex XII tabularum genli/es ad hereditatem 
vocat."94 [91 ]  (a.g.e. III, 1 7) Hereditas'ın Romalılarda 1 2  Levha'ya oranla ilkel 
biçimde tam zıt düzende var olduğu mantıklı bir pkanm gibi görünüyor; gentes 
tarafindan veraset erkek akrabalardan önce; yalnızca eviatlara bırakılınadan önce 
erkek akraba/ara bırakılanlar. 

Barbarlığın daha sonraki dö"neminde kişilerin bireyselliği yoluyla aristokrasi ortaya 
çıkıyor, artık kitleler halinde bireyler tarafindan sahip olunan servetin artıg insanların 
bir kısmını daimi olarak küçültme yoluyla kiilelik, daha ö"nceki etnik dö"nemlerde 
bilinmeyen tJIIık kofullannı baflatzyordu; bunun yanı sıra mal mülk ve resmi konum ile 
birlikte -aristokrasi hissiyatını doğurdu, gentes tarafindan empoze edilen demokratik 
ilkelere tjl karakterde. 

Barbarlığın Üst Seviyeslnde, şefin makamı farklı derecelerdedir, genelde gen/te 
soydan soya geçer ve üyeleri arasında seçime dayanır, büyük ihtimalle Grek ve Roma 
kabilelerinde kural olarak babadan oğula geçiyordu. Ama bunun irsi hak tarafından 

29 böyle olduğu ile ilgili kanıt yoktur. 1 Greklerde arkhon 'un, phylo-basileus 'un ya da 
basileus 'un (�a.mlelıç) ve Romalılarda princeps ya da rex'in makamlannın sait olarak 
elde bulundurulması ailelerinde aristokrasİ hissiyatını güçlendirme eğilimine yol 
açtı. Daimi varoluş kazansa da, bu kabilelerin erken yönetiminin demokratik 
karakterini kö"kten deği{tirmek için yeterince güçlü değildi. 

Mülkün bu kadar yoğun ve biçimlerinin bu kadar çeptli olduğu günümüzde, 
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mülk insanlar hesabına idare edilemez bir güç haline gelmiştir. "İnsan zihni kendi 
yaratısının karşısında kendini kaybetmişçesine duruyor. Yine de insan zekasının 
mülk üzerindeki hakimiyetinin yükseleceği bir zaman gelecektir . . .  Sadece mülke 
dair bir kariyer insanlığın nihai kaderi değildir. Medenryetin bafladığından bu yana geçen 
zaman insan varlığının geçmiş süresi içerisinde çok ufak bir parçadan başka bir 
şey değildir (ve çok ufak bir parça); ve gelecek f'!Y sadece yütyıllardan küçücük bir parçadrr. 
Trıpluoıun fÖ�mesi. miilkiin erek ve amaf olduğu bir karjyerin sona erme süreci ha/ine 
glmek üzyre veda eder,· fÜnkii bigle bir /eat»er /etndi /etndinj imha etme ii.fjkrjnj i;inde 
banndınr . . .  (toplumun daha yüksek bir planı) özgürlüğün, kadim gentes'in eptliğinin 
ve kardqliğinin daha yüksek bir biçiminde bir yeniden doğU{ olacaktır." (552) 

"İnsan deneyiminin meyveleri bir zeka ilkesi ve bir fiziksel biçimle ortak köken 
sayesinde özünde tüm zamanlarda ve bölgelerde, aynı etnik sevryelerde aynıdır." (552) 

Kmm II (Devlet Fikrinin Gelifmesi) 

BöL I Toplumun cinsiJet temelinde ô"rgütlenmesi. 
Erkek ve /Vıdm Sınıflan Halinde Örgütlenme (aynı zamanda cinsiJet temelinde örgütlenme) 

TArtık Avustrafyalı aborijinlerde rüm canlılığı içerisinde bulunuyor. Yabarullıkta Oow 
down), tarif edilmiş sınırlar içerisinde zevç ve zevcelerden 95 (92) bir cemaat, toplumsal 
sistemin merkezi ilkesiydi; evlilik haklan (iura coniugalia) (Romalılar şu aynmı yapıyor: 
connubium, medeni bir kurum olarak evlilikle ilişkili ve coniugium, salt fiziksel bag)] grup 
içerisinde kuruluyordu. [bu "haklann" özgür kalması vs. bilinçsiz reforma.ryonlarla bilflamıf 
hareketleri yoluyla yavaş yavaş tamamlanır; "doğal seleksiJan "yoluyla bilinçsitre iflenirdi.) 

Dar/ing River bölgesi -Sydnry'nin kumi- Kamilaroi dilini konuşan Avustra!Ja 
aborijinlerinde cinsiyet temelinde sınıflar halinde bundan sonra gelen ilkel örgütlenme ve kandaf 
akrabalık temelinde gentes içerisinde örgütlenme. Benzer şekilde diğer A vustralyalı 
kabilelerde çok yaygın; içeride yapılan gözlemler, erkek ve kadın sınıflannın Kamilaroi 
arasında sınıflan yerinden etme süreci içerisinde olangentes�en eski olduğuna dair kanıtlar 
sunar. Gentes ilkeiken ve daha önceki toplumsal yapıya saidırma yoluyla olgunluğa 
erişmeye doğru ilerlerken, erkek ve kadın kollannda sınıf toplumsal sistemin birimi ve 
merkezi konumu. Cinsiyete dayanan bu örgütlenme Avustra!Ja dıf1nda yabanıl kabilelerde 
bulunmuyordu, çünkü bu ada yabanıllan en arkaik (örgütlü) biçimi en uzun süre 
korumuş olan ve kendi tecrit edilmiş habitatlannda yavaş yavaş gelişiyordu. 
3J Kamilaroi 6 gentes'e ayrılır, evliliğe <evlilik hakkına>96 [93) göre iki aynm 
içerisinde ilişkilidir: 

I) 1) Igana (Du/ı) 
2) Konguru (Murriira) [Padymelon, 

bir kanguru tipi] 
3) Keseli sıçan (Mute) 

Il) 4) Emu (Dinoun) 
5) Bandikut (Bilba) 
6) Karayılan 
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Başlangıçta ilk 3 gente.r'in birbiriyle iç evlilikyapmasına izin verilmryord11, çünkü 
esas gens'in alt böliimleriydiler ama diğer gentelten herhangi biriyle evlenme izinleri 
vardı ve tam tersi. Bu ancak Kamilareilerde uyarlanarak değiştirildi, ama kişinin 
genlinin dışındaki tüm gentes'le evlenıneye izin verecek kadar değil Erkek ve 
kodm/ann kendi genteli içerisinde evlenmelerine mutlak yasak. Evlatlan anne feceresine 
veren kadın feceresi nesli. Bu özellikler gens'in arkaik biçimi. 

Ama bunun dışında 4 'iiniin sadece kadınlardan ve 4 'iiniin sadece erkeklerden 
oluştuğu 8 smifiçerisinde insanlardan daha eski bir bölüm daha mevcuttu. Genlin 
<önünü kapa yan> evlilik ve nesille ilgili bir diizenleme d?' [94] ona eşlik ediyordu 
(örgütlenmelerinin daha sonra . . .  gösteriyor) Gelişmiş gentilis örgütlerinde her 
gens üyeler kendileri hariç tüm gentes 'teki karp cinsten kifilerle evlenebilryorken, evlilik 
bir gens'in erkeklerinin bir kısmının diğer gens'in kadınlan mn bir kısmına olacak biçimde 

30 sınırlandırılmıştL 98 [9 5] 

Smrfoır fllnlardır: 

Erkek 
1) Jppai 
2JKnmbo 
J) M11rri 
4J K11bbi 

Kadın 
1) Ippata 
2) B11ta 
3) Mata 
4) Kapota 

4 erkek sınıfının her biri olan 9<J [97] tüm üyeler, hangi geniten gelirler se gelsinler, 
birbirlerinin erkek kardeşiydi, yani bütün Ippais Biraderleri vs., çünkü hepsinin 
ortak bir ceddeden geldiği vamryılryord11. 

Benzer şekilde her dört kadın sınıfından birinin tüm üyeleri, hangi gens 'e ait 
(ilir/arsa ols�tnlar, qynı sebepten birbirinin kız kardeftJdi (ortak bir anneden gelen 
nesil) . 

Dahası sadece aym annenin çoc11klan ya da yansoy kandaf ols�tnlar, biitiin lppais 
ve Ippatas erkek ve kız kardefler, benzer fekilde b11 sqyılarla ifaret edilmif smrfoır 
üzerinden sıradakiyle ilişki içerisindedir. Daha önce birbirini görmemiş bir 
Kumbo ve Buta buluştuğunda birbirlerini erkek ve kız kardeş olarak selamlar. 
Kamilaroi da 4 esas biiyiik erkek ve kız kardef gmb11 içerisinde örgütlenir, her grlljJ 
bir erkek ve bir kadın kol11ndan olllfllr, ama mesken INIIliklan alanda kanfırlar. Sınıftar 
gens'ill çekirdeğini oiHflllrHr, mesela Ippai ve Ippata aslında iki kol halinde bir sınıf 
oluşturur ve birbirleriyle evleneme:v ama gerçekleştirilmiş gem yok, çünkü iki isim 
(lppai ve Ippata gibi) altına giriyorlar, her biri belirli amaçlarla elzem, ve çünkü 
evlatlan kendilerininkinden bafka isim alryor. 

Evlilik, daha ziyade, birlikte ot11rma hakkryla (çünkü erkek ve kız kardeşlerin 
iç evlilik yapmak hakları yoktu) ilişkili olarak farklı bir diizende birbirlerine karp 
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dizilmif olan sınıflar sırasıyla şöyle: 
1) Ippai evlenebilir 4) Kapota ve başka değil 

Daha sonra-buradan 

itibaren gösterildiği 

üzere, bu şerna şuraya 

kadar uyarlanmıştır: 

erkLlelerden her ımif ek bir 

kadınlar sınıfıyla birlikte 

iç evlilik hakkını alır; bu 

genlin sınıfa saldınsıdır. 

2) Kum bo " 3) Mata " 

J J Murri " 2) Bu ta " 

4) Kubbi " 1) Ippata 

Bu şekilde, bir zevcenin seçiminde her erkek tüm Kamilaroi zevcelerinin100 
[65] 'Nü ile sınırlanrruştır. Teoride her Kapota'nın her Ippai'den bir zevcesi 
olabilir. Ped. Fison, Bay T. E. Lınce'in (uzun zaman Avustralya'da yaşarruştı) 
bir mektubundan alıntı yapar: "bir Kubbi yabancı bir Ippata'yla tanışırsa, 
birbirlerine Goleer=ef . . .  olarak hitap ederler, ona zevç ya da zevcesi gibi 
davranır ve böyle davranma hakkı kabilesi tarafından kabul edilir." 

Evlilik bağı sisteminde Kamilaroi kabilesinin tüm kadınlarının 'Nüyle bütün 
erkeklerin 1//ü evlilikle birleşir. 

Evlatlar annelerinin gens'inde kalırken, aynı genlle her iki ebeveyninkinden farklı 
olarak bafka bir sınıfa giderler. 

Erkek Kadın Erkek Kadın 
1) lppai evieniyor 4) Kapota: evlatları da 3) Murri ve 3) Mata 

2)Kumbo " 3) Mata " 4) Kubbi ve 4) Kapota 

3) Murri 2) Buta 1) Ippai ve 1) lppata 
4) Kubbi 1) Ippata " 2) Kumbo ve 2) Buta. 

Kadın feceresi izlenirse, Kapota (4) Mala'nın (3) annesidir ve Mata (3) da yine 
Kapota'nın annesidir; Bu ta (2) yine Ippata'nın annesidir ve yine Ippata Buta'nın 
(2) annesidir. Aynı şey erkek sınıfı için de geçerlidir; çünkü kadın feceresindeki 
nesil Kamilaroi kabilelerini varsayılan ve 2 esasgens 'in temelini kuran 2 ceddeden çıkar. 
-Neslin izini daha da sürdüğümüzde, her sınrjin kanının tiim sınıflan kestiğini 
buluruz. 

Her birey yukarıda bahsedilen sınıf isimlerini lafiSO da, barbar kabilelerinde 
olduğu kadar yabanıllarda da yaygın olan tek kişi isminin yanındadır. 

Genli/is örgütlenmesi doğal olarak daha üst düzey bir örgütlenme sıfatıyla 
sınıfların yerini alıyordu, on/an değifmeden bırakıp iistiinii ô"rterek onların üzerine 

31 saldırıyordlL 1 
Sınıflar birbirlerinden ya da gentes'ten çıkan erkek ile kız kordefierden çiftler 

halindedir, sınıflar düzenlenir düzenlenmez çiftler de şu şekilde düzenlenir: 



Gentes Er h k 

1 J Iguana he pıi Murri ve 
2J Emu (( Kumbo ve 
3J Kangeroo (( Murri ve 
4) BandikHt " !<ılmbo ve 
S) Keseli SlÇan " Murri ve 
6) Karayılan " !<ılmbo ve 

Kadın 

Mataya da 
Butaya da 
Mataya da 
Bulaya da 
Mataya da 
Bulaya da 
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Erkek Kadın 

!<ılbbi ve Kapota 
Ippai ve Ippata 
!<ılbbi ve Kapota 
Ippai ve Ippata 
!<ılbbi ve Kapota 
Ippai ve Ippata 

ı ss 

Evlatların belirli birgenlle bağlannsı evWik kanunu tarafından kanıtlanır. Böylece 

lguana-Mata !<ılmbo'yla evlenmelidir; çocukları !<ılbbi ve Kapotadır ve gem'te Iguana 

gereklidir çünkü kadın şeceresinde ardıldır. Iguana-K.apota, Ippai ile evlenmelidir, 

çocukları genlte Murri ve Mata ve aynı sebepten Iguana'dır. Aynı şekilde, Emu
İppata !<ılbblyle evlenmelidir, evlatlan !<ılmbove &ta ve Emu gem'indendir. Böylece, 

gens tüm kadın üyelerin evlatlannın üyeliğini koruyarak devam ettirilir. Aynı şekilde 

kalangente/le. Her gem, teorik olarak varst!Jilan 2 mideden oluşur ve 8 sınıftan 4'ünü 

içerir. Muhtemelen köken olarak sadece 2 erkek ve kadın sınıfı, evlilik hakkı ile 

ilgili olarak birbiriyle karşı karşıya yerleşmiş; ve bundan sonra 4, alt böliim halinde 
8'e bölünmüş. Sınıflar, gentes'in alt böliimii olarak değil, bariz biçimde önceki bir 

örgütlenme olarak daha sonra gentes içerisinde düzenlenir. 

lfFana, KangHrH ve Keseli Sıçan genteli kapsadıkları sınıflarda birbirlerinin eşi dir, 

yani esas gentes'ten birinin alt biıliimlerinden biri; benzer şekilde diğer yandan Emu, 
BandikHt ve Karayı/an; yani birbiriyle (ama kendi içinde değil) evleome hakkı olan 

2 esas gens. Şu olgu, 1 ), 3) , S)'in, bir o kadar az 2), 4), 6) esasen birbiriyle iç evlilik 

yapamadığını destekler. Üçü bir gens oluşturduğunda iç evlilik onlara yasaklanır; 

bunu alt bölümler izler, çünkü farklı gem isimleri altında olsa da aynı nesilden 

gelirler. Tıpatıp aynısı Seneka-Irokualarında da bulunmuştur. 

Evlilik belirli sınıftarla sınırlandırıldığından, 2'den fazla gens yokken tüm 

kadınların yarısı diğer genlin tüm erkeklerinin101 [97] yarısının zevcesiydi. Altı 

alt bölüme ayrıldıktan sonra, gens dışından evleome faydası kısıtlamalarıyla 

sınıfların mevcudiyeti tarafından ortadan kalktı; böylece erkek ile kız kardeşin 

dolaysız derecesinin ötesinde sürekli iç evlilikler ve iç evlilikler. 

Mesela Ippai ve Kapota ardılları her ara çifte iki evlat, bir erkek ve bir kadın 

vererek: 

1) Ippai Kapota'yla evlenir; evlatları Murri ve Mala. Bu Murri ve Mata birbiriyle 

evlenemez. 
2J Murri Bulayla evlenir . . .  evlatları: Ippai ve Ippata:, M ata !<ılmbo ile evlenir . . .  evlat

ları: !<ıl bb i ve Kapota; 
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J) Ippai kuzeni Kapota'yla evlenir ve K.ılbbi kuzeni lppata'yla evlenir; evlatları sıra
sıyla M11rri ve M ata ile K11mbo ve B11tddır; bunlardan M11m�ler B11ta'larla evlenir, 
ikinci dereceden kuzenler vs. Bu koşullar altında sınıflar sadece sürekli olarak 
birbirleriyle evlenmez, bu cinsiyet örgütlenmesine dayanarak bu yolu izleme
ye itilirler. -Smıftar halinde örgiitlenme erkek ve kız kardeşlerin iç evliliği bozmaya 
yönelik tek nesneye yönlendirilmiş gibidir. -Yenilik: sınırlı bir kapsamda gente.r'in 
her iiçlemeıinin birbiriyle iç evlilik yapmasına izin vererek ve ikinci olarak sınıf
lar içerisinde evlenıneye izin vererek, daha önce buna izin yoktu lg11ana-M11r
ri artık Kang11111 gem'inde Mala ile evlenebiliyordu, yansoy kızkardeşi vs. Gens 

32 üçlemelerinde erkeklerden her 1 sınıfın aynı üçlemenin kalan 2 genle ait, daha 
önce dışianmış oldukları kadınlardan ek bir sınıfa izni vardı. 

l Yabanıllığın orta ve alt katmanlan nerede açığa çıkarsa, grupları tanımlayan 
ı adetlerdeki tiim gmJiann evlilikleri keşfedilmiş tir . . .  içinde bulundukları koşulun 
-getirdikleri hep birlikte bu göreneğe göre yaşayan grubun ebatına pratik bir ı sınır koyacaktı. "Kabile ve 11l11slarda fizikse/ve zihinsel gerileme vakalan olduğu kabul 

edilmelidir, bilindik sebeplerden dolayı, ama b11nlar insanlrğm genel ilerleme.rini 
a.rla h.rintiye llğratmamlfllr . . .  Yabanıliann varl1klanm .riirdiirme taqfan göz çarpm 
biçimde llltar/ıd ır. Derecede daha yiikrek diğerleri tarafindan yerine geçilmediği miiddetçe 
hiç kaybolmtr?far. İnsanlık, b11 sanatlan ll.)g11layarak ve topl11m.ral örgiitlenmeler yoiii.Jia 
deneyim kazanarak zorlinlll bir gelifme ya.ra.rma ryrak ilerlemiflir, gerçi ilerlemesi 
yüzyıllar boyunca ciddi ciddi görünmez kalmıştır . . .  Kabile ve soylar etnik 
hayatın kesintisi yoluyla yok olmuştur." (s. 60) Diğer kabileler arasında 
(Avustralyalı olmayan) gen.r evlilik bağ1 .ri.rteminin h.rilme.riyle oranlı olarak ilerlemiş 
gibi görünüyor. 

"Üremeyle sürdürülen ve geçmişte kalmış çağlarda barbarlar ve yabanılların 
kafataslarında işleyen beyinle aynı beyne sahibiz; ve aradaki dönemler yoluyla 
meşgul olmuş düşünceler, emeller ve tutkularla dolm111 ve d<!]g11nl11ğa lllafmlf olarak 
bize kadar gelmiştir. Çağların deneyimleriyle yaşlanmış ve büyümüş beyin aynı 
beyindir . . .  Barbarlığın son kalıntıları (Mormonluk gibi) eski tabiatın kendini 
onca kez açığa çıkardığı örneklerden yalnızca biridir. . . zihin.rel at avizmin bir 
tiirii." (61) 

Kmm II Bii/. II Irakila Gensi 

En eski örgütlenme-top/11m.ra/, genteı,fratriler ve kabileler üzerine inşa edilmiş; 
böylece yönetimin bireylerle, onların bir gen.r ya da kabileyle ilifkileri yoiii.Jia 
ilgilendiği gentili.r toplumu yaratıldı. Bu ilişkiler .ralt ki1i.reldi. Ardından toprak ve 
mülk üzerine inşa edilmiş politik bir örgütlenme geldi; burada yönetim kişilerle 
toprakla ilişkileri yoluyla ilgileniyordu, mesela kaza, ilçe ve eya/et gibi. (62) 
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Centilis örgütlenmesi Asya, Avrupa, Afrika, Amerika, Avustralya'da 
bulunuyordu; medeniyetten sonra meydana çıkan politik topluma kadar sürdü. 
İrlanda Sept'i, İskoç Klanı, Arnavutların phraralan, Sanskritlerin ganaslan vs. ve 
bizzat Kızıl Amerikalı genli. Gens, genos �Eyoç) ye ganas (Latince, Yunanca, 
Sanskritçe) hepsi akrabıryı imler; aynı gigno, gignomai (yiyvofLr:t.t), ganamai öğesini 
içinde barındırır (her üçü de peydahlamak); bir genlin üyelerinin doğrudan 
ortak bir nesiini ima eder. Yani bir gens kandOflardan olu1mu1 bir topluluktur. 
Ortak cetten gelmiş, bir gentilis ismi tarafından diğerlerinden ayrıştırılmış ve 
kan akrabalıkları yoluyla birbirine bağlanmış. Bu tip ardılların sadece yarısını 
içerir; tüm arkaik dönemde olduğu üzere varsıryılmZf bir cedde ve çocuklannın gen s 
tarafından meydana getirilmiş kadın 1eceresindeki kadınlar yoluyla daim kaldığı; �tam tersine yığınlada mülk ortaya çıktıktan sonra nesi in kadın leeeresinin yerini alan 

1 erkek 1eceresi. Modern aile adı bizzat gentilis adının varlığını sürdürmesidir. Adıyla 
ifade edildiği üzere modern aile düzensiz bir genltir; akraba bağı102 (98] bozulmullur 
ve üyeleri aile isminin bulunduğu noktaya kadar yaygın biçimde saçılmıştır. 
Gens'in son biçimi iki değişiklik içerir: 1) kadın leeeresinden erkek 1eceresine değilim; 2) 

merhum bir bireyin mülk verasetinin kendi gens'inden erkek tarafindan akraba/anna ve 
son olarak çocuk/anna geçmesi. 

Arkaik biçimiyle gens Amerikalı aborijinlerde bulunmaktadır. 
Centilis kurumlar varlığını sürdürüyor- politik toplumun yerleşmesi öncesi -

genli/is toplumlarda halklar ve uluslar görürüz ve başka bir şey de görmeyiz. "Devlet 
yoktu." (s. 67) Örgütlenmenin birimi olarak gens özünde demokratik/i, bu yüzden 
fratri zorunlu olarak genlten, kabile fratrilerden ve genli/is toplum konfedera!JOn 
ya da (daha üst seviye) klanların karışmasından oluşuyordu ((Roma'daki üç 
Romalı kabile, Attika'daki 4 Atina kabilesi, Sparta'daki 3 Dor kabilesi, bunların 
hepsi ortak topraklar üzerinde.)] 

Gens'in arkaik biçiminde bir kadının evlatları onun genline dahildir; benzer 
şekilde kızlannın ve kız torunlannın evlatlan da vs. öyle. Ama oğullarının evlatları, 
onların erkek torunları vs. diğer gentes'e, yani annelerinin gentes'ine aittirler. 
Barbarlığın Orta Seviyesi'nde (Syndyasmian ailesiyle birlikte Yerli Amerikalı kabileleri 
kadın 1eceresini er/ak 1eceresine geçirmeye ba1/adı- benzer şekilde Barbarlığın Üst 
Seviyesi'nde Grek kabileleri (Lykia'lılar hariç) ve İtalyan kabileleri (Etrüskler hariç) 

33 tarafından. 1 Gentes arasındaki iç evlilikler yasaklandı. Gen s kurumu zorunlu olarak 
2 gensYe ba1/ryor, bir genlin erkek ve kadınlan diğerlerinin kadın ve erkekleriyle 
evleniyor; evlatlar sırasryla annelerinin gentes 'ini takip eder ve on/ann arasında bölünür. 
Bir arada tutan ilke olarak akrabalık bağına dıryanan gens her üyeye tek tek var olan 
başka hiçbir gücün veremeyeceği bireysel korumıryı bağışlar. 

lrokuagenteli Ganowanian ailesinde standart bir model olarak alınmışnr. lrokualar 
barbarlığm alt seviyesinde keşfedildiğinde; sicimden ağlar ve ağaç kabuğu lijkrinden ip/er 
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imal edfyorlardr, aym materyalden iplikler/e ile kemer ve çanta askm örüyorlardr; toprak103 
[99] kap kacak. ve rilikatian yapıltmf, kil/e kanfhnlmtf ve alefle sertleftirilmif ÇNbuklar 
yapıyorlardı, bunlardan bazılan kaba mada!Jonlarla Iiülenmifti; bahçe yataklannda 
mmr, kum fosu!Je, kabak ve tiitiin yetiftiriyorlardr, toprak104 [99] kap kacak.larda, döviilmiif 
mmrdan piprdikleri mayasız ekmek (çapı altı ine;: ve bir ine;: kalınlığındaki somunlar ya 

da çörekler) ; deri olacak biçimde tabak.lanmtf hayvan derileri, bunlarla etekiile, 10'{/uk ve 

mokasen imal ediyorlardı; temel silah olarak ok ve yay ile savOf sopası kullanıyorlardı; lçakmaktaş, laf ve kemikten aletler kullanıyorlardı, deri giyiyorlardı uzman ava ve 

balıkçılar dt. 5, 1 o, 20 aileyi banndtracak. biiyiikiiikte uzun ort ak konutlar inşa etmişlerdi 

ve her hane yafayan Jeomiinizmi uyguluyordu; ev mimarisinde IOf ve kerpiç ile yerel 
metallerin kullanurundan habersizdiler. Zihinsel kapasite ve genel ilerleme açısından 

New Mexico'nun ku�indeki Yerli Amerikalı ailesinin temsili /eo/uydular. Askeri açıdan 
"kariyerleri korkunçtu. lVIanın aborijinleri iistiine Tann'nın cezasıgibi çiik.miiflerdi." 

Zaman içerisinde gentes'in Itrasryla sayı ve isimleri ufak tefek değişti, en çok 8'e 

çıktılar. 

I) Senekalar: 

II) Kayugalar: 

1) Khrt. 2) Ayı. J) Kaplumbağa 4) Khnduz 5) Geyik 6J Çulluk 
7) Balıkçı/ B) Şahin 
1) Kurt. 2) Ayı. J) Kaplumbağa 4) Khnduz 5) Geyik 6) Çulluk 
7) Yılan Balığı B) Şahin 

lll) Onondagaslar: 1) Kurt. 2) Ayı. 3) Kaplumbağa 4) Khnduz 5) Geyik 6) Çulluk 

IV) Oneidalar: 
V) Mohawkiar: 

7) Yılan Balığı B) Top 
1) Kurt. 2) Ayı. 3) Kaplumbağa 
1) Khrt. 2) Ayı. J) Kaplumbağa 

VI) Tuskaroralar: 1) Gri Kurt 2) Ayı J) Biiyiik Kaplumbağa 4) Kunduz 
5) San Kurt 6) Çulluk 7 J Yılan Balığı B) Kiiçiik Kaplumbağa 

Değişiklikler bazı kabilelerdeki belirli genter'in soyunun kuruduğunu ve 

diğerlerinin niifus çı/asım afmlf gentes'in biiiiim/ere ayniması yoluyla olufluğunu 
düşünüyor. I us gentilicillffl şunlardan oluşur: 

1) Sachem'ini ve feforini seçmede gens hakkı 
Neredeyse bütün Amerika Yerli Amerikalı kavimlerinde 2 derece feJ. sachem 

ve üst şef; bunlardan 2 birincil derece, tiim diğer dereceler çeşitleme; her gem'te iiyeleri 
arasından seçilmif, nesil kadın feceresinde olduğunda ve şef de farklı bir gens'e ait 

olduğundan bir oğul babasının yerine geçecek şekilde seçilemezdi. Sachem 'in 
makamı, bir boşluk oluşur oluştuğunda doldurulur doldurulmaz gen/te ırsi; şef 

makamı irsi değil, çünkü kişisel meziyetin karşılığı olarak balışediliyor ve bireyle 

birlikte sona eriyor. Sachem 'in gorevieri banfla sınırlıdır, bir sachem olarak savaşa 

çekilemez. Şefler makama kişisel cesaretleri, insan ilişkilerindeki bilgeliği ya da 

kuruldaki hitabet yeteneği, yetenekte genelde üst sınıf olması sayesinde gelir, 

ama gens üzerinde otoritesi yok. 
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Sachem'in ilijkisi esas olarak resmi bap old11ğ11 gens'leydi; ilişki şefi n esas olarak 
kabileyle ilişkisi gibi -onun kuruluyla ilişkisi sachem üyelerinin sachem'le ilişkisi 
gibi. 

Sachem makamı gens'ten daha eski, o da p11nal11an gr11b11na hatta daha öncesindeki 
sürüye dıihil. Gens'te makamın görevleri babaerkine dayarur;gens'te seçilenler erkek 
üyeler arasından seçilir. Sachem makamı Yerli Amerikalı kandaşlık sistemine 
bağlı olarak erkek kardejlen erkek kardeje ya da amcadan yeğene ya da çok nadiren 
büyükbabadan /oruna geçer. Yetijkin erkek ve kadıniann serbest l!J hakkı tarafından 
seçim genelde merh11m sachem'in bir erkek kordefi ya da kız kardeşlerinden birinin 
oğıJianndan birine kalır; çoğunlukla öz erkek kardeşi ya da öz kız kardeşinin oğlu 
tercih edilir. Öz ya da yansoy üzerinden birçok erkek kardeşin bir yandan öz 
ya da yansoy üzerinden birçok kız kardeşin oğlu arasında hak önceliği yoktur 
çünkü gens'in tüm erkek üyeleri eşit derecede seçilebilir. 

Gens bir sachem seçti mi (Seneka-Irokualar arasında mesela) kalan 7 gens'in 
onayı gerekir. Bunlar fratriler tarafından amacı karşılar; seçimi onaylamayı 
reddettiklerinde, gens yenisini seçmek zorundadır; seçilirse, seçim tamamlanır 
ama yeni sachem hala, kendi görevine başlamadan önce, bir konfederasyon kllrul11 
tarafından ''yeri değijtirilmek" (yani makamın yetkisi verildiğinde) zorundadır; 

34 iktidan bağışlama yöntemi budur. ! Bir gens'in sachem'i kabilenin kllrul11n11n ve 
konfederasyonlin yüksek kllrul11n11n re'sen iiyes!Jdi. Şefin makamı için aynı seçim ve 
onay yöntemi; ama umumi bir kurul hiçbir zaman bir sachem'in derecesi altındaki 
şefierin yerini değijtirmek için toplanmadı; sachem'lerin seçildiği zamanı beklediler. 

Her gens'teki şefierin sayısı genelde üyelerinin sayısıyla orantılıdır; Seneka
Irokualarda yaklaşık her SO kişi için 1 şef; Seneka sırf 3000 kişi civarındaydı 
ve New York'ta 8 sachem'i ve yaklaşık 60 şefi vardı; bununla orantılı olan sayı 
şimdi daha öncelcine göre daha büyük. Bir kabiledeki gentes'in saym çoğu zaman 
kabilenin nüfusuna tekabül eder; gente/in sayısı Delaware'ler ve Munsee'lerden 
oluşan farklı kabilelerde 3, Ojibwalar ve Creeklerde 20 üzerinde değişir; 6, 8, 10  
olağan sayılardı. 
Z) Sachem ve Şefterin Haklanm Ellerinden Almak 

Bu hak gentes'in üyeleri tarafından korunur; makam genelde "hayat boyu" dur, 
işinde kalabilme hakkı genelde "iyi davranış boyunca"dır. Bir sachem'in göreve 
getirilmesi "bl!Jnll:{/an tokmak," görevden alınması "bl!Jnll:{/an pkarmak"ur. Bir 
sachem ya da şef gens yoluyla görevden alınır alınmaz, bu andan itibaren sadece 
bireydir. Kabile k11rHI11 da sachem ve şefieri, gens'in davranmasını beklemeden 
hatta onun isteğine aykırı gelecek biçimde görevden ala biliyordu. 
J) Gen s içinde evlenmeme yükümlülüğü. 

Irokualarda bu kural hıilıi esnek değil. -Gens'in oluşumunda erkek kardqler 
bir grupta birbirlerinin zevceleriyle ve kız kardejler de bir grlljıta diğerlerinin zevçleriyle 
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iç evlilik yapabilfyorlardr, gem'te eviili ği yasaklayacak erkek ve hz kordefieri w/ilik 
ilifkisinden soyutlamaya çalışıyordlL 
4) Gens'in merhum üyelerinin mülkiinün verasetinde karpirkir haklar 

Yabanıllık Seviyesi'nde mülk kifisel e!Jayla sınırlıdır; Barbarlık'ın Alt Seviyesi'nde 
ortak konutlarda ve bahçelerde mülk hakki da devreye girer. En değerli kifisel e!Jalar 
merhum s ahibin bedeniyle birlikte giimülür. Geri kalanın da: mülkgenlle kalirve merhum 
sahibi n gentiles'i arasında dağıt ılır. Bu teorik olarak lrokHalarda hala geçerli kuraldır; 
pratikte merhum kişinin kişisel eşyalarına gens içerisindeki en yakın akraba 
sahip olur. Merhum erkekse öz erkek kardefleri, hz kardefleri ve daym merhumun 
kişisel eşyalarını aralarında bölüşür; merhum kadınsa mülkii erkek kardefleri dıfanda 
bırakllacak biçimde evlatlan ve kız kordefierine miras kalır. Her iki dummda da mülk 
genlle kalryordu. Bu yüzden, zevç zevceden ya da zevce zevçten hiçbir şey 
almıyordlL Bu karpirkir veraset hakki gens'in otonomisini güçlendirdi. 
5) Yardım, savunma ve zarariann telafisinde karpirk/ı yükiimlülükler. 

Birey, güvenliği için gens'ine bağlıydı; akraba bağı karşılıklı destek için 
güçlü bir destek; bir kişiye haksızlık yapmak genline haksızlık yapmaktı. 

He"era: "History of America"da Yukatan 'ın Mayalanndan bahseder: (uğranılan 
zarar telafi edildiğinde, ödemekle yargılandığında fakir düşerse akrabalar (gens) 
katkıda bulunuyordlL Aynısından Florida Yerli Amerikair/an için de bahseder: 
bir erkek kardeş ya da oğul öldü mü hane halkı üç ay boyunca yiyecek bir 
şey aramaktansa aç kalır, bunun yerine yiyecek içeceği akraba ve hısım yollar. 

TBir köyden diğerine tapnan kifiler ekili topraklar veya ortak konutlardan bir bölüm 
üzerindeki mülkiyet haklannı bir yabancrya dwredemiyordu; bunu genli/is akrabasına 
bırakmak zorundaydı. He"era Nikaragua'daki Yerli Amerikalr kabilelerindeki 
adedere değinir. 

T Garcilasso de la Vega [R�al Commentaries Lond. Ed. 1688, Rycaut çw. (s. 107)] 
Peruvian Andelin kabilelerinde "halktan insan ya da sıradan kişi evlendiğinde 
halkin cemaatleri (gentes) onlara ev infa ve temin etmekle sorumluydu." 

Eski ka n davası adetinin thğduğu yer gen s 'tir. Ceza veren yasalar V e suçluların da
vası için mahkemeler genli/is toplumunda daha sonraları ortaya çıkıyor. lrokHalarda 
ve genelinde diğer Yerli Amerikalı kabilelerinde, bir akrahayı öldürerek öç alma yükümlü
lüğü evrensel olarak kabul edilir. Daha önce katilin genli ile maktHiiin genli arasında 
uzla.fma çabasr, her gens'in üyelerinden bir kumi ayn ayn toplanryordH, çoğunlukla ifade 
etme ve pişmanlık ile ha tın sayılırdeğerde hediyeler biçiminde affedilme edimi için 
teklifler yapılıyordu. Katiedilmiş kişinin genli/is akrabalan uzlaşmak istemediği için 
bunlann hiçbiri işe yaramazsa, gens (maktulün) kendi üyeleri arasından suçlunun 
bulunana kadar peşine düşmesi ve her nerede bulunduysa orada öldürmesi için 
bir ya da daha çok intikam alacak kifi seçiyordu. Bunu yaparlarsa, kurbanıngenlinin 
herhangi üyesinin bundan şikayet etmeye hakkı yoktu. 1 
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Yabanıl ve barbar kabilelerinde aile için i.rim yokt11r. Aynı aileden bireylerin 
35 kifi.rel i.rimleri, aralarında aile bağlantısı olduğunu göstermez. [S <!)tıdt medeniyetten 

e.rki değildiij Ancak Yerli Amerikalr kifi himleri genelde ay m kabiledeki diğergente.r'teki 
ki1ilere bireyin gen.r'ini gösterir. Kural olarak her gen.r'in on11n iizel m iii kii .raytlan ki1iler 
için i.rmi vardtr ve bu yüzden aynı kabileden diğer gente/te kullanılamaz. Bir gem 
i.rmi kendi gen.r haklannt kendinden altr. 

Çocuğun doğumundan sonra anne .ri onun için en yakın akrabaların da onayıyla 
gen.r'e ait kullammda olmayan biri.rim seçer. Çocuk, kabilenin bir sonraki kurulunda 
ilan edilen baban m adryla doğana kadar tam vaftiz edilmez. Kişinin ölümüyle ya1ayan 
en biiyiik oğl11n11n izni olmak.rtzm on11n hayalt .rtra.rmda tekrar kullamlamaz (Bu da tüm 
bunlar gibi doğrudan aksi söylenilmediği müddetçe durumdan duruma değişir, 
lrokualarda geçerli olduğu üzere) . 

İsimterin iki .rmifi kullammda, biri çocukluğa diğeri yetişkin hayatına 
uyarlanıyor; biri "sökülüp alınıyor" ( tabirleri bu) diğeri "bahşediliyor." Yaş 
16  ya da 1 8  olduğunda ilk isim geri alınıyor, genelde gen.r'in fefi yol11yla ve onun 
yerine ikinci sıruftan bir isim verilir. Kabilenin bir sonraki kurulunda kişinin 
erkekse erkeklik görevlerini taşıyan i.rim değilimi halka ilan edilir. Bazı Yerli 
Amerikalı kabilelerinde gençlerin savaş yolundan geçmeleri ve kişisel bir cesaret 
eylemiyle ikinci i.rmini kazanma.rt beklenir. Kişi için olağandışı sayılmayan sert 
bir hastalıktan sonra batıl inançlara dayanan düşüncelerden isimde ikinci bir 
değişikliğin istenmesi ve elde edilmesi. Bir kişi .rachem ya da şef seçildiğinde, i.rmi 
alrmrve göreve getiri/me .rm:ı.rmdayeni bir i.rim verilir. 

Bireyin değişim meselesi üzerinde bir söz hakkı yoktur; kadın akrabaların ve 
şefierin hakkıdır, ama yetişkin bir birey, kurulda ilan etmek üzere bir şef tayin 
etme şartıyla, ismini değiştirebilir. O 1ah.ri i.rmi elinde bHIHndHran bir kifi, merhum 
babasının en büyük oğlu gibi, on11 bir bafka gen.r'teki bir arkadtıftı ödiinç verebilir ama 
kişinin ölümünden sonra, yani onu taşırken isim ki1inin ait oldıiğ11 gen.r'e doner. 
Irokualarda ve diğer Yerli Amerikalı kabilelerinde şimdi kullanımda olan isimler 
çoğu zaman ezelden beri gente.r'te ırsi, kadim i.rimlerdir. 

Amerikalı yerWer, bilindik ilişki ve resmi selamlaşmalarında birbirlerine 
hitap edilen kişinin hitap eden kişiyi tasdik ettiği ilifki ifade.rfyle hitap eder. 
Akraba olduklarında akraba diyerek .relamlamrlar; değilse, onu "arkadapm"la 
ikame ederler. Bir Yerli Amerikalı'ya ki1i.rel i.rmfyle hitap etmek ya da adt kendi.ri 
tarafindan doğntdan .röylenene kadar .rorg11ya çekmek ahmakça sayılırdı. "İngiliz"lerin 
Anglo-Sak.ron ecdadt N orman Fethlne kadar tek ki1i.rel i.rim kullanırdı, aileye i1aret 
edecek i.rim kullanmazdt. Daha .ronralan ortaya pkan tek efiilikle ve bir S axon gen.r'inin 
daha önceki doncmdeki varltğtnda kendini gösterir. 
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7J Gens'e yabann/ann geçiri/me hakki 
Savaşta esir alınanlar ya öldürülür ya da bir başka gen s' e geçirilirler; ikinci 

seçenek genelde esir alınan kadm ve çocuklarla. Gens'e geçirme, sadece gentileı 
haklan değil, kabileninfedera.ryon aidryetini de bahşeder. 

Bir esiri alan kişi onu erkek kardeşi ya da kız kardeşiyle kurduğu ilişki 
üzerinden kendi üzerine geçirir; bir anne bir oğul ya da kız evlat ilişkisi 
üzerinden geçirilir; ve daha sonrasında kişi sanki bu ilişkiyle doğmuş gibi ona 
her açıdan böyle davranılır105 (1 00) . Barbarlığın Üst Sevryeslnde esir in kaderi olan 
kiilelik aborijin döneminde Alt Sevrye'de kabileler arasmda bilinmryordu. Esirler gens'e 
geçirildiklerinde sık sık akrabaların geçersizleşmiş rütbelerinin içini doldurmak 
için savaşta öldürülmüş merhumların yerine yazdırılırlar. istisnai olarak, gens yok 
olmaya yüz tuttu mu yerini yenisi doldurur, mesela belli bir zamanda Senekalann 
Doğan gens'i o kadar azalmıştı ki, yok olmaya yüz tutmuştu; gens'i kurtarmak için 
karşılıklı rızayla Kurt gens'inden belli s�ıda insan Doğan gens'ine106 [1 01]  bir grup 
halinde geçirildi. Geçirilme hakkı her genlin kendi kararına bırakıldı. lrokHalarda 
geçirilme ritüeli kabilenin halka açık bir kurulunda icra edilirken, hemen hemen 
dini bir ayine107 [1 02) dönüşmüş tü. 
8) Gens'te dini �inler08 (1 03]? 

Herhangi bir Yerli Amerikali gem'inin iizel dini �ini olduğunu söylemek zor; ama 
dini ibadetleri üç aşağı beş yukarı gentes'le doğmdan ilifki içerisinde; üretilen dini 
fikirler ve gens içerisinde yerleşmiş ibadet formları genlin içerisinde; kendine has 

36 kalmak yerine genlten J kabileye yayılıyordu. lrokHalarda 6 yıllık dini festival 
(Akçaağaç, Ekim, Böğiirtlen, Yefil Mmr, Hasat ve Yeni Yıl Festival/en] bir kabile 
içerisinde birleşmiş bütün gentes'te ortaktı ve yılın tayin edilmiş mevsimlerinde 
yapılıyordu. 

Her gens'e her festivalin kutlamasıyla yetkilendirilen, erkek ya da kadın, bir 
dizi "İnanç Bekçisi" sağlanıyordu; re'.ren "İnanç Bekçisi" kabile sachemleri ve 
şefleri ile birlikte ritüelleri yönetiyordu. "Kadm İnanç Bekçi/ed' katılan her kişinin 
her günün sonunda tüm kurullarda bulunması şartıyla şölenin hazırlıklarından 
sorumluydu. Yemek ortak. ibadetleri şükran tarzındaydı, hayatlarını kutsamaya 
devam etmeleri için Biryiik Rnh ile Alt Rnhlar'ı çağırıyorlardı (Bkz. Morgan: 
lrokHalar Birliği, s. 1 82) 

9 J Ortak bir mezarlık. 
Antik -ama sadece antik değil- gömme biçimi: et kumyana kadar bedeni 

sallandırarak, sonrasında kemikler toplanryor ve bunlann getirilmesi için in fa edilmif bir 
evde ahfap fif1/arda muhafaza edilryordu. Aynı gens'e ait olan eşyalar genelde aynı eve 
yerleştiriliyordu. Ped. Dr. Cyms Byington bu adedere Choctalarda rastladı, 1827; 
Adairde [Hist. of theAmeric. lndiam, s. 1 83] Cherokeeleriçin benzer şeyleri söylüyor: 
"Onlardan üçünü birbirlerine epey yakın kasabalarından birinde gördüm . . .  
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Her evde bir kabilenin, tuhaf biçim/i her bir fipda her ailenin (gens'in) hiyeroglif 
figürlerinin bulunduğu kemikleri ayrı ayrı muhafaza ediliyordu." lrokHalar eski 
zamanlarda darağacı kullarurdı ve merhum akrabalannın kemiklerini, on/an genelde 
bonndıklan evde tutarak, ahfap fiçzlarda muhafaza ederlerdi. Yere de giimerlerdi; bu 
sonuncusu söz konusu olduğunda, k& için ortak bir mezarlıklan bulunması ihtimali 
hariç, aynı gem her zaman qym bölgede gömülmezdi. Senekalar arasında yaşamış 
bir misyoner olan Ped. Asher09 (104] Wright Morgan'a şöyle yazmıştı: "Ölünün 
gömüldüğü yerde klanlığa dair bir etkinin izine rastlamadım . . .  Gelişigüzel 
gömülmüşlerdi . . .  Daha ö"nce farkli k/an/ann üyelerinin bugiine oranla birbirilerine 
çok daha yakın oturduklan m si!Jiemiflerdi. Bir aile olarak bireysel çıkardan çok aile 
hiufyatmm etkisi altmdqydılar." 

Artık Tuskaroralar "Hıristiyan" olsa da, Tuskarora plantasyonunda (Lewiston 
yakınlarında) kabilenin ortak bir mezarlığı vardı ama Kunduz, Ayı, Gri Kurt'un 
(vs.) qym gem'inden bireyler kendileri olarak bir sıra halinde gömiilmiiflerdi. Burada 
zevçler ve zevceler ayrı sıralar halinde birbirinden ayrılıp gömülüyordu: babalar ve 
evlatlan için de ayru şey geçerliydi; ama qym Ilra içerisinde anneler ve evlatlan ve erkek 
kardefleri ve kız kordefieri bulunuyordu. 

lrok.Halarve diğer Yerli Amerikalı kabilelerinde gens'ten gelen bir merhum un 
cenazesinde ayru ilerleme konumu, gem'in biitiin üyeleri yas tutan/ardır, cenazede 
hitap, mezarın ha�rlamp ve cesedin gomiilmesi diğer gentes'in üyeleri tarafından 
gerçekleştirilir. 

Meksika/1 ve Orta Amerikali ki!J yerli/eri, asma ve toprağa gömme dışında 
cesedi yavaf bir yakma siirecinden geçirir [şef ve önde gelenlerle sınırlı] 
10J Gens Kurulu. 

Kıtml-yönetim aracı, ve gem, kabile ve konfederasyon üzerindeki yüksek otorite. 
Günlük ilişkiler şefter yoluyla düzene koyulurdu; genel çıkan ilgilendirenler kurul 
kararına bırakılıyordu ve kurul gens örgiitlenmesinden çıkryordu -Şefter Kurulu; 
tarihi, gem'e dair, kabileye dair ve konjederatif, politik toplum araya girene kadar
Kıtm/un Senato olarak değişmesi. 

Kurul'un en basit ve en alt biçimi -Gens'e dair olan biçimi; her yetifkin erkek ve 
kadın üyenin daha önce gündeme getirilen meseleler üzerinde söz hakkı olduğu 
demokratik bir meclis; kendi sachem ve feflerini, benzer fekilde '1nanç Bekçi/erini" 
seçiyor ve grirevden alryordu, gens'ten gelen birinin cinayetini bağıflryor ya da öciiniin 
alınmaıma karar veriyordu, kifileri gens'e geçiriyordu. Kabilenin yiiksek kurulunun ve 
konfederasyonun daha da yiiksek kurulunun çekirdeğfydi, her ikisi de sadece gentes 'in 

37 temsilcileri olarak feflerden olufuyordu. J Aynı şekilde lrokHalarda ve Grek ve Lztin 
kabilelerinin gentes'inde aynı haklar [(1 , 2 ve 6. hususlar hariç, bunların varlıklarının 
eskiden beri olduğunun elbette farz edilmesi gerek] 

Bir Irokua genlinin tüm üyeleri kifiiel olarak ö·�iirdiir, birbirinin ö�iirliiğiinii 
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savunmakla yükümlü; ayncai1k ve kifisel haklar açumdan efiltir. Sachem ve şefter 
ayrıcalık hakkına sahip olduğunu iddia edemez; akrabalik bağlanyla bağlanmıf bir 
biraderlik. Hiçbir zaman kelimelere dökülmese de Özgürlük, Eşitlik ve Biraderlik 
gem'in temel ilkeleri ve bunlar toplumsal ve yönetimle ilgili bir sistemin birimleri, 
Yerli Amerikali toplumumtn iistiinde ö'rgiitlendiği temel. BağımsK(jık hissi.Jatını ve bir 
Yerli Amerikali karakterinin evrensel özelliği olan kifisel haysi.Jeti açıklryor. 

Avrupalıların keşifteri zamanında Yerli Amerikali kabileleri genelde kadın 
fecemindeki nesille gentes halinde örgütleniyordu; Dakota gibi birkaç kabiletle gentes 
eksilmifti. Ojibwalar, Omaha/ar ve Yukatan Mayalan gibi diğer kabilelerde nesil 
kadın şeceresinden erkek şeceresine geçmişti. T iim aborijin Amerika sı bqyunca gem 
ismini ya bir hayvan, ya cansız bir nesneden aldı, asla insan ismi olmadr, toplumun bu 
erken durumunda kifilerin bireysellikleri gens'te kayboldu; tarihsel açıdan daha kayda 
değer bir yere geldikleri gö-rece daha geç dönemlerde Grek ve LAtin kabilelerinin genteli 
(çoktan) kifi adı alıyordu. New Mexico'nun Moqui Köyii yerlileri gibi bazı kabilelerde 
gens iiyeleri nesillerine adlannı tapdıklan hayvan iizerinden sahip çıkryordu- çok eski 
ecdadı Yüce Ruh tarafından hayvandan insan formuna dönüştürülmüştü. 

Gentes'teki kifi sayılan değişiyordu: 
3000 S enekalı eşit olarak 8 gentes arasında bölünüyordu, bu 

da gens bapna ortalama 375 kişi ediyordu; 
15.000 Ojibwa 23 gentes'e bölünüyordu -bu da gens bapna 

<ortalama> 650 kifi ediyordu. 
Cherokeeler bir gem başına ortalama 1000 kişiden fazlaydı. 

Mevcut duTHmda baf/l(a Yerli Amerikalı kabilelerinde her gem'te kişi sayısı 1 00  ile 
1000 arasında değişiyordlL 

PolineryaJJiar hariç, insanliğın her ailesi gentil is ö'rgiitlenmesi altına girmif gibidir. 
Kısım II Böl. III. lrokHa Fratrisi 
Fratri (phratria, <p(>a-r(_)ta), bir biraderlik, örgütlenmeden gentes'e doğru doğal 

bir büyüme; belli baiJ ortak nesneler için aynı kabilenin 2 ya da daha çok gens 'inin 
organik birliği ya da ortakliğı. Bu gentes genelde esas gentes'ten birinin böliimlere ayniması 

yoiH.Jia oluftuTHimuf gentes'tir. 
Grek gentes'inde fratri neredeyse gens kadar sabittir, Atinalll ann her4 kabilesinden 

her biri 3 fratri halinde ö'rgiitlenirler, her biri 30 gentes'ten olufur, ayru şekilde 4 kabile 
= 12 fratri = 360 gentes ya da 4 kabile = 4X3 fratri = 4X 3X30 gentes. Sayısal 
olarak bu derece simetrik bir örgütlenme, daha sonraları yasanın fratrilerde 
kabilderin ve gentes'te fratrilerin verili böliimii1 10 [1 05] üzerinde çalışıldığını 
ispatlıyor. Bir kabilenin tiim gentes'i -kural olarak- ortak bir nesilden gelir ve ortak 
bir kabile ismi taşır. Fratriye dayanan ö"rgiitlenmenin esas gentes'ten birinin alt böliimleri 
olarak belli gentes 'inin dolaysız akraballkta doğal bir temeli vardır ve Grek Jratrisi de 
esasen bu temelde oluftuTHimuftur.1 1 1  [106] Atina kabilelerinin fratriler ve gentes 
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halinde daha sonralan yasal olarak s�rsal bir uyarlamasının yapılması sadece yabancr 
gentes 'in eklemlenmesi ni ve nz�la aktanlmasını ya da kısıt/andınimasını gerektirdi. 
Grek jratrisinin if/evleri ile ilgili çok az şey biliniyor: belli dini �in/erin yapılması; 
bir frator'un1 13  [ 107] affedilerek idamından vazy,eçilmesi ya da intikamının alınması; 
toplum içerisine çıkabilme halinin onarılınasına hazırlık olarak, kaçtığı suçunun 
cezasından sonra bir katilin annması. Poja de ebersin phrateron prosdexetajlll 

(1 08) ( n:mcı BE XEeyıtjı (j)Qct<Eewy n:eoaBEI;Etcıı) (Aiskhylos, Eumenides, s. 656) .  
Bu kurum, Atina'da Kleisthenes yiinetiminde politik toplumun oluşturulmasına 
kadar devam etti; Kleisthenes'in işlevi: vatandaflann yiinetiminden sorumlu 
olmak, bi!Jiece nesillerin bekçisi ve vatandajlığın kanıtı oluyordu. Evlilikle birlikte 
zevce zevçinin fratrisine geçirii!Jordu ve evlilikten olma evlatlar da gens 'e ve babalannın 

fratri'sine geçirii!Jordu. Frator'u öldüreni mahkemelerde kovufturmak, hôlô fratri'nin 
gö"rev!Jdi (Kan davasının değişmiş biçimi!) Tüm ayrıntılar bilinseydi, fratri'nin 
ortak sofra/arda, kamuya açık oyunlarla, seçkin adamiann cenazeleriyle, en erken 
ordu ö"rgütlenmeleriyle, 1 1 4  [109) kurul davalanyla ve dini �in/erin yerine getirilmesi 

38 ile toplumsal �nca/ık/an korum�la alaka/ı olduğunu bulacaktı k. 1 Grek fratri'sine 
benzer. Roma curia'sı. eie d'an Eliadi glotti ta onomata tauta methermineuomena 
phyi men kai trittus e tribous, phratra de kai lochos e kouria,1 1 5  [1 10) mı..a: 
cıv 'EHgBı yAciıuzı tg oyOı,ı.ctt(X I!XU't!X 1J.E6EQIJ.!jYEU01J.EY!X �uM IJ.EY xıxi 'tQliiUC � 

<Qi�ouc. �Qa<Q!X BE xıxi t..Oxoc � xouQiıx (Dionys. l.Il, böL VII: karf. I. Il., böl. 
1 3) Her 3 Roma kabilesinden birinde her curia = 10 gentes, yani 30 curia ve 300 
gentes; curia doğrudan yönetime giriyordu. Gentes meclisi -comitia curiata- curiae 
[-curia çoğulu, ç.n.] tarafından seçiliyordu, her birinin kolektif bir oyu vardı. Bu 
meclis, Servius Tullius 'a kadar Roma halklannın egemen gücü olmuftur. 

Amerikan aborijinkrinin çok büyük sayıda kabilede varolan fratri'sinin organik 
büyümesi üzerine;gens, kabile, konftdertı!Jon gibiyö"netim iflevkri yok:, belirli toplumsal if/ev/er, 
yani kabile büyükken önemli. Fratri)i en arkaik biçiminde ve en arkaik ijlevkriyle sunuyor. 
1) Seneka-lrokua Kabilelerinin Sekiz Gentes 'i, 2 fratri içerisinde yeniden eklemlen!Jor. 

1. Fratri. Gentes: 1) Ayı, 2) Kurt, 3) Kundu:v 4) Kaplumbağa. 
2. Fratri. Gentes; 5) Geyik. 6) Çulluk 1) Balıkçı/ B) Doğan. 
De-d-non-dii'-a:;oh (fratri) biraderlik demek. Aynı fratn"'de gentes birbiriyle birader 

gentes'tir ve diğer fratri'nin genteli kuzen-genteltir, Senekalar bu ifade/ere fratri'yle ilişkili 
olarak gentes'ten bahsettiklerinde iht!Jaç duyuyordu. As/en aynı fratrinio üyeleri 
arasında evliliğe izin yok, ama bir fratrinin üyeleri bir diğerinin herhangi genlinden 
biriyle evlenebiliyordu. Bu yasak (aynı fratri'nin üyeleri arasında evlilik) gösteriyor 
ki her fratri'nin genteli esas bir gens'in alt bölümü ve kijinin kendi gens'inden biriyle evlenme 

yasağı alt bölümlere kadar gid!Jordu. Bu kısıtlama, bir birryin kendi gens'inde evlenmesi hariç, 
uzun zaman ortadan kalkmıştı. Senekalarda gelenek, Ayı ve Gryik 'in esas gentes olması, 
onlardan çıkan diğer alt bölümler. Öyleyse: fratri'nin doğal temeli -bunlann içinden 
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olufiiiT'Hian gentes'in akrabalığ1. Alt bölümlere ırynldık.tan .ronra sayıJann arnşıyla hep.rinde 
ortak olan nemeler için daha ü.rt bir örgütlenmede yeniden bir arırya gelmeye doğru doğal bir 
eğilim oldu. Aynı gentes bir fralri'dt her zaman .rabit değil; sırasıyla sayılanndaki denge 

bozulursa, belirli genter'in bir fralri'den diğerine aktanmı gerçekleşiyordu. 

Üyelerinin yerel olarak aynlma.rını takiben bir genlteki .rıryılann artı�ryla bolüm/ere 
ırynlma oluyordu ve geri çekilen kwm yeni bir gen.r i.rmi alıyordu. Ama daha iinceki 
birliklerinin geleneği sürüyordu ve bir fratri'de yeniden ii7,ütlenmenin temeli oluyordu. 
2) Kıryuga-Irokualar. Efil.riz biçimde 2 fratri ara.rmda böliinmiif 8 gen.r. 
Birinci Fratri. Gen/es. 1) Ayı, 2)  Kurt, 3) Kaplumbağa, 4) Çulluk, 5) Yılan Balığı116 
(1 1 1] 

İ kinci Fratri. Gen/es. 6) Geyik 1) Kımdu:v 8) Doğan. 
Bu gentelten yedisi bizzat Senekalarınki gibidir; Balıkpl gen.r'i ortadan 

kalkmıştır; onun yerine Yılan Balığı1 17 (1 1 1] gelmiştir ama öteki tarafa aktarılmıştır. 

Çulluk ve Kunduz genteli de fratri'leri değiştirmiştir. Kayugalar da ırym fratn'nin 
genteline "birader gens" kaquındaki fratri)e "kuzen gens" der. 

3J Onondaga-Irokualar (8 gentes, Kayuga'lar gibi fratri1erde efit.riz olarak dağıhlmıf) 
Birinci Fratri. Gente.r 1) l<ılrt 2) Kaplumbağa 3) Çulluk 4) Kunduz 5) Top. 

İkinci Fratri1 18 [1 1 2} Gente.r. 6) Geyik 1) Yılan Balığı''9 [1 1 1) 8) Ayı. 
Doğan (Kıryugalar'da) Onondaga'lann Top'unun yerini alır. Fratri'lerin oluşumu 

Seneka Yardakinden farklı. 1 .  Fratri'de 3 gens, ama Ayı gens'i artık Geyik'le birlikte. 

Onondaga'larda Doğan yok, Senekaların Yılan Balığı gen.r'i yok ama 

karşılaştıklarında birbirleriyle bağlantılı olarak biraderlqiyorlar. 
Mohawk ve Oneidalann sadece 3 genteli var: 1 )  Ayı, 2) Kurt, 3) Kaplumbağa,Jratri 

yok. Konfederasyonun kurululu zamanı 8 Seneka gentelinden yedisi, içlerindeki .rachem 
makamının kurulma 1eklinin gö.rtereceği üzere, birden çok kabilede yer alıyordu. 

Fakat Mohawk Yan n ve Oneida Yann isimlendirdikleri sadece 3 tane vardı; bunun 

üzerine bir bütün fratri'yi kaybetmişlerdi ve bundan geriye kalan bir gem -e.ra.r 
39 kabi/e/erin bir zaman/ar trym gen/es'ten o/UfiUğU var.rtryı/ır.ra (!) . 

Bir kabile, gentes ve fratri'ler olarak örgütlendiğinde alt bOlüm/ere ırynlır.ra, 
bu bölümlenme fratri örgütlenmesinin çizgisinde ortaya çıkabilir. Bir kabilenin 

üyeleri evlilik yoluyla birbirine kan1.ra da, bir fratri'deki her gem evlatlanyla birlikte 
fratri grubunu oluşturan kadınlardan ve kadınlar yoluyla ardıllardan olu1ur. Yerel 
olarak birlikte kalma eğilimi göstereceklerdir ve böylece bir topluluk içeri.rinde ıryn 
düfeceklerdir. Gem'in erkek üyelerinin diğer gentes'ten kadınlarla evlenmesi ve 

zevceleriyle birlikte kalmaları gen.r'i etkilemez çünkü erkeğin evlatlan bu bağlantıya 
dahil değildir. Gentes'e ve fratri'lere her kabilede rastlanabilir. 

Tu.rkarora-Irokualar geçmişin bilinmeyen bir döneminde esa.r .rürüden ayrıldı, 

keşifleri sırasında Kuzey Carolina'nın Neu.re Nehri bölgesinde ikamet ediyorlardı. 1 11 2  
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civarı bu bölgeden sürüldüler, Irokuaların ülkesine taşındılar ve konfederasyona 
altıncı üye olarak kabul edildiler. 

Tuskarora-Irokıtalar. 8 gentes'ten 2 Fratri 
I. Fratri. Gentes. 1) Ayı 2) Kunduz 3) Biiyiik Kaplumbağa 4) Yılan Balığı 
II. Fratri. Gen tes. 5) Gri K.ı.rt 6) S an Kurt 1) Kiiçiik Kaplumbağa 8) Çulluk 

6 gentes, Kayuga ve Onanda'larda, 5 gentes Senekalarda, 3 Mohawk ve Oneidalarda 
ortaktı. Bir zamanlar sahip oldukları Geyikgens'i modern zamanlara kalmamıştır. 

Kurt genli artık 2'ye, gri ve san olmak üzere, bölünüyordu; benzer şekilde 
Kaplumbağa genli de: biiyiik ve kiiçiik. Birinci fratri'deki gentes'in 3'ü Senekalar 
ve Kayuga/ann 1 .  Fratrisindeki 3 gentes'le aynı, sadece Kaplumbağa120 (1 1 3] gensi 

çift. Tuscarora'nın ortak gentelinden ayrılması ile geri dönüşü arasında birçok 

yüz yıl geçtiği için, bu bir gens 'in varliğının siirekliliğine kamttır. Diğer kabilelerde 
olduğu iizere, aym fratri'deki gentes'e birader gens, diğerlerine kuzen gens deniyordu. 

Her birindeki frator sayısının dengesini bir dereceye kadar korumak üzere 

Jratrilerin olutumundaki farkilliklar koşullardaki değişikliklere ayak uydurmak 
için bunlara yapılan II.Jarlamalan gösterir (kurulan genlin başına gelenler, bir 

kısmının nüfusunun azalması ya da soyunun tükenmesi vs.) . lrokualarda ezelden 

beri fratri iirgiitlenmesi konfederasyondan eskidir, 4111 [1 14] yüzyıldan fazla zaman 

önce kurulmuştu. Bütünüyle bakıldığında, oluşurnlarındaki farkın gentes'le 

karşılaştırıldığında küçük olması, fratri'nin sürekliliğinin gens'inkiyle eşit 
olduğunu is patlar. Irokıta kabilelerinin 38 genli ve kabilelerinin 4'ünde toplamda 

8 fratri'si vardı. 
Irokualarda fratri kısmen toplumsal kısmen dini nesneler içindir. 

1J Oyunlar, kabile ve konfederasyon kıtm/lannda alışıldığı üzere, mesela Senekalann 1 bir topla oynadık/an bir oyunda fratriler halinde oynarlar, biri diğeriyle karşı karşı-i ya gelecek biçimde, oyunun sonucu iizerine birbirleriyle bahse girerler. Her fratri en . 

iyi oyuncusunu ortaya koyar122 (1 1 5] vs. Oyun başlamadan önce, kitisel evalarm 
(1 1 6] karşı fratrilerin üyeleri yoluyla sonuçlara göre bahse koyulur, etkinlikte 
bulunması için on/an muhafaza edenlere emanet edilir. 
Z) Kabilenin kumilanndan birinde her fratrideki sachem ve şefler genelde hayal edii
mit bir html aletinin karpsma oturtu/ur ve konuşanlar fratrilerin temsilcileri olarak 

2 birbirine karşıt gruba hitap eder. 

3 J Cinayet itlendiğinde, diğerinin aff edilmesi için onları birleştirmek üzere 

öldürülenin gens'i birinci kurul, sonra öldürülenin gens'inin kurulu (öldüren 

ve öldürülen karşı fratrilere dahil olduğunda) . Bundan sonra, bu fratri bir kurul 

toplar ve bunun üzerine fratri' den bir kumi ve suça uygun cezanın verilmesini 

isteyerek beyaz boncuklardan· bir kemer/e heyet yolladığı diğer fratri'ye kendini tanı-

(*) Wampum, Amerika yerlilerinde para yerine geçiyor (ç.n.). 
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tır. Öldürülenin ailesi ve genline pişmanlık ifadesiyle ve değerli hedryelerle zararın 

tazminini teklif ederler. 2 kurul arasında müzakereler, olumlu ya da olumsuz bir 

karara vanlana kadar. Bir fratrinin etkisi bir genlinkinden büyük ve karşı fratri'yi 

toplayarak affedilme daha mümkün, yani yumuşatıcı koşullar tarafından. Bu yüz

den Grekfratri'si (medeniyetten önce) cinayet vakalarının esas idaresini ve ce

zadan kaçtığı zaman katilin arındırılmasını üstüne almıştı; yani politik toplumun 
infa edilmesinden sonra124 (1 1 7) fratri katilin mahkemelerde kovuşturulma gifrevini 

40 üzerine almıştı. 1 
4) Hatır/ı kifilerin cenazelerindefratrilerin önemli if/evleri (s. 95, 96) [merhum Sac� hem söz konusu olduğunda, kendi fratrisi değil karft fratri cenazeden hemen 1 sonra merhum yöneticinin resmi beyaz boncuklu kemerini, ölümünü bildirmek üze

re, Onondaga'daki merkezi kurul atqine gönderir. Bu, halefine makamının nişanı 

olarak verilmek üzere halefi yerine geçene kadar korunur. 

J) Fratri birçok gentes'in sachem ve feflerinin seçimryle doğrudan ilgilenir. Bir gen s mer

hum sachem'ininyerine halejini atadı mı (ya da 2 Dereceden bir şef seçti mi) aynı 
fratrinin gentes 'inin seçimi onaylaması kaçınılmaz sonuç olarak beklenir; ama kar
fı fratri'nin tarafları bazen karşı çıkabilir. Bu durumda her fratri'nin kurulu hare

kete geçer. 

6J Modern zamanlardan önce Senekalann "İlaç125 (1 1 8) kulübe/en" vardı, bu so

nuncusu dini sistemlerinin önemli bir kısmını oluşturuyordu; bir İlaç Kulübesi'ne 

bakmak en yüce dini ayinleri yapmak ve onların en yüce dini gizemlerini yerine 

getirmekti;" her fratri'de bir tane olmak üzere bu tip 2 örgütleri vardı; her biri yeni 

üyelerin resmi erginlerneyle kabul edildiği bir biraderlikti. 

Bu yerli Amerikan fratri'sinin Grek fratrisi ve Roma curia 'srndan farklı olmak üzere 
resmi bir bafkanı yoktu; benzer şekilde gens ve kabileden,jarklı farklı, ona ait dini bir 
gö"revlisi de yoktu. 

Morgan, Tlaskalanların Tlaskala pueblo'sunun 4 mahallesinde oturan, 4 "sf!Y 
kütüğil'nü, ne kadar fratrisi varsa o kadar (ne kadar kabilesi varsa o kadar değil 

çünkü aynı pueblo'da yajryor ve aynı lehçeyi konuf11_JOrlardı) , gözlemliyor. Her "sf!Y 
kiitüğil' ya da fratri'nin kendine has bir ordu örgütlenmesi, kendine has bir kostümü T ve bayrağı ve başkomutanı olan baş savaş şefi (Teuctli) vardı. Fratriler tarafindan 
savafa gö"nderilryorlardı. Bir ordu gücünün örgütlenmesinin fratriler ve kabileler tarafindan 
gerçek/efiirildiği Homerik Greklerde bilinmiyar değildir. Nestor, Agamemnon 'a 
şunları söyler: krjn' andras kata phylax kata phretras, Agamemnon os phretre 
phretresin arege phyla de phylois. 126 (1 19) (xetv' ilv8eıxç xıxı:il cpüA.ıx, xıxı:il cpe�ı:eıxç, 

'A yilııEıı vov, wç cpe�ı:erı cpe�ı:erıcptv lle�yrı, cpuA.ıx BE cpuA.mç) (Homeros, İ (yada, II, 362-
363). 2 fratri altında birleşen Chocta gentes'i, birincisi 4 gen s' ten oluşan "Bölünmüş 

Halk" ile yine 4 gens'ten oluşan "Sevilen Halk". Halkın gentes tarafindan iki bölüm 

(*) Yerli Amerikalılarda dini görevliler aynı zamanda hekimdir. (ç.n.) 
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halinde aynlma.Ii iki fratri yaratıyordu. -Bir kabilenin her zaman en az 2 gens'i 
bulunurdu. Gens üyelerinin sayısının artışıyla artar ve 2'ye bolünür, bu da yine alt 

bölümlere ayrılır ve zamanla 2 ya da daha çok fratri olarak yeniden bir araya gelir. 
Bu fratriler bir kabile oluşturur ve üyeleri aym lehçeyle konuşur. Zaman içerisinde 

bu kabile bolüm/ere aynlma süreci tarafindan birkaç kabileye aynlır, bunun üzerine bir 
konfederasyon içerisinde yeniden bir araya gelir. Bu tip bir konfederasyon kabile ve 

fratti boyunca bir çift gentes'ten gerçekleten bir biiyümedir. 
Mohegan Kabilesi'nin 3 esas genteli vardı: Kurt, Kaplumbağa, Hindi. Bunların 

her biri alt bölümlere ayrılınıştı ve alt bolüm/er bağımstzgentes haline gelmit li, ama her 
gens 'in esas alt bölümlerinin ismini sırasryla fratri isimleri olarak korumutlardı,yani her 
gens 'in alt bolüm/eri bir fratri halinde yeniden örgiitlenmitti. Bu, sonuç olarak, zaman 

içerisinde bir genlin birçok gens'e bölündüğü ve bunların bir fratti ismi alarak 

ifade edildiği bir fratri örgütlenmesinde bir/etmit olarak kaldıklan doğal süreci açıklar. 

Mohegan kabilesi, esasen 3 gentes'ten olup1yor. Kıirt, Kaplumbağa, Hindi. 
I) Kurt Fratrisi. 4 gen/es. 1) Kurt, 2) Ayı, 3) Kopek, 4) Keseli Sıçan 
I/) Kaplumbağa Fratrisi 41z7 [120) gentes. 5) Küçük Kaplumbağa, 6) Çamur/u kaplum
bağa, 7) Biiyük Kaplumbağa, 8) S an Yılanbalığı118 [1 1 1) 

IIl) Hindi Fratrisi 3 Gentes 9) Hindi, 10) Turna 1 1) Tavuk. 

Bu gentes'e tekabül eden alt bölümlerinden fratrilerin oluşmasını izlediği, 

gentes'in bölümlere ayniması konusunda net kamta Yerli Amerikalı kabilelerinde pek 

rastlanmaz. Ayrıca fratri'nin gentes'in akrabalrğı üzerine temel/endiğini gösterir. Kural 

olarak diğerlerinin kendisinden yola çıkarak oluşturulduğu esas gens'in ismi
bi/inme� fakat tüm bu durumlarda fratri'nin ismi olarak kalır. Atina fratri1erinin 
sadece birinin ismini biliyoruz; lrokualarınkinin ise biraderlikten başka ismi 

yoktu. 

Kmm II Böl. IV. Irokua Kabilesi 

Amerikalı aborijinler "her kabilenin bir isimle, ayn bir lehçeyle,· üst düi!J bir 
yonetim/e ve mesken Illituğu ve kendisine ait bir tey olarak savunduğu bir toprakla 
bireysellettiği doğal bölümlenme süreci tarafından" saymz kabilenin altına girer. 

41 Ne kadar kabile varsa o kadar lehçe vardı 1 lehçe varyasyonlan başlamadan önce 

ayrılma tamamlanmamıştı. -Morgan, tüm sayısız aborijin Amerikalı kabilenin 

(Eskimolar hariç, onlar aborijin değildir) tek bir halktan oluttuğuna inanır. 

Ulus terimi nüfuslarının azlığına rağmen, bir lehçe ve toprağa salt on/ann 
mülkfyetinde olacak tekilde sahip olduklanndan birçok yerli kabileye uyar. Ama 

kabileler ve uluslar birbirlerinin tam eşdeğeri değil; ulus sadece gens kurumlanndan 
doğuyor, kabilelerise aynı yönetimin altında bir halk olarak kantmıflır, Attika'daki 
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4 Atina kabilesi, Sparta'daki 3 Oor kabilesi, Roma'daki Latin ve Sa bin kabileleri. 
Federasyon, ıryn topraldarda bağımsız kabile/erin varlığım gerektirir; birbirlerine 

kanfmak, gens ve kabile/erin yerel olarak ırynlma eğilimine rağmen, on/an ırym bölgede 

daha iist diizey bir siireçte bir arırya getirir. Konfederasyon ulusla en yakın analoji 

kurulacak kavramdır. 

Kabilenin farkli lehçeler konu1an halkJan kdpsadığı Amerikalı Aborijinlerde pek 

görülmez; böyle bir durum olursa da çokyakın lehçe konu1an bir güçsüz ile bir 

güçlü kabilenin bir ara ya gelmesinin sonucunda olur, Missouri/erin Otoelarla -on/an 

ala1ağı ettikten sonra- birle1mesi gibi. Aborijinlerin biiyiik topluluğu bağımsız kabilelerde 

bulunur; sadece çok azı aynı köken dilin lehçelerini konu1an kabileleri konfederasyon 

olarak bir araya getirmişti. Siirekli parçalanma eğilimi, kendi toplumsal konumları 

ve mesken tuttukları büyük alandan ayrılamayacak biçimde, konu1mamn 

çefitlenerek ıryn1ması eğiliminin artması yoluyla gens örgütlenmesinin öğelerinde 

mevcuttu. Kelimelerindeki ve hatta gramer formlanndaki dikkate değer tutarlılığa 

rağmen, siJ�ii bir dil sürekli olmaya muktedir değildir. Yerel ıryn1mıryı -alanda

zamanla konu1mada varyasyon izler; bu da ilgi alanlarının ayrışmasına ve nihai 

olarak bağımsızlığa yol açar. Kıtzey ve Giiney Amerika'da -Esk.imolar hariç- köken 

dillerin ve lehçelerin yüksek sayısı muhtemelen bir esas dilden gelme, olufum/an için 3 
etnik dönem ile ölçiilmiif zaman gerekmifli. 

Doğal büyümeyle siirekJi yeni kabile ve gentes oluşuyordu; Amerika kıtasının 

yıryı/masmm fyice arlmasi sonucunda siireç gö�e giJ'riiliir biçimde hızlandı. Yöntem ı kolaydı. Varlığı siirdiirme araçlan açısından iistiin avantqj/ara sahip,yiiksek niifuslu bir 

coğrafi merkezden yavaş yavaş insan akışı. Bu her yıl devam etti, böylece kabilenin 

esas merhzinden uzakta hat m sıryıl1r bir niifus gelifti; zaman içerisinde go(ebe/erin ilgi 

alanları ayrıştı, hissiyatları yabancılaştı, sonunda dilleri de ırynflı; bunun üzerine, 
topraklar komfu da olsa, qynlma ve bağımsı�ık geldi. Bu kendini çağdan çağa hem yeni 

kazamlmıf topraklarda hem de eski alanlarda tekrar etti . . .  artan sıryı/ar varliğı siirdiirme 

araçlan üzerinde baskı oluflunmca, artı değer on/ann rahatça yer/efebilecekleri yeni bir 

merkeze tapndı çiinkii yonelim her gen/te ve bir güruh halinde birleşmiş gentes'in 

herhangi birinde miihmmeldi (Bu "örgütlü kolonizasyon"du!] Amerikali köy 

yerlilerinde aynı süreç biraz uyarlanmış bir biçimde. Bir ki!Jiin nüfusu arttığında, 

bir kolon i aynı akıntı içerisinde bir yukarı bir aşağı gelip gidiyor ve yeni bir k& 

kuruyordll', belirli aralıklarda tekrarlandığında, böyle birkıç k& beliriyordu, her 

biri diğerinden bağımsızdı ve kendi kendini yöneten bir gruptu; fakat karşılıklı 
koruma için bir heyet ya da konfederasyon içerisinde bir arırya geliyorlardı; sonunda 

lehçe varyasyonlan beliriyordu ve bunların tam olgunlaşması kabile/erin ortırya 

çıkmaımı sağlıyordu. 

Esas kabilelerden birinin alt boliimleri tarafından oluşturulan kabileler ortak 

bir dizi gentes'e sahiptir ve ırym dilin lehçelerini konuşur; bizzat ırynlma siireci 
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biçiminde geçen yüz yıllardan sonra bir dizi genteli vardır. Böylece Huronlar, 

şimdi Wyandot'lar Seneka-/rolena/ann 6 gentes'!Jie qynr isme sahip 6 gentes'e sahiptir, 

en az 400 yıllık bir ayrılıktan sonra. Potawat/ami/erin Ojibwalardaki 8 gentes1e qym 

ismi taman 8 genteli vardı ki Potawattami'lerin 6 Ojibwa'ların 1 4  farklı gentes'i 

vardı; yeni gentes'in qynlmalanndan bu yana her kabiletle biiiiim/ere qynlma yoluyla 

oluştuğunu gösteriyordu. Ojibwalardan -ya da her iki kabilenin ortak ebeveyn 

bir kabilesinden- daha önce ayrılan Miamilerin öncekiyle ortak sadece 3 genteli 

vardı: Kıtrl, Da/gtçlenfu ve Karta/. 

Barbarltğm Alt Sevryesi'ndeki Kabilelerden Manzara/ar. 

8 Missouri kabilesi, keşfedildikleri zaman, Missisippi kollannın krytlanyla

Kansas ve Platte- bir de Iowa 'mn kiiçiik nehirleri ile Arkansas'a kadar Missisippi'nin 

batt kryw da dahil olmak üzere, Missouri kıyılarının 1 000 milden fazlasını elinde 

bulunduruyordu. Lehçeler alt böliimlere son olarak qynlmadan iince ha/km 3 kabile 

halinde bulunduğunu gösteriyor, yani: 

1)Punkalar ve Omahalar, 2) Iowalar, Otoe/ar ve Missouri/er, 3) K.awlar, Osagelar ve 

Quappalar, birden çok lehçeleri ait olduklan Dakota kiileen dilin diğer herhangi lehçesinden 

daha çok birbirine yakm; alt böliimlere qynldtklan esas bir kabileden tiiremeleri için de 

dilsel zorunluluk:, kıytlan boyunca, yu/ean ve a{ağt, Missouri'de merkezi bir noktadan 

yayılma;yerlefim birimleri arasmdaki mesafenin arlmasryla -ilgi alanlarında aynşma, 

bunun iistiine dilin qyn{mast ve son olarak bağtmst�tk. Böyle bir halk düzlük bir 

toprakta bir nehir boyunca yqytlarak ilk önce 3, sonra 8 kabile olarak bölüne biliyor, 

her alt böliimiin iirgiitlenmesi tam olgunluğunu koruyarak. &liinme, daha biiyiik 

bir alan iizerinde doğal yqytlma yoluyla parçalara qynlma anlarmna gelir ve bunu tam 

42 bir böliimlere qynlma izler. Missouri'nin en iist 1 kabilesi -Niobrara nehrinin ağzmda 

Punkalar, Mississippi iizerindeki Arieansalın ağzında, en a{ağtdaki Quappalar, 

ikisinin arasında yaklaşık 1 500 mil var. Missouri kıywndaki dar ormanirk kemer/e 

sınırlı ara bölge geri kalan 6 kabilenin elinde bulunuyordu. Kati biçimde Nehir 

Kabile/ eri'ydiler. 

T Üst Göl Kabile/eri. 1) Ojibwalar, 2) Otawalar (=0-ta'-was) ; 3) Pottawatamiler 

esas kabilelerden birinin alt bölümleri; esas kabilenin Ojibwalan, giivde, göliin 

kqynağr leenanndaki biiyiik balık çifiliklerinde asti yerlefim merkezinde kaldılar, 
diğerleri onlara "Ağabey" dedi, Ottawalara ise "bir kiiçiik ağabey" ve Pottawamilere 

-"Kiiçiik Erkek Karder" Görece lehçe varyasyonunun sayısının Pottawamilerde 

en büyük olduğunu gösterdiği üzere, ilk önce ayrılan onlar oldu, ve son olarak 
da Ottawalar. 1614'te keşfedildiklerinde, Ojibwalar S uperior Golii'niin kaynağmdaki 

&pids'e yerleşmişti, bu noktadan kuzeydoğu kıyısı boyunca ve Huron Gölü'ne 

doğru, St. Mary Nehri'ne aşağıya doğru Ontonagon bölgesine S uperiorGölii'niin giiney 

kryw bl!Junca yayıldılar; konumları balık ve avla varlrklanm siirdiirmeyle ünlü [rm sır 
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E ve bitki yetiştirmiyorlardı] ; Columbia Vadisi hariç Kuzey Amerika'da hiçbir yer 
boş kalmamıştı. [Ojibwalar, şu anda iddia ettikleri üzere, antik zamanlarda kil 

boru, su fiçm ve kap kacak imal ediyordu. Yeri i çOmlekçiliği değişik zamanlarda S au lt 

St. Mary'de ortqya çıkryordu, ecdadının işleri.] Bu tip avantajlada büyük bir yerli 

Amerikali nüfusunun gelifeceği ve bağtmiiz kabileler olmak iizere giiçmenlerden ardt ardma 

gelen gruplar gönderecekleri kesindi. 
Pottawatamiler, Üst Michigan ve 1 641 'de Dakotaların onları sürmek için 

harekete geçtikleri Wiscomin stmrlannda bir bölgeyi mesken tuttular. Aynı 
zamanda daha önceki varlıklarının kanıtma Kanada'nm Ottawa Nehri'nde ra.rtlandığı 

varsqytlan Ottawalar batıya çekildi; -o zamanlar Georgia Kiiifezi, Manitouline adalan 

ve Mackinaw'da yerleşmişlerdi ve bu noktalardan Alt Michigan üzerinden 
güneye yayılmışlar dı. -Mekan ve mesafede qynlma ile kabile bağımsızlığı lehçelerin 
oluşmasıyla sonuçlanan keşiften çok önce vardı. Toprakları komşu olan 3 kabile 

karşılıklı koruma için "Ottawa Konfederasyonu" isimli bir ittifak oluşturmuştu 
(hem saldıran hem savunan bir birlik) . 

Bu çekilmelerden önce bir diğer eklemlenmif kabile, Miamiler, Ojibwa 
gövdesinden ayrılınıştı -ortak ebeveyn kabile- ve Orla 11/inois ile Batt 1ndianaya 

göç etmişlerdi. Aynı soydan daha sonra çıkan bir diğer yeni kol olan 11/inoisler 

bu göçün izini sürerken, soy daha sonra Peorialar, Ka.rkaskialar, Weawlar ve 

Pianhshawlar olarak alt biiiiim/ere qynldt. uhçeleri Miami'nink!Jie birlikte Ojibwalara 

en yakın hısımlıkta ve bundan sonra Cree ile [Pottawatamie ve Cree eşit olarak 
ayrıştı; Ojibwalar, Ottawalar ve Cree Pottawattamielerin kopufundan sonra muhtemelen 

T lehçede bir halk] 
Tiim bu kabi/elerin Superior Gölü'ndeki biiyiik balrk avctltğt yaptlan yerlerdeki 

merhzi yerk1im birimlerinden akmast -varltğt Iiirdiirmenin doğal bir merkezi olarak. 

New England, Delaware, Mary/and, Virginia ve Carolina'dan gelen Algonkinler çok 

Tbüyük ihtimalle aynı kökenden türemişti. Özünde ashri bir koloni olarak giiç 

eden her grup, ilk önce mümkün olduğunca ana kabile ile bağlantryt muhafaza ederek 

yeni bir alan ele geçirme ve onun sahibi olma peşindeydi; bu birbirinin ardından 

gelen harek-Ltler yoiN.Jia ortak mülklerini yqymqya ve sonra kendi sınırları içerisindeki 
yabancı halkın gelmesine direnmeye çalışıyorlardı . . .  Aym kiiken di/in lehçelerini 

konu1an Yerli Amerikalt kabileleri genelde toprak siirekliliği içerisinde bulunmuştur, 
ancak kendi ortak alanlarını genişletmiştir. Bu genelinde dilıel açıdan birle1mi1 

olan tiim insanirk kabileleri için geçerlidir. . .  Ortak bir merkezden yqytlan. . .  tehlike 
zamanlarında yardım aracı ve fel:iket zamanı kaçış yeri olarak anavatan ile 

bağlanm korumuflardtr. 

T Bununla birlikte göÇiin baflangtç kısmt olan bir alan artt değer bir niifusun yava1 

yava1 iiretimi yoiN.Jia varlrğt Iiirdiirme araçlannda ö·zel iistiinliikler gerektirir. Bu tip dtığal 

merhzler Kuzey Amerika'da çok sqytda değildir, aslına bakılırsa sadece 3'tür. Columbia 
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Vadisi'nin zirvesinde m mr ve bitki yetiflirmeden o-,ıce sağladığı varlık siirdiirme re�itliliğinde 

ve miktannda yeryiiziinde dünyanın en mükemmel bölgesiydi. Orman ve diizliik 

kanflml miikemmel av/aklar. Diizliiklerde bir tiir katran yoncası, Kamash, yetişiyordu 

ve bolca; ancak bu açılardan diğer alanlardan daha iistiin değildi; miikemmel oldıtğıt 

1ey- Colıtmbia te diğer nehirlerde tiikenmeyen somon kaynağı. Bu akımıları milyontarla 
dolduruyorlardı, mevsiminde kolaylıkla ve bol bol avlanıyorlardı. Ortadan ikiye 

yanldıktan ve giine1te kıtnttıtldıtktan sonra, toplanryor ve köylere go'tiiriiliiyorlardı, yı/m 

biiyiik kısmında esas gıda yı oluşturuyorlardı. Bunun dışında kıyıda kabıtkiN avulrğı, 

kı1 aylannda yiyeceğin biiyiik ktsmım sağlıyor. Bunun dışında tüm yıl boyunca 

yıtm111ak ve istikrarlı iklim, Virginia ve Tenneuee için de, tahti bilmeyen kabi/elerin 

cennetiydi. Colıtmbia Vadisi, çok büyük ihtimalle ardı adına gelen göç gruplarının 
her iki bO'Iiimii de kıtayı kaplayana ve her iki bölüm de Avrupalıların keşif çağı 

başlayana kadar bu kaynaktan sakinlerle çoğaldığı Ganowanian ailesinin be1iği 

43 yapılabilir. İç düzlüklerin 1 büyük çaplı yayılması, sürekli olarak kuzeyden giineye 

1500 milden fazla, doğıtdan batrya 1000 milden fazla yayılıyor, Kıtzey Amerika'daki 

kttamn Pasifik ve Atiantik kıyılan arasmda serbest ileti1im için bir engel te1kil ediyordıt. 

Bunun üzerine muhtemelen koleen ailelerden biri Colıtmbia Vadisi'nden yayılmayı 

ba1/atarak ve fiziksel sebepterin etkisiyle göç ederek Patagoniaya Florida'dan 

T daha kolay ulaşabilirdi. Mmnn bıtlıtnması, maddi olarak olayların akışını 
değiştirmeyecekti ya da daha önceki sebepler dizisini askıya almayacaktı. 

Amerikan tahı/mm yerel olarak yetiştiği yerlerde bilinmiyor;fakat bitki yeti1tirmenin 

son derece etkin oldıtğıt, mmnn özellikle verimli oldıtğıt, k& yerlilerinin en eski yerle1im 

birimlerinin bıtlıtndıtğıt Orta Amerika 'da . . .  mıthtemelen mmnn doğdıtğıt yer. Tarım 

Orta Amerika'dan Meksika ya, sonradan NewMexicoya ve Miuisippi vadisine, oradan 

Atiantik kryılanmn doğıtsıtna yayılmış olabilir; tarım hacmi başlangıç noktasından 

uçlara doğru azalarak. Daha barbar kabilderin yeni varlığını sürdürme arzusu 
köylü yerlilerden bağımsız olarak yayılmış olabilir; ama tarımı Yıtkan Missoıtri'nin 

Minnitarieleri ve Mandan/an, Kıtzey'in Kı�/ Nehri'nin S ![yan/an, Kanada'daki Simcoe 

Gölii'niin Hıtronlan, Kennebek'in Abenakileri ve genel olarak Miuissippi ve Atiantik 

arasındaki tiim kabileleri yapsa da, hiçbir zaman New Mexico iizerinden Colıtmbia 

Vadisi'neyayılmadı. Columbia Vadisi'nden göç eden gruplar, yerinden olmuş ve 

dağılmış kabileleri bunların köylü Yerli Amerikalıların geliştirdiği ilerlemenin 

ilk çekirdeklerini taşıyacakları Giiney Amerika'daki Istmıts'a doğnt ve Istmıts bf!)ıtnca 

zorlasa da, New Mexico ve Meksika'nınyerli ki!Jiiilerine doğnt itecek/i. Belirli zaman 

aralıklarında tekrarlanarak Giiney Amerikaya, daha önceden ha�r bıtlıtnan vah1i 

grıtplara, hem de bi!Jiece giicii azalmll Kıtzey kısmi bahasma, çok daha iistiin bir mıtkim 

sınıfı bağışlayacaklardı. Bi!Jiece Giiney Amerikagelilim içerisinde hem de daha aşağı l seviye bir ülkede, ki durum böyle gibi görünüyordu, ileri bir konıtm elde edecekti. 
Güneşin çocukları olan, erkek kardel ile hz karde1, zevç ile zevce, Manco Capac ve 
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Mama Gelio'nun Peru efianesi bir grup Yerli Amerikalı köylünün, illa doğrudan Kıizey 

Amerika olmasa da, bir mesafeden göç ederek bir araya geldiğini ve Andes 'in 

kaba kabilelerine mısır ve bitki yeti{tirme de dahil olmak üzere, hayatm daha üstün ızanaatlannı iiğrettiklerini gösterir; efsane grubu dışarıda bırakır ve sadece reis ile ı zevcesini korur. 

2 'ntt) (Columbia Vadisi'nden sonra) doğal ilk merke!(, Superior, Huron ve Michigan 

gölleri arasındaki yanmada, Ojibwalann merkezi ve birçok Yerli Amerikalı kabilenin 

üretim yerleri. 

3 'üncü) doğal ilk merkez: Minnesota 'nın Göl bölgesi, bugünkü Dakota kabilelerinin 

üretim yeri. Sebebini tahmin etmek gerekirse, Minnesota Dakotalı/ann ele 

geçirmesinden ö"nce Algonkin sahasının bir parçasrydı. 

Mısır ve bitki yeti{tirilmeye başlar başlamaz, insanlan yerelle{tirmeye ve on/an daha 

küçük sahalarda desteklemeye ve sayılannı artırmaya ba{lryor; ama Kıta'nın kontrolünü 

neredeyse sadece tanmdan geçinen en ileri yerli köylülerin kabilelerine geçirmiyor. 
Barbarlığın Alt Sevryesi'ndeki başlıca kabileler arasında bahçıvanlık kültürü 
yayılıyor ve durumlarını oldukça geliştiriyor. Babpvan/ık kültürü olmayan 
kabilelerle birlikte keşfedildiği zaman Kuzey Amerika 'nın büyük sahalannı 

ellerinde bulunduruyorlardı ve Kıta onların mertebelerinden yeniden bölge 
sakinleriyle doldu. Aborijinlerin birbirleriyle bitmez tükenmez sava{lan; kural olarak 

en istikrarlı sava{ farklı kö"ken dil konuşan kabileler arasında, mesela lrokua ve 

Algonkin kabileleri arasında ve benzer şekilde Irokua ve Dakota kabileleri arasında. 

Buna karşın Algonkin ve Dakota kabile/eri, sürekli saha/ann mesken tutulmasının 

gösterdiği üzere, birbirleriyle barış içerisinde yaşıyorlardı. lrokualar, akraba 

kabile/eri, Eri/er, Tarafsız Ulus, Huronlar ve Susquehannocklara karfl nesli ortadan 
kaldıracak bir savaş sürdürüyordu. Kendi kö"ken dillerinden farklı lehçeler konuşan 
kabileler birbirlerini anlayabiliyor, farklılıklarıyla uzlaşabiliyor ve ortak kökenieri 
sayesinde birbirlerini doğal müttefik olarak görmeyi öğrenebiliyor. 

Verili bir sahada sağladığı varlık sürdürme niceliği tarafından sınıriandırılan nüfus 

sayısr,1 29 (121] balık ve avianma temel gıda dayanağı olduğunda, geniş bir sahanın 
küçük bir kabileyi içinde barındırması bekleniyordu. Ni{astalı gıda geldiğinde, 
bir kabile tarafından mesken tutulmuş saha hdld halkın sayısryla oran/ı. New York 

47.000 mil içerisinde hiçbir zaman 25.000 'denfazla Yerli Amerikalrya sahip olmadı, 
bunların içinde Hudson'ın doğusu ve Long Isiand'da lrokualar ve Algonkinler ile 

T
ABD'nin batı kısmında Eriler ve Tarafsız Ulus vardı. Gentes üzerine inşa edilmiş 
kişisel bir yönetim, birbirlerinden mantıklı bir uzaklık içerisinde kalmadıklarında 

44 insanların artan sayısını kontrol etmek için yeterli bir merkezi güç geliştirmede 
yetersiz. 

New Mexico, Meksika ve Orta Amerika köjlü yerlilerinde küçük bir sahada nüfus 

artı{l çözülme sürecini geriletmiyor. Aynı akımı içerisinde birbirine yakın farklı 
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p11eblo'lar kurulduğunda, insanlar genelde ortak killeenden ve bir kabile ya da 

konfederasyon yiinetiminden. [Her p11eblo genelde kığım.rı� özerk bir cemaat.] Sırf 

New Mexico'da konuşulan 7 kiiken dil, her birinin birçok lehçesi var. Coronado'n11n• 

.reftri zamanlarında - 1540-42- çok sayıda fakat küçük küçük köyler bulunmuştu. 

Bunlardan lii Cibola, T11kayan ve Q11ivira ile Hemez ve 12ii Tig11e11x)d11, diğer 

gruplar da üyelerinin dilsel bir bağlantısı olduğunu gösteriyordu. Her grubun bir 

konfederasyona dahil olup olmadığı bilinmiyor. 1 Moq11i P11eblo'lan (Coronado 

Seferi'nin Tukayan köyleri) artık bir konfederasyona dahil olmalı, keşfedildikleri 

zamanlarda da muhtemelen böyleydi. 

Alt boliimlere ırynlma .riireci Amerikalı aborijinlerde l OOO'lerce yıl sürdü, sırf 

l<ıizry Amerika'da 40 Mken dil gelifti, bunlardan her biri birbirinden bağımsız eşit 

sayıda kabileler tarafından bir o kadar lehçe sayısıyla konuşuldu. 

Bir Yerli Amerikali kabilen için sadece birkaçyüz ve en fazla birkaç 1. 000 in.ran 

gerekir ki çevresinde Ganowanian aile.rinde saygın bir konum oluşturulsun. 

Yerli Amerikalı kabile/erin if/evleri ve iizellikleri. (.r. 1 12- 121) 

1) Bir mprağa .rahip olma ve on11 adiand ırma. 

Toprak- gerçekyer/efim/eri ve bir o kadar da kabilenin avianma ve balık aviama 

için kıl/landıklan yeri kap/ıryan ve diğer sınırları aşmaya çalışan kabildere karşı 

savunabilecekleri yerleşimi çevreleyen bölge; buradan geniş bir taraftız yerler 

aralığı, onları farkir bir dil kon111an diğer kabileden ayırıyor ve her iki taraf da onun 

üstünde hak iddia etmiyor; ırym dilin farklı lehçelerini konuştukları zaman genişliği 

daha az ve o kadar net işaretlenmiyor. Ardı ardına kabileleri bireyselleştiren 

i.rimler birçok durumda tesadüfi, mesela Senekalar kendilerine "B#Jiik Tepe 

Halki' diyor, vs. Kuzey Amerika'da Avmpa Kolonilefme.ri'nin baflangmndan .ronra 

Yerli Amerikalı kabileler onlara kendi i.rimlerinden farldı i.rim vermif olan diğer 

kabile/erin i.rmini alıyor. Kısacası tarihte bilinen bir dizi kabile kendileri tarafindan 

kab11l edi/mryen i.rimlerle biliniyor. 

l) Bir lehçrye bafka.rmm .ra hip olamıryacağı {ekilde .rahip olma. 

Kabile ve lehçe özünde birlikte yıryılrr. 12 Dakota grnb11n11n kabile olduğunu 

söylemek artık uygun düşer, ama Amerikalıların onları düzlüklere ilerlemeye 

zorlamalarıyla birlikte esas bölgelerine ilerlemeleriyle daha önce onlardan 

ayrılmış oldukları bulundu. Daha önceleri bağlantıları o kadar mahrem kalmıştı 

ki Missouri'de .radece bir lehçe, Teeton, oluşmuştu; Mi.r.ri.r.rippi'deki l.ra11ntie köken 

dil olmak üzere. Birkaç yıl önce Cherokeeler ABD'de şimdiye kadar bulunmuş 

trym lehçryi kon111an en yüksek sayıda Yerli Amerikalıydı, 26.000 kifi; Georgia'nm 

dağirk bii/gelerinde konuşmada ufak bir sapma olmuştu. H:ila temel bahpvanlrk 

[*J 1 6. yy. ortalarında Kuzey Amerika'nın güneybatısına keşifler düzenlemiş İspanyol k:işili. (ç.n.) 
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kültürü dışında kalan Ojibwalar, aynı lehçeyi konuşan yaklaşık 1 5.000 kişiydiler; 
2 birbirine yakın lehçesi olan Dakota kabilesi 25.000 kişiydi. Bunlar istisna. 
ABD(Jeve BritanyaAmerika'sında bir kabilenin nüfusu ortalama 2.000 leifiden azdtr. 

3J Gente.r tarafindan .reçilmif Sachem ve Şefteri Yetkilendirme Hakkı. 

4J Sachem ve Şefterigiirevinden alma hakkı. 

Yabanılirk Seviye.ri ya da Barbarlığın Alt ya da Orta Seviye.ri'nde makam bir ömür 
boyunca ya da iyi davranış süresince bahşedilir. 

Gente.r'in seçtiği .rachem ve fefter kabilenin oluşumundan sonra kabile kıtntl unun 

J9eleriolurdu; yani kabile kurulunun yetkilendirme hakkı elinde bulunurdu; (benzer 
şekilde görevden alma hakkına da sahipti) ; konfederasyonun oluşumundan 
sonra konfedera.ryon kıtnt/una brrakırdr. Sachem ve fef makam/an, her yerde geçerli 
olacak biçimde, Meksika'nın kuzeyinde .reçilebilirdi; kıtanın diğer kısımlarından 
gelen kanıt, bunların genel olarak başlangıçtan bu yana böyle olduğu yönünde. 
5) Dini bir inanca ve ibadete .rahip olma. 

" Yerli Amerikair/ar barbariann hayat tarmla paralel gidecek biçimde dini bir halkti' 

(s. 1 1 5) İlaç kıtliibe.ri-İbadetin dans biçimi. 

6J Şefter KNrulu yoluyla ii.rt diizey bir yonelim 

Gen.r, şefleri tarafından temsil ediliyordu. Kabile, gente.r'in fefterinin kunt/u 

tarafından temsil ediliyordu. Herkesin bildiği koşullarda çağrılır, halkın 
45 ortasında toplanır, hatiplerine açıko. Halkın etkisi altında 1 hareket edileceği 

kesindi. (Kabileye ait) kunt/, kabilenin ortak çıkarlarını gözetmek ve korumak 
zorundaydı. Diğer kabilelerle sürekli savaş halinde olduklarında ortaya çıkan 
sorular ve acil durumlar. Genel bir kural olarak, kurul halkın bir meselesine 

T 
hitap etmek için herhangi özel bireysel bir arzuya açıktır. 

Kadınlar kendi .reçtikleri bir hatip yoluyla i.rtek ve fikirlerini ifade edebiliyordu. Kurul 
tarafından verilen karar. lrokıtalarda oybirliğine .rahip olmak eyleme geçmede temel bir 

kural. A.rkeri me.releler genelde göniilliiliik ilke.rinin ini.riyatijine bırakılıyordu. Her 

kabile, teoride, bir banf anlafma.rr hazrrlamamrf olan diğer kabileyle .ravaf halindeydi. 

Herhangi biri bir .riJl!af tarafı örgiitlemede ve istediği yere sefer düzenlernede özgür. 
Proje.rini bir .ravaf dan.rr yaparak ve goniilliileri davet ederek bildiriyordu. Ona dansta 
katılan bu tip insanlardan oluşan bir grup oluşturmada başarılı olursa, coşku en 
tepedeyken hemen yola Çlkryorlardı Bir kabile .raldmya uğrar .ra, savaş grupları bunu 
karşılamak üzere benzer şekilde oluşturulurdu. Güçler bu şekilde oluşturuldu 
mu hep.rinin kendi .ravaf rei.ri ve bu rei.rlerden olufan bir kuntlun belirlediği ortak eylemleri 

olacak biçimde bir grup içerisinde birleş irdi. Bu kabileleri Barbarlığın Alt S eviye.ri 'ne 

bağlryor . .A:(fekler ve Tla.rkalanlar fratriler halinde yola çıkıyordu, her alt biJ'Iiimiin kendi 

rei.ri vardı ve kryafetleri ve bayraklarryla birbirlerinden aynmorlardr. 

I rokıtal ann ve Aziekierin konfedera.ryonu .raldrrgan hedefieriyle en çok tanınanlarıydı. 
lrokıtalann da dahil olduğu Barbarlığın Alt Seviye.ri'ndeki kabilelerde en yıkıcı iş 
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.rqymz .ravat gruplan tarafından İcra ediliyordu, sürekli uzak bölgelere savaş 
örgüdeyip sefer düzenliyorlardı. Kurul yaptmmı, bu seferler için ne aranıyordu 
ne de gerekliydi. 

Kabile kumlunun .ravat ilan etme ve banuapma, elçi giinderme ve kabul etme, ittifak 

kurma gücü vardı; bağım.rız kabileler ara.rındaki ilitkiyi bilgeler ve tefler yürütürdü, 
bunun için delege olarak görevlendirilmişlerdi. Bir kabile bu tip bir heyeti kabul 

ettiğinde, onu kabul ve it/em/erin go·riilme.ri için bir kurul toplanırdı. 
1J Bazı durumlarda klamn bat tefi. 

Yani bir .rachem, meslektaşları arasında daha yüksek menebeye sahip. !Vtm/ 

çok nadiren toplantıda; kabileyi temsil etmek üzere yetkilendirilmiş, kurul 
tarafından yaptıkları onaylanmaya tabi birinin geçici olarak harekete geçme.rini talepten 

doğabilecek acil durumlar. Bu, bat tefin makamı için tek temel. Irokllalardayoktu 

ve konfederasyonlarının yardımcı tefteri yoktu. Yerli Amerikalı kabilelerinde bat 

tifburada var olduysa, bir bat hakim anlqyıpna tekabiil edemeyecek kadar zqyif bir 

biçimde. Şef makamının seçime dayalı görev süresi ve kişinin görevden alınma 
ihtimali makamın niteliklerini oluşturur. 

Yerli Amerikalı Şif<ler> lVIm/u tek giice dayanan bir yönetimdi, genelde 
Barbarlığın Alt Sevrye.ri'ndeki kabileler ara.rında mevcuttu. Bu ilk ba.ramak. İkinci 

ba.ramak: bir tefter kumlu ve batklimandan arasında -biri .rivil diğeri a.rkeri it/evleri 

temsil ediyordu- koordine edilen bir yönetim. Bu form, konfedera!Jonlann 

olutumundan sonra Barbarlığın alt Sevrye.ri'nde kendini göstermeye başladı ve 
Orla Sevrye'de nihai oldu. Generalin makamı -başkumandan- bir bat hakim, kral, 
imparator, başbakanın çekirdeği; iki giiçten olutan bir yO"netim. 

Üçiincii Adım: halk medi.rinde bir tefler kurulu ve bat klimandan tarafından bir halkın 
ya da ulusun yönetimi. Barbarlığın Ü.rt Sevrye.ri'ne ulaşmış kabilelerde görülüyor, 
Homerik Grekler ve Romulu.r dönemi İta!Jan kabile/eri. Bir u/m içeri.rintle bir/etmit halkın 
yüksek sayılarda anışı, .rur/11 tehirlerde yerletme/eri, .riiriiler, davarlar, topraklarda .rervetin 

yaratılması, bir yönetim aracı olarak halk meclisine getiriyorlardı. Şefler kurulu 
önceden göz önünde bulunduran bir kurul; halk öniinde verilen cezalan benim.reyen ya 

da reddeden halk medi.ri, kararı nihai; .ron olarak bir general. Politik topluma geçişe kadar 
bu böyle kaldı, mesela AtinaWarda; şef kurulları Senato oldu, halk meclisleri ecde.ria 

ya da halk meclisi. Barbarlığın Orta Sevrye.rlnde kabileler olarak O"rgiitlenmit gente.r eskisi 
gibi kaldı ama konfedera!Yonlara daha sık rastlandı. Mek.rika Vadi.ri gibi bazı yerlerde 
politik toplum hiçbir biçimde inşa edilmemiştir -bunun için kanıt yokrur. Gente.r'e 

dayanan politik bir top/lUR ya da bir devlet kurmak imleanuzdtr. 

Kmm II Böl. V. lroklla Konfedera.ryonu 

İlk önce13!1 (122] karplıklı komma için bağ- basit olgu, zorunluluklar (dışarıdan 
saldırı gibi) yoluyla çağrılıyor, sonra heyet, sonra .ri.rtematik konjedera!Jon. 
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Amerika'nın keşfi sırasında konfederasyonlar farklı bölgelerde varclı, yani: 5 

bağımsız kabileden olıtfan Irakıta konftdera.ryonıt, 6 kabilelik Creek konftdera.ryonıt, 3 
46 kabilelik Ottawa Konfedera.ryonıt, "Yedi Kıtml Atep.,nin J Dakota Hryetr131 [123], New 

Mexico'da 1 Pıteblolıt Moqıti Konftdera.ryonıt, Meksika Vadisi'nde 3 kabilelik Aztek 

Konfedera.ryonıt. Konfederasyonun en kolay oluşumunda (genelde Barbarlığın Orta 

Sevryesi'nde köyiii yerliler için "istikrarsrz coğrafi i/if kiler' yüzünden zor) ,  pıteblolann 

birbirlerine yakınlığı ve sahalannın kiiçiikliiğii yiiziinden. Kuzey Amerika'daki en ünlü 
konfederasyonlar Atfeklerinki ve Irokıtalannkfydi; sonuncusu epey biliniyordu; 
Aztekler muhtemelen sistematik konftdera.ryonla aynr niteliğe sahipti, ama tarihsel 
(isp.) kayıtlarda üç aşağı beş yukarı 3 akraba kabileden oluşan tek heyet olarak 
görülüyor, saldırgan ve savunmacı. Konftdera.ryonıtn temelinde, merkezinde ve kiJ/een 

dilinde (lehçe/erin hala karpirkir anlaplabiliroldıtğıt) gentes vardı ve kiJ'ken dil onıt çevrelryen 

!f!Y olarak; hiçbiri ortak bir dilin lehçelerinin sınırlarının ötesinde bulunmuyordu 
-öteki türlü heterojen öğeler örgütlenmeyi onun içine girecek biçimde zorlardı. 
İstisnaclır ki bir kez bir kabilenin kalıntr/an varolan bir konftdera.ryona kabıtl edilmi! 

dille akraba değildir, mesela Natchez gibi, Fransızlan yenildikten sonra Creek 

Konfedera.ryonıt'na alınmışlardı. Bir konfederasyon ile efil farllarda bağlantr/ı olmanın, 

bir gens, kabile ve ortak dil ile iiyelik dlfrnda hiçbir yolu yoktur. 
Gentilit(!ll ile efdeğer olmayan monaTfi- Grek tiranlıkJan zorla tahtı ele geçirmrye 

dayanan despotlıtklardr -bunun çekirdeğinden daha sonra krallıklar doğdu; Homerik 

çağın mahıtt krallıklan ashri demokrasi/erdi ve daha fazlası da değildi lrokıtalar 

kökeninde Mississippi'nin132 [1 24] ta ötesinden gelen göçmenlerdi, muhtemelen 
Dakota menfe/i bir kol; ilk önce St. LAwrence vadisinden sonra, Montreal'in yakınına 

yerleşmişlerdi. Onları çevreleyen kabilderin düşmanlığının zorlamasıyla, New 
York'un merkezi bölgesine gittiler. Onlario GMii'niin doğu kıyısını kanolarla 
geçtiler (sayıları azclı) . 133 (125] İlk yeriefim/eri Oswego N ehn'nin ağij, kendi 
geleneklerine uygun biçimde uzun süre orada kaldılar; o zamanlar en azından 3 

ayn kabileydiler, 1) MohawkYar, 2) Onondaga'lar ve 3) Seneka 'lar. Bir kabile bunun 
üzerine Canandaigıta Golii'niin134 [1 26] başına yerleşti ve Seneka oldu; diğeri 
Onondaga Vadisi'ni135 (1 27] mesken tuttu ve Onondagalar oldu; üçüncüsü 
doğu ya geçti, ilk önce U ri ka bölgesindeki Oneida'da oturdu ve sonra Mohawk 

Vadisi'ne yerleşerek MohawkJar oldu. Kalanlar 4) Oneida oldular. Senekaların 
ya da Onondagaların bir kısmı Kayıtga Golii'niin doğıt krym boyıtnca yerleşerek, 
Kayıtgalaroldular. Irokualar tarafından mesken tutulmadan önce New York kısmı 
Algon[kin] l 36 [1 2B] kabilelerinin sahasıymış gibi görünüyor137 (12B] .  lrokualar 
kendi geleneklerine göre, yerleşim birimlerinde nasıl yavaş yavaş yayılrnışlarsa, 
eski sakinleri, yani doğıtda Hıtdson'dan Batı'da Genesee'ye kadar, yerinden ettiler. 

[ayrıca bu noktadan itibaren 5 kabile: 1) Seneka, 2) Kayıtga, 3) Onondaga, 4) 
Oneida, 5) Mohawk)] 
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Kendi geleneklerine göre, New York'a yerleştikten uzun süre sonra, 
düşmaniarına karşı ortak savaş yürütürken, ama konfederasyon kurmalarından 
önce. Genelde çitlerle çevrilmiş köylerde yaşıyorlardı, balık ve avcılrktan ve srmrlr 

T bahçe kiiltürii ürünlerinden geçiniyorlardı. Sayrlan hiçbir zaman 20.000 'in üstüne 

çrkmadr. Tehlikeli yollardan varlığı sürdürme ve sürekli savaş köy yerlileri de 
dahil olmak üzere tüm aborijin kabilelerinde sayılarını aşağı çekti. Irokualar 
bN_yük ormanlada çevriliydi, sonra New York'a yayıldılar. İlk önce 1608'de 
keşfedildiler, 1675 gibi geniş alanda hakimiyetlerinde zirve noktası, New York, 

Pennsylvania ve Ohio 'n11n büyük bir bölümünü kaplıyor. ((1651-5 hndi akraba 

klanlannr, Erieleri, Genese Nehri ve Erie Gölii arasındaki bölgeden sürüyorlar, 
kısa süre sonra Niagara Nehri'nin Tarafsrz U/11slan, böylece aşağı Hudson ve 
Long Isiand hariç New York'un kalanını ve Kanada'mn bazr bölümlerini, Onrario 
Gölü'nün kuzeyini ellerine geçiriyorlar)]. Keşfedilelikleri zaman, hayat sanatında 
Körfez kabilelerinden aşağı seviyede olsa da, zeka ve iledernede <New>138 

(1 29] Mexico'nun kuzeyinde Kızılderili ırkın• en üst düzey temsilcileriydiler. 
New York'ta da 4000 Irokua, 1000 civarı Kanada'da ve bir o kadar Batı'da. 

1400- 1450 civarı konfederasyon oluşturuluyor (Tuskoraralı olan David 

C11sick'in139 (1 30] tarihinde sachem'ler kuşağının sonrasından önce) Irokualar -5 
kabile- birbiriyle komşu topraklarda yaşıyordu, birbiriyle aynı dilin anlaşılabilir 
lehçeleriyle konuşuyordu ve birçok kabilede ortak gentes'e sahiptiler. Aynı 
koşullara sahip başka kabileleler de var, ama lrokualar konfederasyonlarının 
oluşumuyla daha üstün olduklarını göstermişlerdi. Kendi dediklerine göre, 
konfederasyon Syrıu11se bölgesinin yakmmdaki Onondaga Gölü'nün k11zey krymnda amacı 
karşılamak üzere 5 kabilenin bilgeleri ve ft!lerden bir kum/ üzerinden oluşturuluyordu, 
toplantılarında örgütü mükemmele eriştiriyor ve anında harekete geçiriyorlardı. 
Planın kökeni Longfellows'un Hiawathah Hii-yo-went'-hii denilen geleneksel 
bir kişiye atfediliyor. Konfederasyonun oluşturulması hala kendi aralarında 
Yerli Amerikalı bilgeliğinin usta işi olarak kutlanılıyor, bizzat lrokllalarda 

47 örgütlenmenin şimdiye dek varolan şekli pek değişiklikten geçmemiştir. 1 

lroklla konfederasyonlinlin genel pratikleri: 

1) Ortak gentes 'ten olllfan 5 kabileden oluşuyor, eşitlik temelli tek yönetim altında; 
yerel özyönetimle ilgili tüm meselelerde her kabile bağımsız. 

2) SachemYerin Genel K11r11l11, sayıca sınırlı, mertebe ve otoritede eşit, 
Konfederasyon'la ilgili tüm meselelerde üstün güçlerle donatılmış. 

J) 50 SachemYik oluşturuldu ve birçok kabilenin belli gentes 'inde devamir olacak bi

çimde adiand m/dr; olllfan bo[ Iliklan dold11rmak için b11 gentes'te yetkiyle söz konusu 
üyeleri arasında seçim yoluyla ve savaş için görevden almayetkisfyle sachemYeri 

(*] Orijinal metinde 'Red race'. (ç.n.) 
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bu makamdayetkilendirme hakkı Genel Kurul'a bırakılıyordu. 
4J Konfederasyon'un sachem'leri de kendilerinin ait olduğu kabile/erin sachem'leri

dir ve kabile kurulunun hükmettiği salt kabileyle ilgili tüm meselelerde her 
sachem'in kumlunun oluflurduğu bu kabile/erin şefleriyle. 

T 5J Kum/da oy birliği, kamuyu ilgilendiren her harekette zomnlu kılmmıflı. 
6J Sachem?ere kabileler tarafindan oy verilen Genel Kılm/'da her kabilenin diğer kabile 

iizerinde olumsuz oy hakkı vardı (Polonya!) 
7) Her kabilenin kunJu Genel Kılm/'u toplamayetkisine sahipti; Genel Kumi'un kendi 

kendini toplama yetkisi yoktu. 

B) Konfederasyonun bafYiineticisiya da resmi bafkantyoktu. 

9) Genel Kurul kamu sonml O'?Jia ilgili tarlifma/ar için ha/km hatiplerine apktı; ama sa

dece Kurul karar veriyordu. 
10J Bir baf kumandanın zorunlu olduğunu yafayrp göriince makamı ikili formda yarat

tı/ar, biri diğerini etkisizleştirecek ri. 0/uflum/muf iki bafkan savaf /ideri yetkide 

efil kılındı. 

Tuskaroralann daha sonra itiraf ettiği üzere, Genel Kurul'da nezaketen eşit 
olarak oturabiliyorlardı, ama sachem?erin baflaki saym artırılmıyordll 

Sachem?ikler 5 kabile arasında, herhangi birine yetkide ağırlık vermeden ve son 

iiç kabilenin gentes 'i arasmda efitsiz olarak dağılmıflı. 

Mohawklann 9,  Oneidalann 9, Onondago/ann 1 4, Koyugolann 10, Senekalann 8 
sachem'i vardı. Sachem'ler kurulun oybirliğine varmasını sağlamayı kolaylaştırmak 
için sınıflar halinde düzenlenmişti. 
1) Mohawklar. 1. Sınıf. 3 (Kaplumbağa kabil esi) . 2. Sınıf 3. (Kurt kabilesi). 

2JOneidalar " " 
3. Sınıf 3 (Ayı kabilesi) 
3 (Kurt kabilesi) 2 Sınıf 3 (Kaplumbağa kabilesi) 

3. Sınıf. 3 (Ayı kabilesi) 
3) Onondagalar. 1 .  Sınıf. 3 (1 . Ayı kabil esi. 3. Ayı kabilesi. Bu ve 2 En şanlı 

sachem'liği elinde bulunduran To-do-da-ho'nun irsi 
kurul üyesiydi.) 

4) Kayugalar. 

2. Sınıf 3. ( 1 .  (Çulluk kabilesi) (2. Kaplumbağa kabilesi) 
3. Sınıf. 1 (Kurt kabilesi) Bu sachem beyaz boncuklu 

kemerin irsi sahibiydi. 
4. Sınıf. 4. (1 'inci Geyik kabil esi; 2'nci Geyik kabilesi 

3'üncü Kaplumbağa kabilesi. 4'üncü Ayı kabilesi) 
5. Sınıf. 3. (1 'inci geyik kabilesi. 2'nci Kaplumbağa kabil esi. 

3'üncü Kaplumbağa kabilesi) 
1 .  Sınıf. 5. (1 . Geyik kabilesi. 2. Balıkçı] kabilesi. 

3. Ayı kabilesi 4. Ayı kabilesi 5. Kaplumbağa kabil esi) 
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2 Sınıf 3. (2'nci Kaplumbağa kabilesi. 
3'üncü Çulluk kabilesi) 

3. Sınıf 2 (her ikisi de Çulluk kabilesi) 
1 .  Sınıf 2 (Kaplumbağa kabilesi ve Çulluk kabilesi) 
2 sınıf 2 (Kaplumbağa kabilesi ve Doğan kabilesi) 
3 sınıf (2) (Ayı kabilesi ve çulluk kabilesi) 

4 sınıf. 2. (Çulluk kabilesi ve Kurt kabilesi) 

ı sı 

Aslında Genel Kurul sadece 48 kişiden oluşuyor. Hii-_yo-went'-hii ve Da-gii-no

we '-da, iki efsanevi kurucu, Mohawk Sachem'leri altında makamda yerini almaya 
ve kendi i.rimlerini ölümlerinden sonra ikisinin de yeri boş kalma şartıyla listede 
bırakmaya izin verdi. Sachem'lerin yetkitendirilmesi için tüm kurullarda hıilıi 

48 isimleri zikredilir. (candidatures mortes) J Her Sachem'in üyeleri arasından gelen 

bafkammn gens'i tarafindan seçilmif bir yedeği vardlf', aynı form ve ritüellerle göreve 
getirilir; ritüelin tüm safhalarında üstünün arkasında dıtrmak, onun habercisi 
olarak, genelde onun emirlerine tabi olacak şekilde davranmak zorundadır; 
(yardımcı) bafkan makamına sahiptir, sachem'in ölümünden sonra onun yerine 
gelmesini sağlayacak seçimi mümkün kılar; bu yardımcıların isimleri: "Uzıtn 

Evdeki İkili/el' (Bu "Uzıtn Ev" konfederasyonu sembolize ediyordu) 
Esas sachem'lere verilen isimlerdevamlılık içerisinde ardından gelen halefierin 

ismi oluyordu. Mesela 8 Seneka Sachem'inden biri olan Gii-ne-o-di'-_yo'nun ölümü 
üstüne halefi Sachem 'liğin irsi oldıtğıt Kaplıtmbağa gens'i yoluyla seçiliyordu ve Genel 
Kurul tarafından "göreve getirildiğinde" kendi ismi "ondan alınıyor" ve ritüelin 
bir parçası olan isim ona veriliyordu. Bugünkü kurulları, 1 775'te Kanada'ya 
göç eden Mohawk kabilesi hariç, hala tam örgütlüdür140 (1 31 ] .  Makamlarda 

boşluklar oluştuğunda yerleri dolduruluyor ve genel kurul yeni sachem'ler ve 
onların yardımcıları göreve gelsin diye toplanıyor. 

Kabilenin amaçlan için 5 kabile birbirinden bağımsız, toprakları sabit sınır 
çizgileriyle birbirinden ayrılmış, kabile çıkarlan ayrı ayrı. Örgütlenme olarak 
kabile sıkı sıkıya iç içe geçmiş konfederasyon yüzünden ne zayıf ne de zarar 
görmüş; hala canlı ve hayatta. lrokualar Amerikalıların ecdadına (İng.) 1755'te 

kendilerininkine benzer biçimde kolonilerini birleflirmeyi önerdiler. Birçok 
koloninin ortak çıkarlarında ve ortak dili konuşmasında konfederasyon nüveleri 
görmüşlerdi. 

Onondagalar "Beyaz Boncıtklıt Kemerin Bekçi/en" ve "KıtT'Itl Kılrcının Bekçi/er?' 

yapıldı, Mohawklar yenilmiş kabilelerden " Vergi alanlar', Senekalar Uzun Ev'in 
"Kapı Bekçi/en" yapıldı. Onak çıkar için bu ve buna benzer hususlar getirildi. 

Konfederasyon görünürde kabile/ere, ama esasen ortak gentes'e dayanryordıt. 

Mohawk olsun, Oneidalar olsun, Onondagalar, Kayıtgalar ya da Senekalar olsun 
bir genlin tüm üyeleri aynı cetten geldikleri için birbiriyle erkek ve kız kardefli. 
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Karşılaştıklarında ilk öğrendikleri diğerinin gens'inin adıydı ve sonrasında o 
kabileye denk düşen sachem'in dolaysız soy kütüğüydü; sonra kendi kandaşlık 
sisteminde karşılıklı ilişkilerini bulabiliyorlardı. 

3 gens -Kurt, Ayı, Kaplumbağa- 5 kabilede ortaktı; bu ve diğer üçü 3 kabilede 
ortaktı: bir köken kabilenin beşe bölünmesi yoluyla Wolf gen.r'i, artık 5 bölüm 
halinde, her kabilede bir tane, aynı şekilde Ayı ve Kaplumbağa gente.r'i. Geyik, 

ÇHIIHk ve Atmaca genteli Seneka, KayHga ve Onondagalarda ortaktı. (belli gentes'te 
Sachem'lerin seçimini soydan soya yapmak, bu belli gentes'in tüm kabilelerde çok 
yaygın olmasından kaynaklanmıyor mu?] Üyeleri aynı dilin farklı lehçelerini 
konuşuyor olsa da, Mohawk'ın KHrt gen.r'i Oneida, Onondaga, Kayuga ya da 
Seneka'nın aynı gentelinde birader vs. olarak tanınıyordu. lrokuaların tahminine 
göre kendi genlinin her üyesi hangi kabilede olursa olsun kesinlikle bir 
diğerininH1 [1 32] erkek kardeşiymişçesine akrabasıydı; bH ilifki ha/d ilk giiciine 

sahip; eski konfederasyonun bir arada tuttuğu yaprfkanlrğr açıklıyor. 5 kabile yok 
olsaydı, bu Kurt'u Kurt'a Ayı'yı Ayı'ya, erkek kardeşi erkek kardeşe çevirirdi. 
Konfederasyon sürdüğü müddetçe ne anarşi var ne de örgütlenmede kesinti. 
Akrabairk bağr böyle direngendi. 

" UzHn Eıl' (Ho-de-no-sote konfederasyonun sembolü oldu; kendilerine 
"U zun Ev Halkı" (Ho-de-no-sau-nee) diyorlardı, kendilerine verdikleri tek isim. 

Sürecin üst basamaklarında kayna{ma. Mesela Attika'da 4 Atina kabilesi, 
ll) nt sahada kabile/erin birbirfyle kanfmasr ve aralanndaki coğrafi çi:zy,ilerin yavaf yavaf 

kaybolma.rıyla bir HIHs olarak kayna{tr. Kabile isimleri ve örgütler tüm canlılığını 
sürdürdü, ama bağrmsrz toprak temeli olmadan. Dem/ ya da kaza temelinde politik 

toplNm inşa edildiğinde ve deme'nin tüm sakinleri, gentelinden ve kabilelerinden 
bağımsız, bir politik teşkilat haline geldiğinde, kayna{ma tamamlanmıştı. 

Merkezi kabilenin merkezi olarak Onondaga Vadisi ve KHml Krlm'nm sürekli 
yandığı varsayılan yer, fakat hiçbir biçimde konfederasyon kurullarını toplama 
yeri olarak tek yer değil vs. 

Başlangıçta kurulun temel hedefi boşlukları doldurmak için (ölüm ya da 
görevden almayla oluşan) sachem'leri go·reve getirmek, ama kamu refahıyla ilgili tüm 
diğer işleri de yerine getiriyordu. Yavaş yavaş kHm/üç ayn tiire ayrıldı (değişimli 

49 olarak yerine getirdikleri if/evlere göre); sivil (savaş ilan ediyor, barış yapıyor, elçi 1 
gönderiyor ve kabul ediyor, yabancı kabilelerle anlaşma yapıyor, tabi olmuş 
kabilderin işlerini düzenliyor vs) ;  Yas KHrHIH (sachem'leri yerleştiriyor, onları 
makama getiriyor); Dini KHml(genel dini bir fesrivalin yerine getirilmesi için) . Her 
iki amaç için de yavaş yavaş Yas Kurulu; şimdi sadece bir tane, konfederasyonun 
sivil güçleri onların Devlet'e üstünlüğüyle sone ermişti. Yabancı bir kabilenin 
[*) Kleisthenes reformlan ile birlikte (MÖ SOB) gens örgütlenmesinden bağımsız biçimde, toprak mülki· 
yetine dayalı olarak A ttika topraklannın alt bölümlere ayniması Bu bölümlere ayni ma biçimiyle birlikte 
her vatandaşın vatandaşlığı deme orgütlenmesi üzerinden tanınacaktı. (ç.n.) 
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her 5 kabileden birine yaptığı teklif; kabile kurulu bir konfederasyon kurulu 
gerektiğine değer olup olmadığına karar veriyordu; öyleyse en yakın kabildere 
görev üstünde bir ulak gönderiliyordu (S'inden), doğ��ya ve batrya, bryaz boncuklu 

kemerle, belirlenmil mekan, zaman ve amaçta .rivil bir kumi (Ho-de-os-seh) olması 
amacını güden bir haber içeren; haberi alan kabile konum olarak kendinden bir 
sonra gelene bunu göndermeliydi, ta ki bildiri tamamlanana kadar. Kuralları 
önceden konulan formlar altında toplanılmadığı sürece kurul hiçbir zaman 
toplanmazdı. Kurul ban1 dolu amaçlar için toplanacaksa, her .rachem kendisiyle 
birlikte barışı sembolize eden bryaz .red ir ağacından, amaç savaşsa .ravap sembolize 
eden kırmızı se dir ağacından bir çalr prpt demetini yanında getirmeliydi. 

Onondagalann Genel Kumlu toplayan kabile olduğu varsayılırsa. Kararlaştırılan 
günde genelde belli bir mesafeden kamp kurarak bir ya da 2 gün önce varan 
birçok kabilenin uuhem'i onları takip edenlerle birlikte güneşin doğuşuyla 
Onondaga .rachem'leri tarafından resmi biçimde karşılanırlardı. IVımplanndan 

him/ konuuna ayn ayn alaylar halinde yürürlerdi, her biri Onondaga .rachem1erinin 

onları bir kalabalıkla beklediği yerde kendi deri kıyafetini giyer ve çalı çırpıyı 
elinde tutardı. Bunun üzerine .rachem1er bir çember oluftumr, görevlendirilen bir 
Onondaga .rachem'i ritüeli yönetir, doğan güneşe karşı duran tarafı mesken 
tutardı. Bir işaretle Kuzry'e doğru hareket ederek çember boyunca yürürlerdi. 
Çemberin kuzeye doğru kenarına ".roğuk taraf' batıda "batan giinefe doğm taraf' 

doğuda "doğan giinef tarafi'' giinryde "yüksek güneş tarafı" deniyordu. 3 kez tek 
sıralık çemberde yürüdükten sonra, lider sıranın başı ve sonunu bir araya 
getirerek, doğan güneş tarafında dururdu ve çalı çırpı demetini önüne koyardı. 
Bunu diğerleri de takip ederdi. XX Bundan sonra her .rachem aynı sırada kendi 
deri kryafetini yayar ve ii.rtiine otumrdu, kendi çalı çırpı demetinin arkasında yanında 
duran yardımcı .rachem'i ile birlikte bağdaş kurardı. [XX'e demetlerden bir iç 
çember oluşturulurdu.] Bir an durduktan sonra, ritüel ustası ayağa kalkar, 
torbasından .riirliinme yoluyla ateuakmaya koyulduğu 2 him tahta parça.rt ve bir parça 

kav (Zündschwamm) çıkarırdı. Ateş çıktığında, çemberin içine girer ve kendi 
çalı çırpısını, sonra da diğerlerininkini ateşe verirdi. Bunlar iyi yandıklarında 
ve ritüel ustasının bir işaretiyle .rachenller ayağa kalkar ve kuzeyden başlayarak 
Yanan Ateş etrafında 3 kez dönerdi. Her biri kendini tüm açılardan herkese 
sunacak biçimde yürürken zaman zaman dönerdi . . .  sonra herkes yeniden 
otururdu, kendi kıyafetlerinin üzerine. Ritüel ustası yeniden ayağa kalkar, ban1 

çubuğunu doldurur ve kendi ateşinden yakardı; 3 nefe.r verirdi, ilk önce zirveye 
doğru (geçen yıl boyunca konumunu koruduğu ve bu kurulda bulunmasına izin 
verdiği için Yüce Ruh'a şükretmek anlamına gelir) ; ikincisi yere doğru (onun 
varlığını sürdürmesi için verdiği çeşitli ürünlerden dolayı Anne'sine, Toprak'a 
şükür anlamında); üçüncüsü Güneş'e (ışığını vermekten hiç gocunmadığı, hep 
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tepede parladığı için şükür anlamında) . Sonra çubuğu Kuzey'e doğru sağındaki 

ilk kişiye uzatırdı o da aynı ritüelJeri tekrar ederdi ve bu çember boyunca devam 
ederdi. Banf çubuğunu tiittiirme ritiieli karşılıklı inanç, arkadaşlık ve onur yemini 

etme anlamına gelirdi. Bu ritüelle birlikte kurulun açılışı tamamlanır ve bunun 

üstüne ioapmqya hazırolunduğu ilan edilirdi. 
Kurul ateşinin karplıklı kısımlannda şunlar otururdu: Mohawk, Onondaga 

te Seneka sachem1eri; kurulda olduklarında, onların kabileleri birbirlerine birader 

kabileydive diğerikisine baba kabileydi; ilkenin buraya da uygulanmasıyla kabile/erin 

ve sachemterin bir fratrisini oluşturuyorlardı. 

Alefin karp tarafmda Oneida, !Vıyuga ve daha sonra Tuskarora sachem'leri; bir 

ikinci kabile fratrisi; birbirlerine birader kabileler ve karşısındakilere oğul kabile/er. 

Mohawklann bir alt bölümü olan Oneidalar ve Onondago/ann ya da Senekalann 

bir alt bölümü olan Kqyugalar, aslında daha genç kabile/erdi, yani kiiçiiklerle ve 

biiyükler/e ilişkileri ve fratri i/h sinin H_}gulaması da. 

Kurul'da kabilderin isimleri sıralandığında, ilk önce Mohawklann ismi 

zikredilir, kabile unvanlan "Kalkan"dır, daha sonra Onondagalar, "İsim-Taşıyıcı" 

unvanıyla çünkü 50 esas sachem seçmek ve isimlendirmekle giirevlendirilmiflerdi. 

Onondaga geleneğine göre bir bilge kabilderin topraklarını ziyaret etmekle ve 
koşullara göre yeni sachem'leri seçmek ve isimlendirmekle görevlendirilmişti, 

bu durum birçok gens arasında makamın efitsiz dağılımını açıklıyor; sırada daha 

sonra "Kapıci' Senekalar geliyordu, Uzun Ev'in batı kapısının daimi bekçileri 
yapılmışlardı; daha sonra Oneidalar, "Biiyiik Ağa(' ve Kqyugalar "Biiyiik Çubuk"; 

SO Tuskaroralar ayın edici bir unvaniarı olmaksızın son olarak sayılıyordu. J Kurulda 

önerilerini saklayan ve onu kişisel olarak sunan bilgelerden ve feflerden bir heyet 

tarafından temsil edilen yabancı kabile. Bunlar tanıtıldıktan sonra, sachem'lerden 

birinden kısa bir hitap, Yüce Ruh'a şükrediyor vs., sonra delegelere Kurul'un 

onları dinlemeye hazır olduğunu söylüyor. Delegelerden biri teklifi resmi olarak 
sunuyor, onu argümanlarla destekliyor;142 (1 33] hitabın sonunda heyet belli bir 
mesafeden beklemek için Kurul'dan çekiliyor. Artık sachem'ler arası tartışma; 

karara varıldığında, kurnlun cevabmr heyetin çağrıldığı huzurlarına iletmek üzere 

atanmış bir sözcü. Kurulun sözcüsü çoğu zaman kurulu çağırmış olan kabilenin 

birinden seçilir; tüm meseleyi göz önüne alacak biçimde resmi bir konuşma 

yapar, daha sonra (haklı sebeplerle) reddi ya da kabu/ii (tam ya da kısmi) bildirir. 

Kabul söz konusuysa, bryaz boncuklu kemer anla1ma kofu/Ianna kanıt olarak karp 

tarafa verilir. 

Bir lrokua şefinin kurulda genel yorumu "Bu hmer benim sö�erimi muhafaza 

eder', hmeri sunmak genelde dediklerinin kanıtıydı. Bu tip birÇQk kemer müzakere 

sırasında karşı tarafa verilir. Karşı tarafın cevabında her teklifin kabulü için bir 

kemer geri verilirdi. 
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Sachem1erin qybirliği, kamuyu ilgilendiren her eylemin geçerliliği için elzem 
ve kamuyu ilgilendiren her meselede gerekiyor; konfederasyonun temel bir 
yasası; kılrullann harekete geçmesinde çvğunluk ve azrnlıktan hiçbir fey tammryordlllar, 

yukarıda bahsedilen unıfoınn ayiarına ulaşılması için. Hiçbir uxhem, ifade edilecek 

fikir konusunda kendi sınıfindan sachem ya da sachem'lerle anlaşmadan ya da sınıfın 
sözcüsü olarak atanmadan önce bir qyun ne olup olmıryacağı konusunda kurulda 
fikrini belirtemez. Yani 8 Seneka sachem'inin 4 sınıfta sadece 4 fikri olabilir ve 
1 O Kayuga sachem'i, bir o kadar sınıf ta sadece 4 fikre sahip olabilirdi. Sonra 4 
sınıf adına konuşması için atanan 4 sachem arasında karp143 [1 34] bir konsiiltasyon; 

kabilelerinin cevabı olan sonuç fikrini ifade etmek için aralanndan birini anlaftıklanm 

go"stermek için giirevlendirirlerdi. Böyle olduğunda her kabilenin sachem'i ayrı 
ayrı hemfikir olduğunda, birçok fikir karşılaştırılırdı ve aniaşıriarsa kurul 
kararına ulaşılırdı. 5 kabilenin kararlanm iletmek için atanan 5 ki1i belki de Aztek 

konfederasyonundaki 6 seçmenin işlevlerini ve atanmasını açıklıyor. Bir sachem'de 

keçi inadı varsa ya da mantıksızsa, pek karşı kayamayacağı etkilere maruz 
kalıyordu. Bu da nadir bir durum. 

Amerika Devrimi'nin ba1/angmnda Irokualar konfeciere kurulda oybirliği 
eksikliğinden dolayı yeni bir Amerikan konfederasyonuna karşı savaf i/am 

konusunda hemfikir olamıyorlardı. Oneitfa sachemlerinin bir kısmı reddetmişti. 
Mohawklarda tarafsızlık imkansız ve Senekalarda savaş yapmaya kararlı olduğundan, 
herkabilenin kendi sorumluluğuna dayanarak savaşa girmesi ya da tarafsız kalması 
kararı alındı. Genel Kurul'da Erielere, Tarafsız Ulus'a ve Susquehan<n>ocklara karp 

savaf ve Fransız/ara kar1ı birçok sava1 kararı alındı. "Koloni kayıtlanmız büyük ölçüde 
Irokua Konfederasyonu'yla müzakerelerle doludur." 

Yeni sachem1erin makamagetirilmesihalkın ve bizzat sachem'lerin büyük yaranna. 
Sachem'leri göreve getirme ritüeli için esas olarak genel kurul oluşturulmuştur; 
bu yetkiyle Yas Kurulu göreve çağrılmıştır, çünkü merhumun arkasından yas 

tutması ve halefini goreve getirmesi gerekmektedir. Bir sachem'in ölümüyle onu 
kaybetmiş olan kabilenin bir Genel Kurul toplama, toplantı zamanı ve mekanını 
belirleme yetkisi vardı; beyaz boncuklu bir kemer/e gönderilen ulak, çoğunlukla 
merhum sachem 'in resmi kemeri, şu mesajı taşıyor: "(merhumun) adı bir kurul 
toplanmasını istiyor" ayrıca toplantının günü ve yeri ilan ediliyordu. Irokuaların 
başlıca meraklarına uyan şölenlerle Yas Kurulu şevk ve hevesle en uzak 
yerlerden gelen sayısız kişiyi bir araya topluyordu. (Alayın başladığı) yas, bir 

altry olufturulurdu ve ağıt kabul yerinden kurul yerine kadar yürüderken birle1ik 

kabileler tarafindan cevaplada kofiyeyle söylenirdi. Bu ilk giiniin alayıydı; 2 'nci giin ((Jğll 

zaman 4'üncü güne kadar süren giireve alma ritiieli. 

Yeni giireve getirilmif sachem'i bilgilendirmek için konfederasyonun "üzerinde 
konuşmuş olduğu" deyiş, yapı ve ilkelere göre antik beyaz boncuklu kemerler üretilir 
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ve okunur, yani yorumlanırdı. Bir bilge, Sac hem'lerden biri olmak zorunda değil, bu 

kemerleri birbiri ardına alırdı ve iki sachem bölüğü arasında bir oraya bir buraya 
sı yürüyerek kaydettikleri olayları bunlardan okurdu. 1 Yerli Amerikalı anlt:ryıfina 

göre bu kemerler bir yorumcu aracılığıyla o sırada onlara söylenmiş ve bunların 
özel kaydı olduğu kesin kuralı, nasıl yerine getiri/eceği ni ya da nasıl muamele edileceğini 

söyleyebilirdi. (Mor ip/erden, bryaz kabuklulardan ve boncuklardan olufan bryaz 

boncuklu kemeri n ya da farklı renklerden boncuklann olufturduğu fe killer/e öriilmüf bir 

kemeri n bir ipliği [Alm. Strahn, bir ipin olufturulduğu büklümlerden biri, Striihn = çile, 
skein144 [1 35] (Gebind)], böylece hafızaya sadakat gibi durumlara diziler halinde 
bir düzenleme getirir. Bu boncuk dizileri ve bryaz boncuklu kemerler lrokualann tek 

gô.riinür kayıtlanydr, ama iplik ve şekillerden hafızalarına hapsedilmiş kayıtları 
çıkaracak eğitimli yorumcu/ar gerekiyordu. Onondaga Sachem'lerinden biri "Bryaz 

Bo n cuk/u Kemer Bekçisl' yapılmışn ve onunla birlikte yorumda sachem kadar ryi olması 

beklenen iki yardımcı göreve getirilmişti. Bu birçok kemer ve ipliğin yorumu 
bilgelerin hitabında konfederasyonun oluşumundaki olayların birbiriyle bağlantılı 
bir kaydını ortaya çıkarıyordu. Gelenek bütünüyle tekrar edildi ve bu kemerlerde 
korunmuş olan kayıtlara referans göstererek, en önemli kısımlarında muhafaza 
edildi. Böylece kurul, sachem'leri göreve getirme konusunda, lrokuaların 
zihninde daimi tazeliğiyle konfederasyonun yapısı ve ilkeleri olduğu kadar 
oluşumunun tarihini de koruduğu bir eğitim kuruluna dönüştü. Bu muameleler, 
kurulu her gün öğlene kadar meşgul etti; öğleden sonra oyunlara ve eğlencelere 
adandı; öğün kurul evinin yakınlarında çorba ve haşlanmış etten oluşuyordu ve 
tahta letise, tabla ve kepçe/ere doğrudan kazandan boşaltılıyordu. Şölen başlamadan 
önce fÜkran duası okunuyordu; dua, bir koroyla takip edilen cevaba kadar, sessizliğe 
kadanslar halinde düşen, çok tiz bir notada tek kişi tarafından çığlıklar halinde 
uzanlıyordu. Akşamlar dansa ayrılmışn. Bu ritüeller ve şölenlerden sonra -
birkaç gün boyunca- sachem'ler makamiarına çağrılıyordu. 

Acaba kurulun sachem'leri sadece işlevsel olarak "yetkilendirme" hakkı var 
mıydı? Her halükarda bir red vakasından bahsedilmiyor. Oligarşi biçiminde 
de olsa, sachemYerin bu yô'neten grubu arkaik tipte bir temsilci demokrasi. Gentes'in 

sachem'leri ve şefleri seçme ve görevden alma hakkı, insanların seçtikleri hatipler 
yoluyla kurulda seslerini duyurma hakkı, ve askeri hizmette gönüllü sistemi. Bu 

alt ve orta sevrye etnik dö.nemde demokratik ilkeler gens toplumunun hayati bir öj,esrydi. 

Ho�ar-na-gô-war, lrokuaların bir sachem'e verdikleri isim, anlamı: "halkın 

danz{manı"; Grek şefler kurulunun üyelerine benzer, Aiskhylos, Thebaiye Karfl 

Yedi/erde, 1005:145 (1 36] 
Dokouota kai doxaot' apaggellein me chre 
Demou proboulojs tesde Kadmeias poleos, 
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İkinci derece fefin ismi: "Ha-sa-no-wii'-na", ''yücele[mif bir isim" kifisel hırs için 
sıradan itkilerin barbarlar tarafından takdir edildiğini gösteriyor. Birinciler 
istisna olmaksızın lrokuaların övülen hatipleri, bilgeleri ve sava{ fefieri -ikinci 

dereceden fefier. Şef makamı meziyete göre veriliyor, mutlaka en yetenekli 
adamlara düşüyor (bunlar hırslı öğenin çok uzakta olduğu Genel Kuru!dan da 
dışlanıyor). Amerikan (Avrupa) yıllıklarında bu tip şeflerden şöyle bir bahsedilir; 
Logan (Kayuga sachem'lerinden biri) , Güzel Göl (Seneka sachem'i, lrokualann 

Yeni Din'inin Kurucusu) ve yakın zamanda E(y S. Parker (Seneka sachem'i) dışında 
hiçbiri sachem'lerin uzun silsilesinde yok. 

Yerli Amerikalı kabileler konfedera!Jonu General makamında (1-los-gii-ii-geh '

da-go-wii= "Büyük Sava{ Asken") ortaya çıkar. Birçok kabile kendi konfedera!JOn 

kapasitesinde savafa girebileceği zaman, duruma göre ortaya çıkardı. Birlqmif sava{ 

gruplannın doğrudan hareketi için bir ba[kumandana ihtiyaç duyulduğunda. Bu 

makamın daimi bir iiğe olarak getirilmesi insan tarihinde felaket bir olay. Askeri ve 

sivil gücün tryn{masının ba[langıcı, süreç tamamlandığında yönetimin dış tezalıürünü 

Tdaimi olarak değiştirecekti. Ama gentilizm makamı zorla ele geçirmeyi durdurdu; 
bir gücün yö'netimi artık i ki güçten biriydi; yönetimin işlevleri zaman içerisinde ikisi 
arasında koordine olmuftU. Bu yeni makam -bir ba[kanın çekirdeği, generalden 

52 kral doğdu vs. Makam toplumun askeri ihtryaçlanndan doğdu. - 1 lrokualann Büyük 

Sava{ Askeri (barbarlığın alt sevryesı), A�eklerin Teuctlisi (barbarlığın orta sevryesı) 

- Greklerin basileus'u (�cımt.Elıç) ve Romalı/ann rex'i (barbarlığın üst seviyesi) -
birbiri ardından gelen üç etnik dönem- askeri bir demokraside bir generalin sahip 

olduğu makamla trynı. lrokualar, Aztekler, Romalılar tarafından bir seçmen halkı 
yoluyla seçime bağlı ve konfederatif makam; geleneksel dö.nemde muhtemelen Greklerde 

de aynı durum; Homeros dönemi kabilelerinde bunun babadan oğula geçtiği yolunda 

bir ifadeye dayanan hiçbir şey yok; gens kurumlarının temel çabasına karşı. 
Birçok durumda makam babadan oğula geçtiğinde, bu artık tarihsel olarak 
doğru diye benimsenmiş, temelsiz irsi çıkarımını akla getirebilirdi. İrsiyet, ilk 
kurumsallaştığında, insaniann serbest iznryle değil zorlama bir güçle (makamı zorla 
ele geçirerek) geldi. 

lrokua konfederasyonu kurulduğunda iki daimi sava{ fefliği<leri> yaratıldı 
ve adlandırıldı, her ikisi de Seneka kabilesinde gö·revlendirilmi{ti. Bunlardan biri -
Ta-wan '-ne-ars, iğne kıncı anlamına geliyor) Kurt gens 'inde irsi hale getirilmişti ve 
diğeri -S o-nô-so-wii = "büyük ıstakoz kabuğrl' -10ıplumbağa gens'inde. Senekalar her 
iki makamı da ellerinde bulunduruyordu, çünkü kendi topraklannın Batı ucunda 

sa/dm tehlikesi; sachem'lerle aynı şekilde seçilryorlardı, genel bir kurul tarafından 
"göreve getiriliyorlardı" ve ikisi de mertebe ve güç olarak e{itti. Başkumandanlar 
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olarak konfederasyonun a.rkeri illeriyle görevlfydiler ve b#]iik .reftrde bir/efiik/erinde 

birliklerini kılmanda etmekten .rorumiii.Jdular. Yakın zamanda vefat eden V ali Kartrytlan 

irsiyetin düzenli olarak korunduğunu gösterecek biçimde ilk isimlendirilen 

makamı elinde bulunduruyordu. A.rkeri i/if kilerde bile tek bir adamm tahakkiimiinii 

engellemek için iki ki fi .reçilfyor; kral devrildikten sonra da 2 Romall kon.riil. 

IrokHalar diğer kabileleri Jethetti ve onları hakimiyeti altında tuttu, mesela 
Delawareler ama Delawarder kendi fefkrinin yiinetimi altmda kalmtrya devam etti ve 

konfederasyonun gücüne yeni bir şey katmadı. Toplumun bu halinde kabileleri 

farkir diller konu1an yiinetim al ltnda biriefiirmek ve jethedilmi1 kabileleri vergi kan dtpnda 

kar olmak.rtzm vergi altmda tabi tutmak imkôn.rtzdt. 

IrokHalann beyni hacimde Aryan ortalamasma yaklamordu; hitabet güçleri 

yüksekti, savaşta kinciydiler, inatları sürekliydi, tarihte bir yer edinmişlerdi. 

Eri e lerive T arafttz Ulu.r'u kendi konfederasyonlannın üyesi yapmaya zorlamışlardı 
ve reddettikleri için onları sınırlarından dışarı atmışlardı. İngilizlerle Fransızlar 

arasındaki Kuzey Amerika'da üstünlük rekabetinde -sömürgeleşmenin ilk 

yüzyılında güç ve kaynaklar açısından ikisi de neredeyse birbirine eşıttl

Fransızların Irokualara atfedilmede başansızlığı hiç de az değil. 

Il. Kmm Bol. VI Ganowanian Aile.rinin diğer kabilelerinde gente.r 

Amerika'nın birçok bölgede keşfiyle, aborijinler 2 birbirine benzemeyen 
koşulda bulundu: 1) kôjlii yerliler, varlıklarını sürdürmek için tamamıyla 

bahçtvanlrk kültürüne dayanan; bu konumdaki bu tip kabildere New Mexico, 

Mek.rika, Orta Amerika ve Ande.r Ytrylalannda rastlanıyor; 2) bahÇivaniik kültürüne 

dayanmayan yerliler, baltk, katran yoncan ve avulığa146 ( 137] dayanıyor; bu tipe 

Columbia Vadi.ri, Hud.ron Ko-rftzi bölge.ri, Kanada'nın bazt kt.rtmlan vs. Bu kabileler 

ara.rtnda ve hi.r.redilmez arltflarla uç/an birbirine bağltryarak, 3) kumen köyiii yerliler 

kumen bahÇivanirk kültüri�;l/e yelifmif yerliler, mesela: IrakHal ar, New England ve 

Virginia yerli/eri, Creekler, Choctalar, Cherokeeler, Minnitareeler, Dakotalar, Shawnee/er. 

Silahlar, zanaatlar, adetler, buluşlar, danslar, ev mimarisi, yönetim biçimi, hayat 

tasarımı, hepsi ortak bir zihnin izi; geniş aralıklarda aynı orijinal kavrayışların 

gelişiminin birbiri ardından gelen aşamalarını gösteriyorlardı. 

Başlangıçta (Avrupalı ve Amerikalı yazarlar tarafından) köyiii yeriiierin ilerleme.ri 

abarttlnnf ve bahçtvanlrk kültüründen gelmeyenler de147 [138) aşağı bulunmuştu, 

yani ikisi 2 farklı ırk olarak değerlendirilmişti. Ama bahçe kültüründen gelmeyen 
kabileler nicelikte Yabanrlltğm Ü.rt Sevfye.ri'ndeydi; ara kabileler Barbarlrk 'm Alt 

Sevfye.ri'ndeydi, köylü yerliler Barbarltk 'm Orta Sevfye.ri'ndeydi. Ko'kenlerinin trynr 

olduğunu kanıtlayan şey şu an yer/efimlerinin bu kadar iç içe geçmesidir; E.rkimolar 

ayrı bir aileye dahildir. 1 "Kanda1/rk Si.rtemlen"nde Morgan 70 Yerli Amerikalı 



53 kabileden aynısını sunmuştu; aym sistem ortak kaynaktan tiiremeyiiniindeki kamtla 

birlikte taraflanndan ispatlanmıştı. Hepsini Ganowanian aile ('.'Ok u Yay Ailesı") 

olarak adlandırıyor. 
Farklı kabilderin gentes'iyle ilişkili olarak bu Ganowanian ailesine atfeder: 

("Kandaflrk Sistemlerinitl' terimlendirmesine göre) 

I) Hodenosa11nian Kabilesi 
2J l.rJı.J:.Hıı Gentes'i: 1) Kun, 2) Ayı, 3) Kunduz, 4) Kaplumbağa, 

5) Geyik, 6) Yılan Balığı, 7) Çulluk, 8) Doğan. 
3 J Wyandotlar, antik H11ronlardan kalma, en az 400 yıldır Irokualardan ayrı. 

Gentes: 1) Kurt, 2) Ayı, 3) Kunduz, 4) Kaplumbağa, 
5) Geyik, 6) Ytlan, 7) Kirpi, 8) Doğan. 

Doğan'ın artık kökü kurudu;148 [1 39] daha 5 gentes lrokualarla ortak, sadece 
isimleri değişti. 

Nesil kadm feceresinde; gens'te evlilik yasak; sachem makamt (sivil şef) gens'te irsi, 
üyeleri arasında seçilfyor, sachem makamı erkek kardeşten erkek kardeşe ya da 
dayıdan yeğene geçiyor;· savaf fefininki yetenekle veriliyor, 7 sachem ve 7 savaf 

fefi var; gens'te miilk irsi, ev/atlara, evli olsunlar ya da olmasınlar, annelerinin kifisel 

e[Jalan (babadan hiçbir şey almıyorlar) k.alryor, her gens'in şeBerinigiirevden alma ve 

seçme yetkisi var. Eri eler, T arafttz UIHS, Nottoway'ler, T�ttelo'lar ve S�tsqmhannock'lar'm 

kökü artık kurudu ya da diğer kabileler içerisinde massedildiler, bunlar aynı 
sülaleye dahil. 

II) Dakota Kabileleri 

Keşfedildikleri zaman çok sayıda gruba ayrılmışlardı, benzer şekilde dilleri 
de birçok lehçeye; ama esas olan şu ki birbirini takip eden sahalarda yaşıyorlardı; 
Mississippi'nin kaynaklanm ve Misso11ri'nin de her iki krymm mesafe olarak 1000 
milden fazla mesken tutmuşlardı; lrokualar ve akraba kabileleri muhtemelen bu 
gövdeden gelen kollar. 
1) Dakota 'lar ya da Sio11x'lar, şimdi yaklaşık 12 bağımsız kabile; yozlaşan bir gens 
örgütlenmesi ama kendilerinden sonra gelen tiirdefleri olan Missoliri kabileleri buna sa
hip; cemaatleri gentes 'e benzer {ekilde hayvan isimler?Jie adlandmyorlar, ama sonuncusu 
artık ortadan kalktı. 

Carver, Knzry Amerika Sryahatleri Philacl. Ed. 1796, s. 164, 1767'de onların 
yanındaydı; Mississippi'deki Doğ11 Dakota 'lan ziyaret etti. Onların kati bir kabile ve 

gens lawirini yaptı, sachem ve savaş şefiyle de tamamen uyuyor vs. Morgan, Doğ11 

Dakota'lan 1861 'de, Battyt 1862'de ziyaret etti; ikisi de Carver'dan neredeyse bir 

(*) Babadan oğula değil de dayıdan yeğene geçme kuralı neslin anne şeceresinde olmasından kaynakla
nıyor (ç.n.). 
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yiirJII sonra, gentes'le ilgili hiçbir şey bulamadı; dii�iik/ere gitmeye zorlandik/annda 

ve göÇebe çetelerine aynld1klannda bir hayat değişikliği Dakota'ları aralıklar halinde 
yaşamaya zorladı. 
2) Missouri kabile/eri. 

a) Punka'lar. Gen tes: 1)  KM Rengi Ayt; 1) Birçok Halk. 3) Mus 4) Kokarca. 

S) Btiffalo 6) Ytlan; 7) İlaç; 8) Buz. 

Burada nesil erkek ftceresi iizerinden, evlatlar babanın genline ait; sachem'in 

makamtgens'te nesilden nesi/e, isteğe bağl1 seçim, ama merhum sachem'in oğullan seçilebilir, 

arkaikten değifim muhtemelenyakm zamanda çünkü 2 ila B Missouri kabilesinde, 
Otoe'larda ve Missouri'lerde ve Mandan'larda (Üst Missouri kabileleri) , nesil ha/d 

kadm feceresi iizerinden. İç evliliğin yasaklandığı gen/te mal mülk ırsi. 
b) Omaha. Gentes: 1) Geyik 2) Siyah 3) l<nf 4) <Kaplumbağa>149 [140] 

5) Bu !fo/o 6) Ayt 1) İlaç 8) <Kaw> 

9) Baf 10) Ktztl 1 1) Gö"kgiiriiltiisii 12) <Birçok Mevsim> 

Nesil, veraset, evlilik Punka'larda olduğu gibi. 
c) Iowalar. Gente.t: 1)  Kurt 2) Ayı 3) İ nek Bu !fo/o 

5) Karta/ 6) Giivercin 1) Ytlan 

4) Mus 

8) Baykuf (/Ytndgı, gcalj lowalarıla 
ıe Otoe/arda vardı, şimdi 
kökü kurudu. Bunun 

d) Otoe/ar ve Missouri/er. Bu kabile/er, fU 8 gentes 'le, bir kabile {tk/inde dı
b
şın

)
da her şey önceki 

gı ı. 
kaynafmtflt. 

1) Kurt 2) Ayt 3) İnek Buffalo 4) Mus 

5) Karta/6) Giivercin 1) Ytlan 8) Bayku{ 

gens�e ırsi ve gens�e ir 

{ Nesil lead111 fe<eresi 
iizerinden. Sachem 'in 
makamı ve mal miille 

e) /Vıw'lar (Kaw-za) evlilileyasale. 

Gentes 1) Geyik 2) Ayt 3 ) Buffalo 

4)/Vırta/ (beya� 5) Karta/ (siyah) 6) Ördek {Nesil, veraset, 1) Mus 8) Raklin 9) Çay1r Kurdu evlili/e diizenleme· 
. • leri PımlealardtJo 

10) Kaplumbağa 1 1) Toprak 12) Geyık Kuyrugu /ei gibi) 
13) Çadtr 14) Gök giiriiltiisii 

Amerikan aborijinlerinin en vahfileri; zeki; 1 B69'da Ka w lar yaklaşık 700 kişiye 
düşmüştü ki bu da gens başına SO kişi demek. Osageler ve Quappalan (kabileler) 
Morgan ziyaret etmedi. -tüm bu kabilderin anava/am Missouri ve on/ann kollan 

boyunca, Bi!Jiik Siouxnun ağzından Mississippiye ve Missiuippi'nin batt yakasmdan 

Arkansas Nehn'ne kadar. Hepsi Dakota köken dilinden gelen birbiriyle yakından 

54 ilişkili lehçeleri konuşuyor. J 
6. W innebagoelar. Gen/es. 1) Kurt 2) Ayt 3) Btiffalo 4) Kartal 

5) Mus 6) Geyik150 [14 1) 7)Ytlan 

8) Gök giiriiltiisii 

İlk keşfedildiğinde kabile Wisconsin'de aynı isme sahip göl yakm/annda ikamet 



Manı:'ın Leoria Henry Morgan Alınulan 
Eık.i Top/11111 f 91 

ediyordu; Dakota gövdesinden gelen bir kol, lrokuaları St. Lıwrence Vadisi'ne 
doğru takip ediyorlardı, Huron Gölii ile Superio Gölii arasında ilerlemeleri Algonkin 
kabileleri tarafından durduruldu. Bir diğer hısımlıkları Missouri kabileleriyle. 

Nesil, w aset, evlilik Punkalardaki gibi. Bu kökenden gelen bu kadar çok kabilenin 
nesili kadın feceresinden erkek feceresine alması tuhaftır, çünkü keşfedildiklerinde 
onlarda mal miilk sadece yeni yeni ilerleme safhasındaydı. Muhtemelen tüm bunlar 
Amerikan ve mi.ryoner etkisi !1l!ıml4 yeni yeni. Carver, Winnebagoe'larda 1787'de neslin 
kadın şeceresinde olduğuna dair izlere rastlıyor. Bkz. "Sryahatlera.g.e. s. 166) Şöyle 
diyor: ''Bazı uluslar, asaJet ırsi olduğunda, kadın feceresindeki detJamlrlrğt kmtlar. Bir 
şefin ölümü üzerine kendi oğlu yerine krz kordefinin oğlu geçer; ve kız kardeşi olmaması 
durumunda en yakrn kadın akrahast asal et üzerinde hak iddia eder. Bu, bir kadının 
Winnebao rJumnun151 (142] başında olmasını açıklar, yasalanna aşina olmadan önce 
bu durumla karşılaştığımda bana tuhaf gelmişti. 

1869 'da Winnebagoeların sayısı 1 400'dü, gens başına yaklaşık olarak 1 50 kişi 
ediyordu. 
J) Üst Missouri Kabileleri 
1J Mandan/ar. Gen/es. 1) Kurt 2) Ayr 3) Çqytr Tavuğu 4) İJi Btça.k. 

5)Kartal 6) Diiz Kafa 1) Y iik.sek Köy 
Mandanlar zekada ve hayat sanatında tüm akraba kabilelerinin önündedir, 

bunun için muhtemelen Minni/aree/ere borçluydular. Nesil kadın feceresinde, 
makam ve mal mülkgens'te ırsi ve gens'te iç evlilik yasak. Bu, Dakota gövdesinde 
baflangtçla bir kadın şeceresi olduğunu gösterir. 

2) Minnitareeler. Bu kabile ve bir kiıken halkrn Upsaroka ve Crow alt biiiiim/eri Gano
wanian ailenin bu kolunun fiipheli üyeleri, buraya onlarla yerleştirilmiş Missouri ve 
Dakota kabileleriyle sahip oldukları ortak kelime sayısı üzerinden yerleştirildi. 
Bahçtvanltk kültürüne göre yaşıyorlardı, kereste ev ve bu biilgede Mandanlara ogrettik
leri tuhaf bir dini sistem; T iimsek Yapm/ar'ın ardılları olabilirler. 

Minnitareeler ve Mandanlar artık aynı köyde yaşıyor; artık Kuzey Amerika'da 
Kızılderililerin • en zarif türdeş] eri. 

J)Upsarokalar152 [143] ve Crowlar. Gen/es: 1) Çqytr Kiıpeği. 2) Kötii Legginler. 3) Ko
korea. 4) Hain Ev/er. 5) Kqyp Ev/er. 6) 
Kötii Onur. 1) Kasaplar. 8) T O{ınan Ev
ler. 9) Ayt Pençesi Dağt. 10) Sryahqyakm 
[144}Evleri. 1 1) BalrkAvcılan. 12) An
tilop. 13) l<Nzy,un. Nesil, waset, evlilik vs. 
Minnitareelertfeki gibi. 

[*] Orijinal metin: 'red men'. (ç.n.) 
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Bir birim mal, hediye edilmiş biri b11 ma/la mallannın arasında öliir.re ve hedi.Jeyi 
vermil olan iilmii1.re, hediyeyi vermiş olanın genline geri verilir. Bir zevcenin 
elde ettiği ya da ona kalmış bir mülk ölümünden sonra eviatianna bırakılır, 
zevcinki ise gen.r'ten akraba sına. Bir kişi bir arkadapna hedi.Je verirve vefat ederse, 
arkadapnın kablll giiren bir ya.r peiforman.rı .rergileme.ri gerekir, cenazede bir parmağının 
eldemini kumek ya da malı hedi.Jeyi verenin gen.r'ine bırakmak gibi. Bu yas eylemi 
büyük dini bir ritüel olan "İlaç Evi" ni yaptıkları zamanda dini bir kılrhan .r11nma 
olarak da Crowlarda çok yaygındı. 

Crowlann, Morgan'ın başka en az 40 yerli kabilesinde rasdadığı bir evlilik 
ad eti vardır: bir er h k bir ailenin en biiyiik kıi!Jfa ev/endiğintfe O/gNnfNğa N/afmıf biitiin 
kız kardef/eriy/e ev/enme.ri zof'llnfNdllr. {P11na/Nan geleneğinin varltğını .riirdiirme.ri) 

IIIJ Körfez Kabileleri 

1) M11.rcoheler ya da Creelder. Creek Konjederasyon11 6 kabileden ol�tplyordN, .rırasryla: 
Creelder, Hitcheteler; Yoocheelum [145] Alabamalar; Coo.rateeler ve Natcheler. Fran
sızları devirdikten sonra konfederasyona kabul edilen sonuncu kabile istisna ol
mak üzere, aynı dilin tiim lehçelerini konNfii.JOrlardı. 

Creelderde nesilkadın şeceresinde, .rachem1ik ve merhumun malı mülkü gen.r'te 
irsi,gen.r'te iç evlilik yasak; diğer kabi/elerin de gens örgütlenmesi vardı; artık C reelder 
kısmen medenileşti, politik sistem, birkaç yıl içerisinde gen.r örgütlenmesinin 

55 izleri silinmiş olacak. 1 1869'da C reelder yaklaşık 15.000 kişiydi, gem başına 550 
kişi düşüyordu. 

C reelderin Genteli (22) 1) K11rt 2) Ayı 
4) Tim.rah 5) Geyik 
7)Kaplan. 8) Riizy,ar 
10) Kiütebek 1 1) Tilki 
13) Balrk 14) Toh11m 
16) Ceviz 17) T�tz 1 
19), 20) 21) 22) i.rimlerkayrp. 

3) Karaca 
6) Kılf 
9) Kara k11rbağası 
12) Rakıin 
15) Patate.r 
8) Yaban Kedi.ri 

2J Choktalar. Her fratriyi isimlendiriyorlar; 2) Irokıialardaki gibi her Jratri 4 gens 
1 'inci Fratri Halkıgente.r'e bö'liiyord11: { 1) Saz 2) Olda Ya.rası 3) lı/ak 

4) Linold11.rha. 
2mci Fratri Sevilen Halk'ı bö'liiyord11 1) Sevilen halk 2) Kiiçiik Halk 

3) Biiyiik Halk 4) Kerevii 

Aynı fratrinin genteli arasında iç evlilik olamazdı, ama her biri diğerinin 
genteliyi e; bu da gösteriyor ki Irokualarda olduğu gibi Choktalar2gente.ri1e başladı, 
daha sonra bundan her biri155 (1 46) 4 altböliime bö'liindii. Ne.ril kadın 1ecere.rinde, 
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mülk ve sachen/likler genlte ırsi. 1869'da -yaklapk 12.000 gem başına ortalama 
=1 500. 1820'de halıi eski topraklannda, Miuiuippi'nin doğ11s11nda oturuyorlardı; 
sonra Yerli Amerikairiann topraklanna göç ettiler. -Chocta adetlerine göre, bir 
adamın ölümünden sonra malr miilkii erkek ve kız kardelleri ile kız kardellerinin 
evlatlan arasında dağıtılırdı, evlatlan arasında değil; malını miilkiinii eviatianna 
hqyatı bf!JIInca verebilir, onlar da sonra bunugen/e karşı ellerinde tutabilirdi. Birçok 
yerli kabilenin artık bi:eylerin sahibi old11ğ11 evcil hqyvanlarda, evlerde ve topraklarda 
hatın sqyılrr malr miilkii vardır, bllnlarda a-tak adet bilnil eviatianna bmiirleri156 [147] 
içerisinde vermek. Mauach11uetts'te mal miilk arttrkça, eviatiann verasetinin olmaması 
gens verasetine karfıllık doğ11rmqya bafladı ve bazi kabilelerde ve Choctalarda eski adet 
birkaç yıl iince ortadan kaldın/d ı, veraset hakkı sadece merh11m sahibi n eviadına verildi 
Ancak b11nlar gem sistemi yerine politik sistemin ikamesi yoluyla ve seçici kumi ve yo·netici 
şefierin eski yönetimi yerine geçti. Daha önceki aderlerde zevce zevçten ya da 
tam tersi hiçbir miras alınıyordu, fakat zevcenin kişisel eşyaları evlatlan arasmda 
ve onların yokluğunda kız kardefleri arasmda dağıtılıyordu. 
J) Chickmalar. 2 fratri, 1 'incisi 4 gens, 2'ncisi 8. 

1 'inci Panter Fratrisi. Gen/es. 1) Yaban Kediıi. 2) K111- 3) Balrk. 4) Geyik. 
2'nci İıpanyol Fratrisi. Gen/es. 1) Raklln. 2) İıpanyol 3) Asil 4) H11sh-ko-ni 

5) Sincap 6) Timsah 7) K11rt. 8) Karak/If 
Nesil kadın şeceresi üzerinden, genlte iç evlilik yasak, sachem'lik.ler ve mal 

mülk genlte irsi. 
1869'da sayılan 5000'di, gens başına ortalama 400. 

4J Cherokeeler, başlangıçta 1 O gen/es, bunlardan Acorn ve Bir d' ün soyu kurudu. 
Gen/es: 1. K11rt 2. Kırmtzt Bf!Ya 3. Uz11n Çqyır {N .1 L . eu ... adın fertreSI 

4. Sağır (Bir K111) 5. Çoban Piiskiilii 6. Geyik · iizerinden;genlte ir 
7 M . 8 U S evlilikyasak . avı . z11n aç 

1869: 14.000, ortalama gem başına = 1 750.157 (148] Artık Cherokeeler ve 
Ojibwalar ABD'de qynı lehçeyi kon111an ki1i sqymnda kalan tüm yerlileri geçiyor. 
K11zeyAmerika'nm herhangi bir kısmında 1 00.000 kişinin aynı lehçeyi hiç konuşmuş 
olması pek muhtemel değil; bunlar sadece Aztek, Tezkilkan ve Tlaskalanlarda 
(kabile) geçerli ve bunu da İspanyollardan gelen kanıta dayandırarak ispadamak 
zor. Evcil hqyvan besleme ve ryi gelifmi! tarla tanmı sqyesinde Creekler ve Cherokeelerde 
olağaniistii sqyılar, antikgentes yerine seçime dayanan anayasal yönetimin ikamesiyle 
artık kısmen medenilefmif, bunların etkisi altında antikgentes hızla geriliyor. 
5) Seminoleler. Creek kökenli, gentes halinde örgütlendiideri söyleniyor. 

IV Pawnee Kobile/eri 

Pawneeler misyoner Ped. Sam11el Allis 'in dediklerine göre 6 gentes halinde 
örgüdenmiş olmalı: Ayı, Kımd11:v Karta/, B11jjalo, Geyik., Bqykllf. Öyleyse, 
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Arikareeler (köyleri Minni/aree/erin köyüne yakın ve Pawneelerin bir sonraki 
tiideflerinden sonra), Huehılarve Kanada ırmağında yaşayan 2 ya da 3 küçük kabile 

56 daha; hepsi Missouri'nin batmndan itibaren yafadı ve bağımsız bir kiiken dil konufiU. ı 

V. Algonkin Kabileleri 

Amerikan abori;inlerinin bu biiyük süriisünün keşfiyle Roc-9' Dağlanndan 
Siskatchewun 'un güneyinde Hudson Köifezi'ne ve sonra doğuda Atlantik 'e, son olarak 
tepesi hariç Superior Gölü'nün her iki krymnı ve Champlain Gölü'nün altındaki158 [149] 
St. Lawrence'ın her iki kısmı içine alan bir alanı kaplıyorlardı. Güneyde sahaları 
Atiantik kıyısı boyunca Kuzey Carolina'dan ve Mississippi'nin Doğu Kıyısı ve 
Wisconsin'den aşağıya, Dlinois'ten Kentucky'ye kadar yayılıyordu. Bu devasa 
bölgenin doğu bölümünün içerisinde Irokualar ve hısım kabileleri ifgalci bir halk, 
bu bölümün sınırları içerisinde Algonkinlerle çağdaş bir iki halk. 

a) Gitchigam Kabileleri (Ojibwa dilinden, gi-tchi' (biiyiik) ve ga-me (göl), Superior 
Gölü ve diğerbiiyükgiillerin aborijin ismi. 
1) Ojibwa Yar. Aynı lehçeyi konuşuyorlar, gentes halinde örgütleniyorlar, 
Morgan bunlardan 23'ünü yakaladı. Lehçelerinde gens sembolü ya da ara
cına to/em denir (benzer şekilde sık sık dodaim diye telaffuz edilir) ; mesela 
bir Kurt, Kurt Gens'inin totemi. Böylece, Schoolcraft ("Yerli Amerikalı Ka
bile/erin Tarihl') gens örgütlenmesine "totem örgütlenmesi" diyor. 
23 gentes (bilinen) 1 59 (1 50] 1) Kllrl, 2) Ay1, 3) Kunduz ı 4) Kop/umbağa 
(çamur) 5) Kaplumbağa (çatlcryan) 6) Kaplumbağa (kiiçiik) 1) Ren 8) Yılan Balığı 
9) Turna ı 10) Güvercin Şahin 1 1) Kel Karta/ 12) Dalgıçkufu ı 13) Ördek 14) 
Ördek 15) Yılan ı 16) Misk Faresi 17) Sansar 18) Heron ı 19) Boğa Kafa 20) 
Sazan 2 1) Kedi Balığı ı 22) Mersin 23) Turnaba/Iğı 

Nesil erkek şeceresinden, evlatlar babalarının genline ait. Baflangıçta kadın 
şeceresindendi. Çünkü 1) Algonkin kabilelerinin en eskilerden biri olarak 
tanıdığı, herkesin "Biiyiikbabası" dediği Delawarderin nesilleri ha/d kadın feceresinde, 
benzer şekilde diğer Algonkin kabilelerinde; 2) Kanıt, 1 840'ta hala sac hem' e 
göre nesil kadın şeceresinde. 3) Amerikan ve misyoner etkisi; misyoneriere göre 
oğlun yerine gelme hakkını elinde bulundurması haksızlık. "İrsi" kelimesini 
elimizde bulundurduğumuzda, mesela bir sachem'in yeğeni (kız kardeşinin oğlu) , 
sonuncusunun modern anlamda "veraset hakki' bulunduğu anlamına gelmiyor, 
sadece yerine gelme çi:rJt,isinde (gens'te) olduğu ve seçiminin özünde korunduğu 
anlamına geliyor. 

Gem'te mal mülk ve makam veraseti (iç evliliklerio yasak olduğu); evlatlar 
anıkgens akrabasını dışiayacak biçimde çoğunu alıyor. Annenin malı mülkü ve 
kişisel eşyaları eviatlara geçiyor ve onlar olmadığında da öz ya da yansoy kız 
kardeşlere. Bir oğul artık babasının makamında ondan sonra gelebilir; seçim 
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makamda birçok oğul arasından oyla belirlen!Jor,gentiles sadece seçme değil, görevden 
alma hakkına da sahip. 

Ojibwa'lar artık yaklaşık 1 6.000; gens bapna ortalama 700 kişi eder. 
2) Potawattamiler. 1 5  gentes. Diğer her şey Ojibwalardaki gibi. Gentes şunlar: 

1 7) Mersin Baliğı, 8) S az an, 9) Kel Karta/, 10) Giik Giiriiltiisii, �atk.ı.tu -
1) K Iirt, 2) Ayı, 3) Kunduz 1 4) Mus, 5) Dalgıç h tu, 6) Karta/ { _ 

1 1) Tavtan, 12) Karga, 13) Tilki, 14) Hindi, 15) Kara Şahin. 
auc rsorte) 

J) Ojibwalar, Otawalar ve Potawattamiler köken bir kabilenin alt bölümleri, ilk 
bilindikleri zaman konfederasyon teklinde örgiitlenmitlerdi. 

4J Creeler; keşfedildiklerinde Superior Gölii'niin k.ı.zeybatı krymnda bulunuyorlar
dı, buradan Hudson Kiitftzi'ne daha sonra da Kuzey 'in KıiJI N ehri'nin160 [1 5 1 ]  ba
tısına yayıldılar; daha sonra Siskatchewun161 [ 152) bölgesini mesken tuttular, gens 

örgütlenmeleri kaybolmuştu; en yakın akrabaları Ojibwalar, davranıtlarda, gelenek

lerde, kitisel göriiniimde onlara çok benz!Jorlar. 

b) Mississippi Kabile/eri. Batı Algonkinler, Wisconsin'de162 [1 53] ve 11/inois'de 

w giineyde Kentuck;y'ye kadar Mississippi'nin doğu kryılanm mesken tutmutlardı. 

1) Miamiler. 10 gen/es. 1) Kurt, 2) Dalgıç Kıitu, 3) Karta/, 4) Şahin. 1 5) Pan/er. 

6) Hindi. 7) Rak.ı.n. 8) Kar. 1 9) Giinet. 10) Su l 

Dolaysız soydaşları -Wealer, Piankeshawlar, Peorialar, Kaskaskialar63 [1 53) 
eskiden 11/inois kolektif ismiyle biliniyor, artık sayıları az, eski hayat tarzlarını 
yerleşik tarım hayatı yüzünden kaybetmişler. 

Miamiler, sayıca azalıyorlar, koşulları değişti, gens örgütleri kısa sürede yok 
oluyor. Çöküş başlayınca, nesil erkek şeceresi üzerinden, bunun dışında daha 

57 önceki gibi. 1 
2) Shawneeler (son derece ileri) ;gentes'i hala var, bunun yerinegens-medeni örgütlen

meyle ikame etse de. -Gentes'i soykütükle ilgili ve toplumsal amaçlarla ellerinde 
bulunduruyorlar, bunlar: [Shawnee/er daha önce bir kadın tannçaya - Go-gome-tha-

ma)e (bizim büyük annemiz) tapınıyor] 
1) l<.ıirt, 2) Dalgıç Kutu, 3) Ayı, 4) Şahin 1 5) Panter, 6) Bayk.ı.t, 7) Hindi, 8) Geyik 

1 9) Rak.ı.n, 1 O) Kaplumbağa, 1 1) Yılan, 12) At 1 13) Tav tan. 

Nesil, vs. Miami'lerdeki gibi. 1869163 [1 54] sadece 700 kişiler, gens başına 
yaklaşık SO kişi; daha önce 3000 - 4000 kişiler, Yerli Amerikalı kabilderin 
ortalamasının iistiinde. Shawnee/erin bir gelenekleri vardı -Miamiler gibi ve benzer 

tekilde Sauklar ve Foxlar -Babanın ya da annenin gens'inde ya da bir batka gens'te 

çocuklan belli kısıtlamalar altında ad/and ırmak. Irok.ı.alarda, yukarı bkz., her genlin 
bir kiti için, diğer bir gem'in kM Ilanma hakkı olmadığı, kendi iizel isimleri vardr, böylece 
her kabilede isim (özel, kişisel) gens'i göiterfyordu. Sauklarda ve Faxlarda "Uzun 
Boynuz" Geyik Gens 'ine ait bir isimdi, Kara Kurt ise Kurt Gens'ine; Karta/ gens'inde 

pm/ar ö"rnek165 [1 55) isim/erdi: Ka-po-na· ("Yuvasına çekilen kanal"); Ja-ka-kwa·-pe 
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("başıyla tepetaklak oturan karta!"); Pe-ii-tii-na-kii-hok ("bir ağaç dalı üzerinden 
uçan karta!") 

Shawnederde bu isimler kendilerinde ait oldukları gens hakkını taşıyordu, 
öyle ki isim kişinin gens'ini belirliyordu. Sachem, her durumda kendi gens 'ine ait 
olmak zorundaydı; kadın feceresinden erkek feceresine deği{ikiik de muhtemelen 
böyle başlamışn: birinci adımda oğulun ( annesiningenline dahil olan) babasından 
sonra gelmesini sağlama ve ikincisi eviatlara babalanndan mal mülk miras kalmasının 
sağlanması. Bir oğul babasının adını aldı mı, onun makamını devralabilirdi, seçime 
tabi olacak şekilde. Ama babanın mesele üzerinde bir kontrolü yoktu; evlatlar 
isimlendirileceği zamangen s tarafından belirli insanlara, çoğunlukla evli kadınlara 
danışmak üzere, verilecek ismP66 (1 56) belirleme yetkisiyle bırakılıyordu. Shawnee 
genteli arasındaki bu düzenleme yoluyla bu kişilerin bu gücü oldu, bi!Jiece ki{iyi 
ismin ait olduğu gens 'e ta{ryabildiler. [Erkeğin isimleri deği{tirerek mleri deği{tireceğine 
ve esas çıkarın buna güçlü bir motif sağladığı, geleneği bozmak için gelenek 
içerisinde bir delik bulabileceğine duyduğu, doğu{tan gelme yanıltıcı inanp.] Nesi in 
arkaik kuralının izleri Shawneelerde hala var. 
J) Sauldar ve Foxlar: bu kabileler bir kabile olarak birlqmi[lerdi; diğer herkes Miamiler
deki gibi; 1 869 sadece 700, gens başına yaklaşık SO kişi. Hala 1 4  gen tes. 

1) KMrt, 2) Ayı 3) Geyik 4) Mus, 5) Doğan 6) Karta/ 1) Balık 8) Buffalo. ı 9) Gö'k 
Gürültüsü 10) Kemik 1 1) Tilki 12) Deniz ı 13) Mersin 14) BifYük Ağaç ı 
4J Menomineelerve Kikapoolar. Bu kabileler birbirinden bağımsızdı,gentes halinde örgüt
lenmi[lerdi; mal mülk gens'te irsi, ama kadın şeceresinde erkek akrabayla sınırlı. 
c) Rocky Dağı kabile/eri. 1 )  Kan Siyahayak ve 2) Piegan Karaayak. Bu iki kabileden 
her biri gens olarak dağıtılmıştı, birincisi 5, 2'ncisi 8 gentes'e. Gens'ten çok 
çete gibi kokan bu son isimlerde (gens'ten), Tombul Ayak, İçe Dö"nük Ayak, 
Bi!Jücüler, Asla Gülme, Açlıktan Ölen, Yan Ölü Et; ama bazı durumlarda gentes 
için fakap/ar asıl isimlerio önüne geçiyordu. Nesil erkek feceresinden, gens 'te iç 
evlilik yasak. 
d) Atiantik Kabileleri. 
l) Delawareler, Algonguin Kabilelerinin en eskilerinden biri; keffedildikleri zaman, anava
tanlan De/aware Körfe�'njn Kıtwi ve dvanndak.i bö'/ge 

3 gentes'i vardı: 1 )  KMrt; 2) Kaplumbağa, 3) H indi; fakat bu gentes'ten her biri bir 
fratriydi çünkü KMrt 12 ait gentes'e bölünüyordu, her biri bir gens'in özelliklerine 
sahipti; Kaplumbağa 10 alt gentes'e (daha öte 2 'sinin kö'kü kurudu) , Hindi 1 2  alt 
gentes'e. Alt gentes 'in isimleri ki{isel ve hepsi olmasa da çoğu zaman di{i; bizzat 
Delawareler tarafından kullanılıyorlar (artık Kansas'taki Delaware plantasyonunda) , 
birçok aynı isme sahip ecdadının ismini kullandıkları gözlemleniyor. Bu iki şey 
gösteriyor: 1) gentes'in kö'ken hayvan isimleri yerini ki{i isimlerine bırakabiliyor. 
(köken gentes'in isimleri KMrt, Kaplumbağa, Hindi kalıyor ama alt gentes'teki gens 
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ayrımı kısımların (genı ailelerinin alt bölümündekiler) köken annelerinin ıpeıiftk 
(kişisel) isimlerine göre; böylece genteli n kök en hayvan isimleri fratri ilimlerine ve 
ki1ilerin (annelerin) alt genteı'inin ilimlerine dedönüşüyor, bu değişimin (Eskilerdeki 
erkek nesli tarafından olduğu gibi) kahramana tapınınayla (ced olarak) hiçbir 
ilgisi olmadan.] İkincisi: burada jratrinin doğal biiyümeıi bir genı'in birçok alt genteı'e 
biilünmeıi yoluyla kendini gösteriyor. 

Delawareler tarafindan neıil, kadm fecereıinde ve diğer her şey arkaik. (Yani 
3 kiihn genteı aynı gen ı içerisinde iç evlilik yapamıyordu); ıon yıllarda yaıak alt 
genteıle ıımrlı kılındı yani mesela Kurt genlinde167 (1 57] t!)'nt ilimden olanlar iç 
evlilik yapamıyordu, ama farkit ilimden olanlar yapabilfyordu. Delawerelerdeki 

ss evlatlan babanın 1 genı'i içeriıinde iıimlendirme adeti de bu durum neıil/erde Shawnee 
ve Miamilerdeki t!)'nt kafa kanfiklığmt ortaya koyuyor. [Bu, kadından erkek 
şeceresine doğal bir geçiş gibi görünüyor; kanfıkltğa ancak değişim yoluyla son 
verile biliyordu.] Amerikan medenfyeti ve ilifkileri yeriiierin kurumlan için fOke ediciydi, 
on/ann etnik ht!Jiallanyavauavaf ifyleıine parçalanmıflı ki. 

Nesil lrokualarda olduğu gibi Delawerelerde de kadın fecereıinde olduğu 
için ıachem makamı erkek kardeşten erkek kardeşe ya da dayıdan yeğene (kız 
kardeşin oğlu) 
1) Munıeeler. Delawerelerin bir kolu, aynı genteı'e sahipler: Kurt, Kaplumbağa, 
Hindi; neıil kadın fecereıinden vs. 
J) Mohikanlar. New Englandyerlilerinin bir kumını olufluruyorlar, Kennebeck Nehri'nin 
güneyi, hepıi dilde birbiriyle yakından akraba, birbirlerinin lehçelerini anlayabiliyor
lardı. Mohikanlann da Delawereler ve Munseeler gibi -Kurt, Kaplumbağa ve Hi ndi, 
içinden her biri bir di:d genı'ten oiUfii.JOrdu, kiiken genteı'ten bir frauide birlik kalacak 
biçimde birçok genteı'e de bölünmüflerdi. Mohikanlarda fratriler her birinin gentelini 
kapsıyor ve fratriler gentelin sınıflandırmasını açıklamak için öne sürülmeli. Ne
ıil, kadm fecereıi üzerinden [Pequotlar ve Narraganıettlerde de bo/le] 

1J Kurt Fratriıi 1) Kurt, 2) Ayı, 3) Kiipek, 4) Keıeli Sıçan 
Il) Kaplumbağa Fratriıi 1) Küçük Kaplumbağa 2) Çamur/u Kaplumbağa 3) 

Biiyük Kaplumbağa 4) San Yılanbaltğı. 168 [1 1 1} 
Ili) Hindi Fratriıi 1) Hintli 2) Turna 

4 )Ana bakiler ("doğan güne(' ani amma gelfyor. Bu kabile Kennebeck 'in güneyindeki 
New Englandyer/ilerinden çok Micmaclerleyakmdan ilifkili. 14 genteı, içlerinde farklı 
Ojibwalarda olduğu gibi. Neıil artık erhk fecmıinde, genı içerisindeki iç evlilik 
yasağı anık epey zayıflamış, ıachem makamı gen.r'te irsi. 

1 '1) Athapaıko-Apafi Kabileleri 

T Hudıon Kiirfezi Bii/geıi Athapaıkanlan ve New Mexico Apafilerinin köken bir 
kabilenin alt bolüm/eri olup olmadığı, gen/u halinde örgütlenip örgütlenmedikleri 
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kesin biçimde teyit edilemiyor. -Tavfan ve Kızıl Bıçak Athapaskanlan (Hudson 
Körfezi Bölgesi- benzer şekilde Slave Gölii Athapaskanlan). 

Yukon Nehri &lgesi'nin [Kuzrybatı Bölgeleri, İngiliz Kuzeyamerikası, 
önceden Ruslara ait olan kıyı yerleşimlerinin güneyinde] Kutchin'i (Louchoux) 
Athapaskanlardır ve aralarında (geç George Gibbs'in Morgan'a mektubuna 
göre) : Kutchin'de "3 toplum derecesi ya da sınıfı (totem adı verilmeli, ama 
mertebede farklı olabilirler) [ve tarz olarak sanki 169 [1 58] gens ilkesi fethedilmeye 
başlamış gibi, gentes yavaş yavaş kast olufumunu başlatmış olabilir mi? orada [farklı gentes arasında iç evlilik yasağı qym gen.r içerisinde iç evliliğe dair arkaik 
kuralın tam tersi;] bir adam kendi sınıfı içerisinde evlenmiyor, ama bir bafka sınıftan 
zevce alryor; ve en iist diizry fef kast kqybına uğramadan en diifiik sınıftan bir kadınla 
evlenebiliyor. [Kast kavramını mektubu yazan dahil etti ve şöyle yorumladı, bir 
adam kendi gens'i içerisinde evlenemiyar ama bir diğer erkek kardeşinin gens'inde 
evlenebiliyor -ya da kuzen fratrisinde; yalnız bu gentes'in kanda[ akrabalan170 
[1 59] arasında kua siirede mertebe farklılığı ortaya çıkuğını, bunun gens ilkesiyle 
çeliştiğini ve genlin tam tersine kast'ı katılaştırabileceğini gösteriyor.] 17 1  [1 60] 
Evlatlar annenin derecesine dahil [bu aynı zamanda gentes arası mertebe farkı, tiim 
entes'in erkek ve kız kordefieri kendilerini gentes'in her bir m ertebesinde buluyor. 

Akrabalık bağı nihai bir aristokrasinin ortaya çıkmasına izin vermiyor, eşitlik 
hissiyatı içerisinde biraderlik kalıyor] Farklı kabilelerdeki qym derecenin iiyeleri 
birbirlerfyle sava[mryor." 

Kuzeybatı krymnın Kolush/an Athapaskanlarla dilsel açıdan yakından akraba172 
[1 61 ] ,  gens örgütlenmeleri var, gentes heryvan isimlerine sahip, nesil kadın feceresinde; 
genelde ailenin en güçlüsü olan baf fef dı[ında dqyıdan yeğene kadın feteresinde yerine 

59 geçme hakkı. 1 

VII) Kuzrybatı Krym Yerli Kahileleri 

Bu kabilderin bir kısmında -Kolushlar hariç- gens örgüdenmesi sürüyor. 
Bkz. Dali: "Aiaska and its resources," ve Bancroft: Pacijic States, I, 109. 

VIII) Salish, Sahaptin ve Kootenqy Kabileleri 

Columbia Vadi.ri kabilelerinin baş sürüsü,gensörgüdenmesi yok. Bu Ganowanian 
ailesinin göçlerinin başlangıç noktası, Kıta'nın her iki bölümüne de yayılıyor; 
bunlara sahip olanlar bu yüzden gens örgütlenmesine sahip, çözülüyor ve sonun
da ortadan kayboluyor. 

IX) Shoshonee Kahileleri 

Texa.r Komançileri, Utah kabileleri ile birlikte, Bonnaklatm [1 62] (Paanak'lar?) 
Shoshonee ve bazı diğer kabileler de buna dahil. 

1 859 (Komançiler arasında yaşayan, yarı Wyandote Matthew Walker'ın 



bildirdiğine göre) Komançi/erin 6 gentes'i vardr. 
Komançi kabilesi. Gentes. 1) K.ı.rt, 2) Ayı 3) Mm ı 4) Geyik 5) Yersincabı 6) 

Antilop ı 

Varsayıma göre Komançi genteli olduğundan diğer kabileler de bu kökenden. 

Morgan bununla birlikte Kı.� New Mexico yerilleriyle ilgili yazdıklanru bitiriyor. 

Avrupa keşifleri zamanında daha büyük sayılan Barbarlığın Daha Alt Seviyesi'nde, 
kalanı Yabanıllığın Üst Seviyesi'nde. Gentes halinde örgütlenme ve kadın şeceresinde 

nesil başlangıcından bu yana evrensel gibi görünüyor. Sistemleri salt toplumsal; 
gens, fratri, kabile, konfedera.ryon birimi, kalanı organik dizilerio üyeleri. Barbarlıktan 

çıktıklannda bizzat Aryan ve Sami kabilelerinde; sistem antik top/Hfflda da evrensel; 
çıkarım yapmak gerekirse gens örgütlenmesiyle ortak bir kö"keni -gentes'e kö'kenini 
veren punaluan gmbH var; hepsi -insanlığın Aryan, Sami, Ural, Turan ve Ganowanian 
ailelerinin ortak bir punaluan174 (163] siiriisiine işaret ediyor- üzerine inşa edilmiş gentes 
örgütüyle -hepsinin türediği ve nihai olarak aileler şeklinde ayrıştığı. 

X) Ki!J Yerlileri 

1) Moqui P�ttblo Yer/ileri: hala antik komiinal evlerine sahipler, sayıca 7, Arizona'da 
Uttle Colorado yakınında, bir zamanlar New Mexico 'nun bir kısmı; antik kurumlar
la yaşıyor, Zuni'den (pueblo, New Mexico) Cuzco'ya (Kuzey Peru) Zuni, Acoma, 
Taos ve diğer birçok New Mexico pueblolannm yapısı aynı, Coronado tarafından bu

lunmuştu (1540-1542). Şimdiye kadar iç örgütlenmeleriyle ilgili kayda değer bir 

çalışma yapılmadı. 

Moqui1er gentes halinde örgütlendi: (9) şu şekilde: 

1) Geyik, 2) K.ı.m, 3) Yağmur ı 4J Ayı, 5) Tavfan, 6) Çqyır K.ı.rdu. ı 7) Çıngıraklı 
Yılan. 8) Tiitiin Bitkisi. 9) S az Otu ı 

Dr. Ten Broeck, Yardımcı Cerrah, U.S.A., Bay Schoolcraft'a köylerinin 
kökeniyle175 (1 64] ilgili Moqui Efianesi 'ni aktardı. Biryiikannesı176 (1 65] kendi 

evinden - Batı- 9 insan ırkı aldı, birinci Geyik vs. ve sonra kalan gentes (karş. 

Shawnee1erin biryiikannesı177 (1 66] üzerine, yukarıda s. 57). Kendileri de köylerin 

olduğu yere yerleştikten sonra, bizzat o insanlara diJ'niiftiiler (yani Geyik,178 

(1 67] Kum, Yağmur, Ayı vs.) ve bunlar farklı pueblolan ve ırkların farkWıklarını 

oluşturdular, Geyik ırkı, K.ı.m ırkı vs. hala korunmuştur. Metempsychosis'e 
inanıyorlar, yani öldükten sonra ayılara, geyiğe vs. yeniden dönüşecekler; 

yönetim irsi, ama giJ"revdekinin gorevinin oğluna geçmesi zorunlu değil; çünkü başka bir 
kandaş akraba tercih ederlerse, o seçilir." Burada da barbarlığın alt seviyesinde gens 
örgütlenmesi bulundu, ama bu noktadan itibaren, Kuzey'in kalanmda olduğu gibi 

tiim Giineyde de, LAgunalarla ilişkisi hariç, kesin bir bilgi yok. Fakat Erken Do·nem 
İspanyol yazarlannda izler ha/lı vardır ve daha sonraki birkaç yazarda bunun hakkında 
doğmdan bilgi. 
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Birçokgen/es 'te onun sembolü olan hayvandan ya da cansız bir nesneden (totem) olan 
ilk ceddinden erkek ve kadınlara dönü{ümle ilgili mevcut gelenekler, mesela Moqui1erde. 
(Ojibwalarda Crane gens'inde de) . İsimlerini taşıdıkları hayvanı yemekten kaçınan 
kabile/erin saym yüksek, ama bu adet evrensel olmaktan uzak. 

60 2J Lıgunalar (New Mexico) Ped. Samuel Gorman 'm "Historical Sociery of New 
Mexico" dan hitabı, 1860: 

"Her kasaba kabile ya da aile olarak (okunuşu gens) sınıfiandınimıştır ve bu 
gruplardan her biri bir hayvan, kuş, bitki, kalas, gezegen ya da 4 elementten birinin 
ismini alır. Yaklaşık 1000 sakini olan Lıguna pueblosunda, bu kabilelerio 17'sinin 
bazılarına geyik, bazılarına çıngıraklı yılan, bazılarına tohum, bazılarına kurt, 
bazılarına su vs. denilir. Aynı kabilenin çocuklannın anneleri olarak. Antik geleneğe 
göre aynı kabileden 2 ki{inin evlenmesi yasaktr, bu alışkanlık yakın zamanda eski 

T
zamanlarda olduğu kadar katı biçimde uygulanmıyor. Topraklannı ortak olarak 
ellerinde bulunduruyor/ar, ama bir ki{i bir araf(jyi ekip biçerse, aynı cemaatten bafkasma 
satabiieceği ki{isel bir hakkı oluyor, ya da öldüğünde bu dul zevcesine ya da kızına 
geçiyor;ya da be kar bir adamsa babasının ailesinde kalıyor�"9 (168]." 
J) Aztekler, TezkHkanlar ve Tlakopanlar, benzer {ekilde Meksika'daki kalan Nahuatl 
kabileleri -bir sonraki bölümde. 
4J Yukatan Maya/an. 

Herrera: "General History of America" çoğu zaman gens'in buradan doğmuş 
olduğu Meksika, Orta Amerika ve Güney Amerika'daki kabileler/e ilgili olmak üzere 
"akrabaltk"tan bahseder. O ve diğer erken dönem İspanyol gözlemcileri çok 
sayıda insanın birbirleriyle akrabalık bağı ile bağlı olduklarını gözlemlemiştİ ve 
gruplara "akraba" derlerdi ve devamını araştırmadılar. 

Herrera Mayatarla ilgili (Londra ed. 1 726, Stevens çev. lll, 299): "kendi 
soykütüklerine uyma konusunda çok eksikler ve bu yüzden (!) hepsi birbiriyle akraba 
olduğunu düfünüyor ve birbirlerine yardımcı oluyorlar . . . Anneleriyle ya da görümeeleriyle 
evlenmiyorlar, kanundışı olarak görüldüğü üzere babalanyla aynı ismi de 
tapmryorlar." Kendi kanda{lık sistemlerinde bir yerlinin soy kütüğünün bir gens'ten 
öte bir önemi olmayabilirdi. Tjlor "Ear!J History of Mankinci'da şöyle diyor: 
"Bu yüzden, Kuzey Amerikan yerli geleneğryle benzer {ekilde kadın tarafında k/anlık 
oluflurmada Avustra!Jalılara benzer {ekilde evliliğe bir engel konur, ama Orta Amerika 'da 
daha derine inersek, Çin'de olduğu gibi tam tersi bir gelenek kendini gösterir. 
Diego de Lında, Yukatan halkı hakkında kimsenin baba tarafindan kendi isminden bir 
zevceyi almadığrnı, çünkü bunun kendi aralarında çok kötü bir şey olduğunu; ama 
anne tarafından Alman kuzenleriyle evlenebildiklerini söylüyor. 

XI.) Güney Amerikalı Yerli Kabileleri 

Gens 'in i�eri de Ganowanian kanda{lık sisteminin gerçek mevcudryeti de Güney 



Amerika'nın her kısmında bulunuyordu, ama konu tam araştırılmamıştır. 
Andes'in çok sayıda kabilesinden bahseden Herrera (General History of America) : 

"dillerin b11 çefilliliği ırk/ar, kabileler ve k/anlar arasında bölünmüş uluslardan ortaya 
çıkıp ilerledi." (k/an = gens) . Andes'in Herrera'nın bahsettiği her kabilesi İnkalar 
tarafından bir konfederasyon tiirii altmda getirildi. -E. B. Tylor Yukatan'la ilgili erhk 
feceresinde nesil ve hHnHnla bağlantr/ı evlilik yasağından bahsederken, şöyle der: 
"Dahagiineyde, boğazrn altında "k/anlık veyasak "yeniden kadın tarafmda belirir, İngiliz 
Guiana'sında A"awaklarda da böyle, Paragrtay'da G11araniler ve Ahiponlarda da 
(Almanca çeviri, 363,364) -Brett (G11iana yerli/eri) G11ianalr yerliler hakkında şunları 
diyor: b11 kabileler aile/ere (gen/es diye okunmalı) biıliiniiyordH, bunlardan her birinin 
Siwidi, Kamaj11di, Onisidi vs. gibi ayn bir ismi vardı. . .  B11nlann hepsinin nesli kadın 
feceresinden gelfyord11 ve her iki cinsiJetten bireyler de aynı aile ismine sahip bir diğeriyle 
evlenemezdi. Yani Siwidi ailesinden bir kadın annesiyle aynı ismi taşırdı ama ne 
babası ne zevci o aileden olabilirdi. Evlatlarının ve kızının evlatlarının aynı ismi 
taşıyan biriyle birliktelik kurması yasaklanmıştı; gerçi seçerlerse babalarının 
ailesinden biriyle evlenebilirlerdi." 

Andeanlar hariç Giiney Amerika kabile/eri, keşfedildiklerinde ya barbarlrğrn alt 
sevfyesinde ya da yabanılirk sevfyesindeydiler. İnka köy yerlilerinin k11rtiHğH yönetim 

6ı altında toplaşmış olan Per11 kabilelerinin çoğu Barbarlrğrn Alt Sevfyesi'ndeydi, 
Garcillasso de la Vega 'nın kusurlu tarifinden yola çıkılarak bir sonuca varılırsa. 

Gens'in kiı'kii yabanılirk sevfyesinde; son Gelitim evresi Greklerde ve Romairiarda 
(Barbarlrğın Üst Sevfyesi). Gen/es, insanlığın bir kabilesinde nihai biçiminde 
bulunduğunda, en uzak ecdadı bunlara arkaik formda sahip olmuş olmalıdır. 
Önemli olan Orta Safoa'yr (Barbarlrğrn Orta Seviyesr) iyi bilmek olurdu; 1 6. 
Yüzyılda Köyiii Yerlilerde vardı, ama İspanyol sömürgecileri altın fırsatı kaçırmıştı 
-birimini (gens) kavrayamadıkları topl11m11n bir kofHillnil anlamak. 

Kmm II Bol. V1 <VII> Aztek Konjederasyon11 

Azteklerin tek kalesi P11eblo de Mexico'yd11, bunun ele geçirilmesiyle yönetim 
dokulan yok old11 ve yerine İspanyolların yönetimi geçti. Bunlar Aztek 
yönetiminde Avrupa monarşisine benzer bir şeyler gördüler, böylece bütün 
tarihsel aniatılarını saptırdılar; sadece İspanyolların eylemlertyle ilişkili ve 
Azteklerin eylemleri ve kitisel özellikleri ile ilişkili olarak "tarihsel"di; silah/an, aletleri 
ve araç/an, dokllmalan,yfyecekleri ve kryafetleri ve benzerleri söz konusu olduğunda 
Yerli Amerikalı topl11m11 ve yone/imfyle alakası yoktu. "Hiçbir şey öğrenmediler ve 
hiçbir m de bilmiyor/ardı." 

T Aztekler ve konfeciere kabileleri Barbarlığın Orta Sevfyesi'nde; demir ve demirden 
araçlar yok; para yok:, metalann takası yoiN.Jia ticaret yapryorlardr, her giin bir iıiftn 
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hazırladıkları kesin, ilk önce erhkler kendi aralarında yiyorlardı, kadmlar ve 
çoc11klar da kendi aralarında, masalan da ishmleleri de yoktu. 

Topraklann komiin olarak miilkiyet hakk1; bir dizi akraba aileden oiHfan b#yiik 
hanelerde hayat ve hanedeyafayan komiinizmi ll.}gHiad1klanna inanmak için sebepler 

var. Diğer yandan: oramn metallerini ifliyorlard1, 111/ama yoiii.Jia tanm yapryorlard1, 
kaba pam11k111 kumaf/ar imal ediyorlardi, kerpiçten ya da laflan orlak kon11tlar infa 
ediyorlardi, mükemmel kalite çanak çömlek. Daha eski tasvirlerde görüldüğü 

üzere "Meksika Krall1ğ1" diye bir şey yoktu, daha sonra rastlanılan "Meksika 
İmparatoriHğil' diye bir şey de yoktu. İspanyolların bulduğu sadece "3 Kabile 
Konftderasyonll'ydu ve bunun benzerleri kıtanın tümünde vardı. Yönetim bir 

Şefler Kurulu tarafından yönetiliyor, kurula ashri çete/erin bOfkllmandam (baf 
satJaf reisi) eşlik ediyordu. 3 kabile şunlardı: 1) A�ekler ya da Meksika/1/ar, 2) 
Tezkllkan'lar, 3) Tlakopan'lar. A�ekler 7 kabileden oluşuyordu, kHzeyden göç 

etmişlerdi, Meksika Vadisi'nde ve yakm/annda otHmyorlard1, İspanyol Fethi 

sırasında oradaki tarihsel kabileler arasındaydılar. Tüm bu kabileler kendilerine 

geleneklerinde kolektif olarak "Nah11atlak" diyorlardı, N ahuatlak ortak (kiiken) 
dilinin lehçelerini konuşuyorlardı. Acosta (1 585 Meksika ziyaretinde) birbirini takip 
eden yer/efimlerinin o zamanki geleneğini anlatıyor. 

1 )  Sochimikalar "Çiçek Toh11mlan HIHsH" Xochimiko Gölii etrafında, Meksika 

Vadisi'nin giiney eteklerine yerleşmişlerdi. 

2) Chaka'lar '�ğzm Halki" çok daha sonra gelmişti, Chalco Gölii'niin kıyısına 

yerleşmişlerdi. 

3) Tepanekanlar. "Köpriiniin Halk1" TezcHco Gölii'niin batwnda, vadinin batı ete

ğinde Azcopozako'da yerleşmişlerdi. 

4) KHihHalar. '1Jiikiilmiif Halk" Tezc��to Gölü 'niin doğ11 krymna yerleşmişlerdi ve 

daha sonra T ezkHkan diye bilinecek.Jerdi. 

5) TlatiHikanlar. "Sie"alllar" Göl etrafındaki vadiyi bulduktan sonra, giineyde 
S ierra )1 geçtiler ve karp tarafa yerlefliler. 

6) Tlaskalanlar. "Ekmek İnsan/an'' uzun süre Tepanekan 'larla yaşadılar, 180 [1 69] 
daha sonra Tlaskala'mn doğ11s11nda vadinin ötesine yerleştiler. 

7) Aztekler, en son geldiler, bugünkü Meksika şehrini kaplayan bölgeyi mes

ken tuttular. 

Acosta, onların (Azteklerin!) bir krallık kurmuş ve New Mexico diye adlandır

mış oldukları k11zeye doğm Hzanan 11zak ii/h/erden geldiklerini iddia ediyor. Aynı ge

lenek Clavigero ve Herren'da da var. 

Tlakopan'lardan bahsedilmiyor, Tepeakas ismiyle bulunmuş Tlaskan'lann tam 

güneyindeki bir bölgeden anakalırken, muhtemelen bu kabilenin başlangıç sa

hasında kalan Tepanekan '/ann alt bölüm ii. 
Gelenek iki olguyu barındırıyor: 1) ortak kö·hnden 7 kabilenin birbiriyle akraba le h-
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çeleri konH1mas1 2) Kıtzey'den geldikleri. Başlangıçta tek halkt1lar, bölümlere ayrılma 

yoluyla doğal olarak birkaç kabileye bölündüler. 

T A�eleler vadinin en iyi konumlarının tutulduğunu gördü ve farklı farklı yerlere 

yerleştikten sonra /av alanlan181 [1 70] ve doğal golciilelerle çevrelenmiş batalel1ğm 
ortasmda kHT'H bir toprağm kiiçiik bir genilliğine yerlefliler. Burada Meksika PHeblo'sunu 

kurdular (Tenoch<t>itlan 1325 (Ciavigero'ya göre) , İspanyol Fethi'nden 196 yıl 

önce. Sayıca azdılar ve zayıf durumdaydılar. Ama bulundukları sahanın etrafında 

Tezcuco Gölü'ne Bat1 Dağlan'ndan ve Xochimiko fiilierinin ve Chalco 'nHn ağzmdan 
62 dereler akıyordu. Yolları birbirine bağlayan şoseler ve J hendeleler pHeblolanm büyük 

ölçüde golciilelerle çevreliyordu, su adı geçen kaynaklardan sağlanıyordu. TezcHco 
Gölii'niin seviyesi bHgiin oldHğHndan dahayiiksek oldHğH için iş tamamlandıktan sonra 

onlara vadideki tüm pueblolar arasındaki en giivenli konHmH verdi. Azteklerin en 

büyük gelişmelerinden biri olan ve onun sayesinde bu sonuca vardıkları makine 
miihendisliği. 

İspanyolların Fethi sırasında, 7 kabileden S'i -Azteleler, TezkHkanlar, 
Tlakopanlar, Sochimilkanlar ve Khalkanlar vadide ikamet ediyordu; bunun sınırlı 

bir bölgesinde, Rhode Isiand Eya/eti'ne efi/ gibi; çıkışı olmayan bir dağ ya da 

dağl1k bolge havzasıydl, ova] biçimde, kuzeyden güneye en uzun, çevresi 120 
mil, suyla kaplı yüzeyi saymazsak yaklaşık 1600 mili kapsıyor, vadi bizzat bir dağ 
dizisiyle çevrili, bir dizi aralarında çukurlarla yükseliyor, bir dağ engeliyle vadiyi 
çevreleyerek. Kabileler, içlerinde Meksika'nm en biiyiik olduğu,yalelapk 30 pHebloda 
ikamet ediyordu. Modern Meksika'nın kalanının Nahuatlak'tan farklı dilleri 

konuşan ve çoğunluğunun bağımsız oldHğH çok sayıda kabildere sahip olduğu 182 

[ 171 ]  yönünde bol kanıt. Meksika vadileri dışında yaşayan kalan NahHatlak 
kabileleri Tlaskalanlar, KhoiH/anlar (birincisinin alt böliimii olduğu varsayılıyor), 

HHexotzinkolar, Meztitlanlardl (TezkHkanlann alt bölümü olduğu varsayılıyor), 

hepsi bağ1ms1zd1, son olarak Tepeakalar ve TlatiiHikanlar bağ1mlıyd1. Diğer kabileler 
hatırı sayılır sayıda, bir o kadarko"ken dilleyalelapk 17 toprağa dayanangrHp kurarak 

Meksika'mn kalanma sahiptiler, neredeyse bu tam tekrar -bir yüzyıl ya da 

daha sonra ke1ifori zamanmda dağ1lma safha/annda ve kabile/erin ABD ve İngiliz 
Amerika/ anndan bağ1ms1�1ğ1. 

1426, A�ek KonftderasyonH oluşturuldu; daha önce vadi kabilelerinde daha az 

tarihsel açıdan önemli olay; birlik değiller, savaşçılar, dolaysız yerlerinin ötesinde 

etkileri yok. Bu zamanda Azielelerde sayı ve güç ağırlığı. Onların yönetiminde 

sava/ feft Itzkoatl TezkHkan/ann ve Tlakopanlann daha onceki iistiinliijjinii yok 

ediyor ve sonuç olarak daha önce birbirlerine karşı yapılan savaşlar birliğin ya da 
konjederasyonHn kurulmasını sağlıyor. SavHnmacıyd1 -ve 3 kabile aras1nda sald1rgan 
ittifak, oranlan kati biçimde belirlenmil ganimetierin ve bi!JHndHrHk alhna almm11 
kabile/erin vergilerinin dağ1t1lmas1 şartıyla. Birlik bağı mı (keyfe göre uzatılabilir 
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ya da çözülebilir) konfederasyon mu, yani lrokılalann bağı gibi sağlam bir örgiitlenme, 
artık belirlemek zor. Her kabile kendi yerel ötyiinetiminde it:ığımsız kalmıştı; 3 'ii 
Saldın ve Savıtnma ile ilgili olarak dqandan bir halk Her kabilenin kendi şef 
kurulu ve kendi batkan savat teft vardı, ama Aztek S(JJ)tıt teft konfedere çetelen"n 
batkılmandanrydr, buradan çıkanlacağı üzere Tezkıtkan/ann ve Tlaskopanlann, 
Aziekierin savat teft seçimi ve onayında fikir bildirme hakkı vardı; Aztek etkisinin 
konfederasyonlin kıtf'lllıttıtnda baskın olduğunu gösteriyor. 

1426- 1520 -94 yıl- Konfederasyon komtıt kabileler/e sık uk S(JJ)tıta girdi, özel-

likle de güneyde Meksika Vadisi'nden Pasiftk 'e ve doğıtda Gıtetama/aya kadar zayif 

Tyerli Kf!yliilerle. Yerli köylülerle başladılar, onları yendiler; bu sahadaki kf!yler çok 
sayıdaydı, ama kiiçiiklerdi, birçok durumda kerpiçya da laflan tek bir biiyiikyapı 
diğer birçokyapryla bir arada gf'ltp halinde toplanmıt. Bu akınlarJ8J [1 72) vergi vermeye 
zorlayarak, mahpıtsltJTT kılrhan etmek için yakalayarak toplanmıt ganimetin onaylanmıt 
amacryla tekrarlanır, bu sahadaki batiica kabileler bf!)ıtndıtrıtk altına girene (bazı is
tisnalarla) ve vergiye bağlanana kadar, Totanak'lann bugünkü Vera CT'Itz yakınların

daki saçılnnt kôjleri de dahil olmak üzere. 
Kıtzeyli yerliler gibi Aziekler de mahpıtslann ne değit tokıltıtnıt yapryordıt ne de on/an 

serbest bırakryordır, Kuzeyli yerlilerde evlatlik edinme yoiN.Jia kurtarılmamışlarsa 
kaderleri kazıktı. Azteklerde -rahip etkisiyle- taptıkları baş tanrıya kılrhanlık 
olarak sunuyorlardı. Amerikali aborijinlerde örgütlü rahiplik ilk kez Barbarlığın 
Orta Seviyesi'nde başlamış gibi görünüyor, idollerin icat edilmesi ve insanlık üzerinde 
otorite kurma aracı olarak insaniann kılrhan edilmesiyle bağlantılı olarak. Aynı 
hikôye muhtemelen insanlığın başlıca kabilelerinde. 

Yakalanonla ilgili olarak 3 birbirini takip eden adet, Barbarlık'ın 3 alt-döneminde; 
1 'inci Viinem'de ka�ğa bağlayıp yakmak, 2 'ncide tannlara kılrhan ediliyor, 3 'iincii 
de köle yapılryorlar; her 3'ünde de medeniyetin derinlerine kadar inatla kendini 
koruyan ilke, mahpıts onıt esir alan tarafindan mağlıtp. 

Aztek konftderasyonıt boyunduruk altına alınmış kabileyi kendi içinde masseaneye 
çalışmıyordu, gens kurumlannda dil engeli bunu imkansız kılıyordu. Şeflerinin 

yönetimine ve onlann eski adetlerine kalmışlardı. Bazen aralannda birvergi toplayıası 
bulunurdu. İnsan ancak gens yoluyla yönetimin bir üyesi olabilirdi, ama Aztek.kr 

63 kendi tahtlannda boyunduruk altına alınmış kabilderin gentelini ortadan kaldıracak 
ve onlan kendilerine eklemJeyecek kadar gelişmemişti -mesela &malı/arda olduğu 
gibi. Tam da bu yüzden -ve dil engelleri yüzünden- Aztek konjederasyonıtnıtn kolonidieri 
ftthedilmit kabileleri asimile edemiyordu -Aztek konfederasyonu kendi terörizmieri 
yoluyla ya da düşmanlık hisleriyle dolmuş ve her an isyana hazır bu kabileleri altında · 
tutarak güç kazanmıyordu. Kalan Nahwtlak kabileleri bile konfederasyoncia değildi; 
Xochimilkanlarve C halkanlar kağıt iistiinde it:ığımsızdı, ama verxiveren konumundaydıJar 
ve konfederasyonun üyesi değillerdi. 
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Konfederasyon diifman te bağımsız kabileler/e karşı karşıya geliyor, batıda 
Mekhoakanlar, Kltzeybattda Otomieler (bunların vadi yakınlarındaki dağılmış 
çeteleri vergi altına alınmıştı) , Otomielerin kuzeyinde Khikhimekler ya da vahfi 
kabile/er� kuzeybatıda Meztitlanlar, doğwla Tlaskalanlar, güneydoğuda Cholulanlar ve 
Huexotzinkolar ve bunların da ötesinde Tabasko, Chiapa ve Zapoteka kabileleri 
(Zapoteklu). Aztek konfederasyonu bölgesi bu farklı yönlerde Meksika Vadisi'nin 100 
miliiiesine yayılmryordu ve onu çwreleyen alan m bir kısmı hiç şüphesiz konfederasyonu 

daimi düşmanlardan ayıran tarafsız bôlgeydi. Bu sınırlı materyalden yola çıkarak 
Meksika Krallığı 'm uyduran İspanyol kronikçiler daha sonra mevcut tarihin Aztek 
İmparatorluğu 'nu184 [1 01] üreterek iyice abarttılar. 

Vadi halkı ve Meksika pueblosu aşırı biçimde 250.000 kifiye ulaştı; bir mi/e 
yakla1ık 160 ki1i düşüyordu, New York eya/etinin bugiinkii ortalamasmm 2185 [ 1 73] 
katı ve Rhode Isiand'ın ortalama niifus�qla hemen hemen efit. Siiriileri de d(JJ)ar/an da 
yoktu, tarla tanm/an da. Meksika Pueblo lıt için her nüfustan belki 30.000 kişi olduğu 
belirlenmiş. Fantastik sayı/ar. Zuazo (Meksikayı 1521'de ziyaret etti, ona 60.000 
sakin atfediyor, Cortes'e eşlik eden İsimsiz Fatih de (H. Ternaux-Compans, X, 92); 
Gomora ve Şehit 60.000 sakini 60.000 haneye çwiriyor ve bunlar Clavigero, Herrera 
ve sonuncu olarak Prescott ("Meksika'nm Fethi") tarafından kabul ediliyor. Solis 
60.000 sakinden -Zuezo- 60.000 aile yapıyor ve o zamanlar Londra 'mn bile 14 5.000 
sakini varken (Black i London) nüfusu 300.000 olarak veriyordu. Clavigero'nunalıntı 

T
yaptığı Torquemada 60.000 haneyi 120.000 haneye çeviriyor! Meksika Pueblosundaki 
ev/er aynı dönemde New Mexico'da olduğu gibi hiç şüphesiz genelde biiyiik komiinal 
ev/er ya da ortak konutlar, her birinde 50'den 100'e aileyi hanndırabi/ecek kadar büyük. 

Aztek konfederasyonu lrokualann konfederasyonundaki gibi-plan ve simetride. 
Meksika Pueblosu Amerika'daki en biiyiiğiiydii; romantik biçimde yapay bir 

gölün ortasında bulunan, biiyiik ortak konutlar alçıyla sıvanmış, böylece parlak 
beya� uzak mesafeden göz alıyor. İmgelem; yani fikir bolluğu. 

�ek/erde bulunan: siis amaçli bahçe/er, silah depolan ve askeri kryafetler,gelif!'lli! kıl ık 
kryajet, üstün işçiliğe sahip, imal edilmi! pamuk/u dokumalar,gelif!'lli! araç gereçler ve artan 
gıda çefilliliği; resim YfJ:I!SI, genelde her boyunduruk altına alınmış köyün ayni olarak 
iidemesi gereken vergiyi gösteriyor (bu vergiler sistemle ve ceza katılığıyla ödenıneye 
zorlanıyordu, imal edilmi! dokumalar ve bah(1l!anllk kültürü ürünleri); zamanı ölçmek 
için bir takvim, metalann değiş tokuşu için apk pazarlar, artan kent yaşamının 
taleplerini karşılamak üzere idari makamlar, bir tapmak ibadetiyle rahiplik ve insan 

kurban etmeyi de içeren bir ritiiel. Ba1 sava1 1eftnin makamının önemi arttı vs. 

I. Gentes ve Fratriler 

İspanyol yazarlar (fetihle eşzamanlı) Aztek gentes 'ini görmedi ama 200 yıldan 
faifa zaman Angio-Amerikanlar onları lrokualann yanında görmedi özel hayvan 
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isimleri olan klanların önceden varolduklarını fark ettiler, ama bunu kabile ya da 

konfederasyon üzerine inşa edilmiş topiHmsal bir birim olarak görmediler. Herrera 
(vs) gmp (genı) olarak "akrabd'dan ve "siilale'den (bu bazı yazariara göre fratri, 
diğerlerine göre gens) bahsediyor. Meksika pHeblosH coğrafi olarak 4 mahalleye 
ayrılıyordu, her biri bir "siilall' (fratri) tarafından mesken tutulmuştu ve her 
mahalle "alt böliimlere erynlmıttl'; her alt biiliim birbirlerine bazı ortak bağlarla bağlı 

bir insanlar cemaa/i (genı) tarafından mesken tutulmuştu. [Meksika'da sadece bir 

kabile vardı; Azteklerin kabilesi.] 

Tlaskanlar'dan da benzer şekilde bahsediyorlar (Herrera, Clavigero) ; puebloları 
4 mahalleye ayrılmış, her biri bir "siilall' tarafindan mesken IHtHimHf; her birinin 

kendi Tewtli'si (baş savaş şefi), ayrı askeri kıyafetleri, kendi sancak ve arınaları 
vardı. "Dö"rt savat teft" kHmiHn re'sen iiyesiydi. (Ciavigero) Benzer şekilde ChoiH/a 6 
mahalleye bölünmüştü. 

Aztekler topiHmsal alt böliimlerinde kendi aralannda birçoğunun mesken 
tutacağı pHeblonHn kmmlannt düzenlemişlerdi, bundan coğrafi bölgelere ayrılmaya 

64 yol açacak yerleşim biçimleri. j Acosta 'dan sonra Herrera Meksika yapumm kısa 

bir eskizini veriyor, ilk önce "kireç/en bir fapel ve idol için ta/'. Daha sonra 

idol rahibe evinin (idolün) ortada kalmasını emrediyor; şefler kendilerini 

akrabaları ve müritleriyle .4186 [174) semte ya da mahalleye bölmeli ve her kısmı 

en beğendikleri biçimde inşa etmeliler; bunlar şimdi St. John, yHvarlak St. 
Mary, St. PaHi ve St. Sebastian adı verilen Meksika 'nın 4 mahallesi. Bu ayrımlar 

yapıldıktan sonra, idol onun adlandıracağı tanrıların kendi aralarında yeniden 
dağınlmasını ve her semtin tanrılara tapılacağı IHhaf mekaniara verilmesini 

emretti. Böylece her mahallenin bu idolün onlara tapmasını emrettiği tanrı 
sayısınca birçok kiiçiik semti olacaktı . . .  Bu dağıtımdan sonra kendilerine 
haksızlık edilmiş olduğunu düşünenler akraba ve mürideriyle bir başka mekan 

bulmaya gitti, yani yakındaki TlateiHeco'ya. 

1 Bu aniatı orterya pkan sonHca göre moda gibiyeryıltb; ilk önce akraba 4 bölüme ayrıldı 
ı ve bunlar da daha kiiçiik alt böliimlere. Gerpek siireç tam tersi tekilde it/iyor. birinci olarak 

Ther akrabagmbHgens kendi kendilerine bir sahaya ve daha sonra birrokgmp (fratriler) 
en yakın akrabalan coğrafi bağlanoda bir araya gelecek şekilde yerleşiyorlardı. Ve en 
alt bölüm olangens, her mahalle bir fratri tarafından mesken tutuJduğunda, ilgili gentes 
tarafindan oiHfHpdH. (Grek ve Roma kabileleri kasaba vetehirlerde bu şekilde yerleşmişri.) 

Aynıfratriden hergens ( Meksika'nın 4 mahallesi) temelde yerel olarak kendi içindeydi. 
Zevç ve zevceler farklı gentelten geldiklerinden ve evlatlar genlin ya erkek ya da 
kadın şeceresinden gelmesine göre, baba ya da anneningenline dıilıil olduklanndan, 

her bölgedeki ezici Itryl trynt gens�en o/malryt/1. 
Askeri örgiitlenmeleri bH topiHmsal trynmlara dayanmaktaydı. Michoacan'ın iddia 

edilen istilasına gönderme yapan yerel yazar Tezozomok 'Hn yazdığı Mexican 
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Chronides'ında (Morgan, bu kitabın çevirisine girişen bunu Highland, 1/linosW A. 
F. Bondelielden edinmişti) , .Axaycat/ 2 Meksikalı kaptanla ve geri kalan herkesle 
konuşur ve "Her semtin adet ve göreneklerine göre Meksikalıların hazır olup 

olmadıklarını" sorar ve "hazırlarsa yürüyüşe geçmeye ve hepsinin Matlatzinco 
Toluca'da bir araya gelmeye başlam

.
aları" gerektiğini söyler; bu ashri örgiitlenmenin 

gentel e ve fratrilere göre yapıldığını gösterir. 
Toprak tenure'ii de gentes'e işaret eder. Clavigero diyor ki: "Şehir ve köylerin 

cemaatlerine ait olan Altepetlalli, (altepetl = pueblo) denilen topraklar bir fehirde ne 
kadar ilçe varsa o kadar biiliime aynlmıfll ve her ilçe diğer her birinden tamamen 
ayn ve bağımsız kendi bölümüne sahipti. Bu topraklar her haliikarda herhangi yolla 
devredilemezdi." 

Bu cemaat/erin her biri bir genlti ve yerellefmeleri zorunluydu. Toplumsal 
sistemlerinin sonucu olarak. Cemaat ilçeyi yapryordu (Ciavigero ilçeyi cemaat 
yerine koyuyor) ve topraklara ortak olarak sahipti. Cemaati birleştiren akraba 
iiğesi, Clavigero'da bahsedilmeden geçiliyar ve Herrera tamamlıyor. Şöyle diyor: 
"biiyiik ebeveynler [sachem'ler) denilen ve miilkiiniin tamamının bir tek sqy kiitiiğiine 
[gens] ait olduğu, bir tek ilçede yaşayan lordlar vardı ve Yeni İspanya'ya insan 
yerleştirildiği sıralarda toprak dağıtıldığında onlardan çok vardı; ve her siilale 
kendisininkini almıflı ve onlara 1imdiye dek sahiptirler; ve bu topraklarözel olarak birine 
değil, ortak olarak herhse aittir ve onlara sahip olan bütün ömrü boyunca onlara 

sahip olsa da ve on/an oğu/Ianna ve varisierine bıraksa da on/an satamazdı; ve bir evin 
(alguna casa, İspanyolların feodal ifadesi) soyu kurursa, aynı ilçe ya da sülaleyi 
yöneten verildikleri en yakın akrabaya -ve başka kimseye değil- bırakılırlardı." 

İspanyolların feodal tahayyülleri ve giirdiiğii yerliler/e ili1kiler burada birbirine 
girmişti -ama ayrıştırılabiliyordu. Aztek "Lort!' Sachem'di, "baf ebeveyn" denildiği 

bir kandaflar gmbunda sivil şefti. Topraklar herhangi gruba (gens) ortak olarak 
aitti; şef öldüğünde yeri oğluna kalıyordu (Herrera'ya göre) ; bu durumda 
devredilen sachem makamrydı, toprak değil, toprak birinin himayesinde kimseye "ait 
değildl'; oğlu yoksa "topraklar en yakın baş ebeveyne kalıyordu",yani bir bafka 
ki1i sachem olarak seçiliyordu. 

"S ii/ale' burada gens ya da gen lt e irsi makamdan başka bir şey olamaz, diğer 
Yerli Amerikalılarda olduğu gibi gen s üyelerinde seçime bağlı; nesil erkek şeceresi 
üzerinden ilerliyorsa, seçim merhum sachem'in oğullarından -öz ya da yansoy
birine ya da bir erkek kardeşe -öz ya da yansoy- olacaktı vs. 

Hertera'nın "siilale"si ve Clavigero'nun "cemaat"leri açık açık aynı 
65 örgütlenmelere -gentele- sahipti. Sachem'in 1 topraklar üzerinde hakkı yoktu ve 

onları kimseye devredemezdi. İspanyollar duruma böyle bakıyordu çünkü daimi 
olarak bir makamı elinde bulunduruyordu ve bir gmp toprak daimi olarak bir 
genle aitti ve genlin başında bir sachem vardı; (genlin şefi olarak işlevleri dışında) 
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ki1iler üzerinde olduğu gibi topraklar üzerinde de çok az yetkisi (İs panyolların ona 
atfettiği) vardı. 

Veraset üzerine söyledikleri benzer şekilde kafa karıştırıo ve çelişkili; sadece 
kandallardan olufon gruplan ve evlatların verasetinin babalarından geldiğini -bu 
durumda nesil erkek feceresinde- gösterdikleri sürece burada önemli. 

Il) Şefler Kurulunun Varlrğr ve İflevleri. 

Bir Aztek Kıirulu'nun varlığı için -kanıt; işlevleri ve üyelerinin Sa)1Sı ile ilgili 
neredeyse hiçbir şey. 

Brasseur de Bourbourg şöyle diyor, "yaklapk bütün kent ya da kabileler 4 k/an ya 
da mahalleye bölünmüştü ve şefleri büyük kurulu oluşturuyordu"; daha sonraları 
Aztek Kurulu'nun 4 taneden oluştuğunu söylemişti. (Bourbourg, Popul Vuh) . 

Diego Duran - ("Yeni İspanya ve Esas Topraklann Adalannm Yerlilerinin Tarihl' 
1579-1581 ,  Acosta ve Tezozomok 'tan da önce) . -şöyle diyor: " Meksika'da bir kral m 

seçiminegiire bu kralın erkek kordefierinden veyakrnakrabalanndan 4 /ordseçiyorlar ve 
aralanndan kralr seçecekleri bu kifilere prens unvanı veriyorlardı .  . .  Prens seçildikten 
sonra bu 4 lord ya da unvan onları kraliyel kurulu ilan ediyorlardı, on/ann fikri 
olmadan hiçbir �tyin yaprlamadığı yüksek kurulun başkanları ve hakimleri gibi." 
Acosta187 (1 75] bu 4 makamı sayıyor [Tlakakhkalkatl, Tlakatecal, Ezuau<u>akatl 
ve Fillankalque] bu görevlilere bağlı olanlara "seçmetl' deniyordu ve "tüm bu 4 
unvan onun tavsiyesi olmadan kralın önemli pek bir şey yapamayacağı büyük 
kurulun unvanıydı." 

Herrera, bu görevlileri 4 dereceye yerleştiriyor ve diyor ki: "Bu 4 çeşit asilzade 
onun tavsiyesi olmadan kralın o an bir şey yapamadığı yüksek kuruldandı ve bN 
4 mertebeden gelmediği müddetçe kimse kral seçilemezdi." Ba1 savaf fefi için "kral" ve 
yerli fe.fler için "prens/er'. Huexotzinko delegeleri Meksika'ya Tlaskalan'lara karşı 
ittifak önerisiyle gidince, Montezuma onlara -Tezozomok'a göre- şöyle dedi: 
"Biraderler ve oğullar, hoş geldiniz, biraz dinlenin, çünkü kral olsam da bir 
bapma sizi memnun edemem, ancak kutsal Meksika senatosunun tüm fe.fleriyle memnun 
edebiliriz sizi." Burada anafikiryukarıdaki kayıtlarla aynı: baf sava! 1eftnin hareketleri 
üzerinde yetkisi olan yilksek bir kurulun varlrğı. Kıirulun 4 ki1iyle sınırlandm/ması 
muhtemel değil; bu duru'mda kurul Aztek kabilesini değil, aralarından askeri 
kumandan seçilecek olan kilpik bir akrabalar topluluğunu temsil ediyor olurdu. 
Ama Yerli Amerikalı/ann sisteminde (ve gens kurumu altındaki diğer her yerde) 
her fef bir seçmeni temsil eder ve 1efier hep birlikte kabileyi temsil eder. Bazen aralarında 
genel bir kurul oluşturmak için seçim yapılır, ama sonra organik bir düzenlemeyle 
sayı salıidenerek daimi devamldığı sağlanır. 

Tezkukan Kurulu 1 4  üyeden oluşur (Ixtlilxochitl, Hist. Chichimeca, 
Kingsborough, Mexican Antiq. IX, s. 243) ; Tlaskala 'daki Kurul çok sayıda 
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insandan oluşan bir topluluktu; bir ChoiHian ve Michoacan KHmlllna da 
rastlıyoruz, ama ClavigeroAztek7erle ilgili olarak şunları söylüyor: "Fetih tarihinde 
MontezHmayt İspanyolların bahaneleri üzerine kHm/H_Y/a stk uk kafa kafqya 
vermi1ken görüyoruz. Her kHrHI kaç kifiden oiHfH_YOrdH, bilmiyorH:V tarihler de bizi 
böyle bir konH_YH qydrnlatacak 1ekilde donatmryor." 

Aztek KHmiH her birinin qym soy kütüğünden geldiği 4 üyeyle sınırlı olmaıt ihtimal 
dtp bir form sunar. [İ span yollar, Kabile Kılm/H için, gens' in ba1 sava! !efi nin oradaki 
gentes Şefi'nden ve belki de 4 diğer makamdan seçildiğini yanıl.tıcı biçimde empoze 
etmiş olmasın? Mesela tamamen belirli bir genı'ten bir Irokua beyini beyaz 
boncuklu kemer bekçisi seçmek gibi? Makam gen/te irsi olabilirdi.] 

Meksika ve Orta Amerika'daki her kabilenin kendi fefkr kHmiH vardır. 
Aztek KonftderasyonH'nHn Genel KHmiH yokmuş gibi gözüküyor, 3 kabilenin 1ef 

balkanlanndan oiHfH_Yorve farklı olarak her kabilenin ayrı kurulu var. Bu durumda 
Aztek KonftderasyonH sadece savunmacı ve saldırgan bir birlik olmuş olmalı 
ve kendi içinde Aztek kabilelerinin esas kontrolü altında. Bunlar daha açıklığa 
kavuşturulacak. 

J) Ba1kan Sava! Şeflerinin Makamının Giirev Hakkı ve İflevleri 

Mantezuma makamının ismi -TeHctli, savaş şefi, Şefler Kurulu'nun üyesi 
olarak bazen Tlatoani (=konuşmacı) diye de adlandırılıyor. BH bafkHmandan 
makamt Azteklerde en yüksek makam diye biliniyor, bunun dışında IrokHa 
KonftderasyonH'nHn baş sava! fefiyle aynı. Makam sahibini re'sen Şefler Kurulu'nun 
üyesi yapıyor. TeHCtli unvanına bir nevi soyadı ekleniyor: Chichimeca-TeHctli, Pii
TeHCIIi vs. J Clavigero'da: "Teuctli Jenato'da diğer herkesten öncedir, hem oturma hem 
oy verme düzeninde ve arkalannda en yüce şerefin bir ayrıcalığı sayılacak biçimde 
bir sandalye taşıyan bir hizmet/i (Irokualarda sHhsachem) bulundurmalarına izin 
verilir." İspanyol yazarlar "leHctll' kelimesini Mantezuma ve halefieri için hiçbir 
zaman kral'a çevirmeye gerek duymadılar. Tezkukan ve İspanyol melez kökenli 
Ixtlilxochitl Meksika, TezkHko ve Tlakopan ba1kan sava! fefterine sadece "sava! fefi" 

teHctli diyor ve diğerlerine kabileyi giisterecek kelimeyle hitap ediyor (teHctli = savaş 
şefi = general) . Yukarıda bahsi geçen Ixtlilxochitl konfederasyon oluştuğunda 3 
şef arasında güç bölümünden bahsederek şöyle diyor: 

"TezkHko kralı ACHihHa TeHCIIi unvanıyla selamlanır [3 kabilenin toplanmış 
şefleri tarafından] , ecdadının kullanmış ve imparatorluğun işareti olan 
Chichimecatl TeHCtli unvanıyla da [kabile atamalarındaki sıfat] ; amcası Itzkoatzin 
(Itzkoatl) Toltecs-CHihHas 'ta hüküm sürdüğü için CHihHa Tmctli unvanını aldı 
[Konfederasyon oluşturulduğu sırada Azteklerin savaş şefi]; Azcaputzalco'nun 
unvanı olan TecpanHatl TeHCtli)e sahip TotoqHihHatzin. Bu zamandan bu yana 
halefieri aynı unvanı aldı." 
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188 [1 76) İspanyollar Mantezuma makamının belirli bir aileyle sınırlı olarak 
seçime dayalı olduğunda hemfikir ve onları şaşırttığı üzere babadan oğula değil erhk 
kardeflen erhk karde1e ya da d ayıdan yeğeniere geçiyor olması. Fatihlerin hemen 
fark ettiği üzere 2 seçim oluyordu; MontezHma'mn erhk kardefi CHitlahHa'dan 
sonra geldiği (öz ya da yansoy olup olmadığı bilinmiyor) ; bu kişinin ölümünden 
sonrayeğeni GHatemozin (öz ya da yansoy yeğen?) seçiliyor189 [1 77] . Daha daha 
önce!U seçimlerde erkek kardeş erkek kardeşten ya da yeğen dayıdan sonra 
geliyor (Ciavigero) . Ama kim seçiyordu? DHran (yukarı bkz.) 4 !efi seçmen olarak 
getiriyordu, hepsi 6 olacak şe!Uide bunlara belirli bir aileden başkan savaş şefini 
seçme yetkisiyle donanmış TezeNeo'dan bir seçmen ve Tlacopan'dan bir seçmen 
ekleniyordu. Bu seçime dayalı bir Yerli Amerikalr makamı sistemine uymuyordu. 

SahagHn ("Historia General vs" böL XVIII) şöyle diyor: "Kral ya da lord 
öldüğünde, tüm senaliir/ere TeeHIIatoqHedenirdi ve kabilenin ya1illanna da AeheaeaHhti, 
ve reisiere ve sava!ftlara da YaHteqHioaqHe, savaşla ilgili meselelerde diğer iinemli 
kaptaniara ve de rahiplere TlenamaeaqHeler ya da PapasaqHeler denirdi -tüm bH ki1iler 
kraliJet evlerinde toplanırdı. Sonra !Umin lord olması gerektiği üzerine düşünürler 
ve bunu belirlerdi ve geçmiş lordların sülalesinden, savaş meselelerinde deneyimli, 
gözü pek ve cesur, yiğit bir adam olması gereken en asil kişiyi seçerlerdi . . .  
Biri üzerinde karara varır varmaz ona lord derlerdi ama bH seçim pHsHia ya da 
�larlayapılmazdı, onun yerine herkes birbirine danışarak sonunda kişi üzerinde 
anlaşırdı . . .  lord seçilir seçilmez senatör gibi olan ve hep lord un yanında olması ve 
krallığın tüm işlerinden haberdar olması gereken diğer 4 kiffyi de seçerlerdi." 
Aztek genteli belirli bir genlte irsi makama sahiptiler, ama üyeleri arasında seçime 
dayalıydı; (SahagHn 'Hn Aztekler hakkında yukarıda anlattığı üzere) gens içerisinde 
seçimle erhk kardeflen erhk kardefe ya da dayıdan yeğene geçchilirdi ama asla 
babadan oğula değil (yani nesil lrokualardaki gibi kadın 1eeeresinde) Azteklerin 
seçiminde bu baf sava! 1efi halefiyelin gentes'te olduğunu kanıtlıyor ve bH makamla 
bağiantzir olarak nesil en azından hala kadın şeceresinde. 

Morgan fH tahminde bHIHnH_Yor. Montezıtmaya ait makam bir genlte irsi (karta/ 
Montezuma'nın oturduğu evde amblem ya da totem'dı) , üyeleri onu kendi 
aralarından seçiyorlardı; bH aday gosterme daha sonra ayn ayn Azteklerin 4 
sülalesine (jratrisine) kabul ya da red olmak üzere uygulanıyordu; TezkHkanlar 
ve Tlakopanlar da doğrudan başkumandanın seçimiyle ilgileniyordu. Birçok 
kez gözden geçirdikten ve aday gösterme işlemini onayladıktan sonra her 
bol üm ortak karara vardıklanm gostermek üzere bir ki1i seçjyordH; yani 6 yanlış yere 
çağrılmış "seçmen"; seçmen diye adı geçen Azteklerin 4 yüksek fefi, muhtemelen 
Azteklerin 4 sülale ya da fratrisinden 4 sava! !efi, Tlaskulanların 4 sülalesinden 
4 savaş şefi gibi; işlevleri seçmek değil, konferans yoluyla birbirleriyle genlin 
yaptığı seçim üzerinde ortaklaşılıp ortaklaşılmadığı ve ortaklaşıldıysa sonucu 
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bildirmede anlaşmak. Seçim hakkım go·retJden alma hakkı izliyor, görev hakkı 
ömür boyu. Mantezuma korkutularak malikanesinden Cortez'in kışlasına 

getirildiğinde ve hapse atıldığında, Aziekler bunun iistiine donmuf kalmtflt. -West 
Indies'de İspanyol lordları keşfetmişti ki, bir kabilenin reisi yakalandığında ve esir 
olarak tutulduğunda, yerliler donup kaldtklanndan savaşmayı reddetmişlerdi. Bu 

67 bilgiye ulaşınca 1 karaya gelir gelmez, cebren ya da hileyle tuzağa diifiirmek için 
ba1kan fefi arıyorlardı ve onu amaçlarına uJaşana kadar esir tutuyorlardı. Corlez'in 
Montezumaya yaptığı gibi; Pizaa"o'nun da Atahuallpayt ele geçirdiğinde olduğu 

gibi. Yerli Amerikalılarda da esir iildiiriiliiya-du; bir bafkan fef o'ldiiriiliirse, makam 
kabileye doniiyor ve bir an evvel dolduruJuyordu. Halkların eylemi (İspanyollar 

yoluyla) yeni koşullar tarafından dondurolup bırakılıyordu; burada esir canlt ve 
makammda. Cortez, A�ekleri bu konumda btraktı. İlk önce birkaç ay beklediler, 
İspanyolların geri çekileceğini umdular; ama sonra karara varma isteğiyle 
Montezuma'yı go·retJden aldtlar, yerine erkek kardeşini seçtiler, bunun üzerine o 

İspanyol kışialarma hemen büyük öfkeyle saldtrdt ve sonunda Puebloiundan 
attldt. Corl� Marina'yı yönetimi yeni kumandanın ellerine verdiklerine inanıp 

inanmadığını sorması için Montezuma'ya mı yolladı? (tüm bunlar Herrera'dan) 
O da cevap verdi: "o yaşarken Meksika'da bir kral seçmeyi düşünmezler," 

bunun üzerine evin damına çıkar hemşeriterine seslenir ve (Ciavigero'ya göre) bir 

Aztek savafpsmdan şu cevabı alır: "git barışını koru, efemine hain, örgü örmek 

dikiş dikmek için doğmuşsun; bu köpekler seni esir tutuyor, sen bir korkaksın"; 
bunun üzerine ona oklarını fırlattılar ve onu taşladılar, bunun üzerine kısa süre 
sonra bu aşağılama üzerine öldü; bu saldırıda Azteklere kumanda eden S(JJ)af fefi 
erkek kardeşi Cuitlahua'ydı. 

Montezuma'mun A�eklerin sivil meseleleri iizerinde herhangi gücü olduğunu 

kabul etmek için sebep yok, tam tersine her şey aksine. Ama He"era'ntn da dediği 
iizere bafkan sava! fefi makamma bir rahibin ve hakimin işlevleri eklemlenmiş ri . . .  
Kumlun seçme kadar gO"retJden alma hakkt da vardı. -İ spanyollar her şeyden önce 

Aztek konfederasyonunu -bir birlik ya da kabileler konfederasyonu kabul etti. Buradan 
başka nasıl A�ek monar1isi uyduruJabilirdi ki? 

K mm I I Bii/. VI II Grek Gen si 

Medeniyet, yaklaşık MÖ 850'de Homerik şiirlerle birlikte Asya Greklerinde 
başladı; Avmpa Greklerinde ise yaklaşık bir yii:ıytl sonra Hesiodos şiirleriyle başladı. 

Helenierin Barbarlığın Alt Seviyesi'nde ileriediği birkaç 1 000 yıldan önceki 
dönem; en eski geleneklerini çoktan yerleşik düzene geçitmiş olan Yunan 
Yanmadası'nda, Akdeniz'in doğu sınırında ve ara ve komşu adalarda buldular. 

Pelasglann baş temsilcisi olduğu qym Si!)' un daha eski bir kolu daha önceden aynı 
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alanın daha büyük bir kısmını mesken tutmuştu, zamanla ya Helenlqtiler ya da 
Helen/er tarafindan giiçe zorlandı/ar. 

Pelasglar ve Heleni er, gentes, fratriler (Oor kabilelerinde yaygın değil. Mü// erin 
"Dorlar"ı) ve kabileler halinde örgütlenmişti; bazı durumlarda organik diziler 
tamamlanmamıştır, ama gens her yerde örgütlenmenin birimidir; şefler kurulu; 
agora ya da halkın meclisi, basileus (�ıxatA.Euç.) ya da askeri kuman dan. Gentes'e 
zorlanmış H.Jarlamalar, yani: 1) kadın neslinden erkek nesiine geçir. 2) kadın yelimler 
ve vansler sô"z konusu olduğunda gens�e iç evliliğe izin var, 3) evlatlar babalanndan mf 
onlara ait miras <mülk> hakkı kazanıyor. Helenler Yerli Amerikaltiara benzer 
şekilde parçalara t!Jnlmıf kabileler halindeydi vs. Grek toplumu ilk önce 1 'incrı [ 17 8] 
0/imp!Jatlarla (MÖ 716) fark edildi ve buradan KJeisthenes 'inyasalanna kadar (MÖ 
509) ve gentilis�en politik (sivi� örgütlenmeye kadar. (Burada politik kavramını 
Aristoteles 'in kullandığı anlamda = kentli ve politik heryvan = kentli vatandaf almış 
olmalıydı] . İçinde bulundurduğu sabit mülkle birlikte kentlilik ve bir süreliğine 
ikamet eden insanlar örgütlenmenin birimi haline geldi; gentilis civis'e dönüştü. 
Birryin ki{isel olan kendi gens'!Jie ili{kileri vatanda{lrğa aktanlmalrydı ve toprağa dair 
olmalrydi; kentin demarkhos'u (deme'nin başkanı) bir anlamda gens şefinin yerini 
aldı. 

Mülk, bu deği{imi hazırlamak için Grek kurum/ an nın içinde yavauavaf fe kil/en en 
yeni ögrydi; birkaç yüzyıl geçtikten sonra onu gens 'in temeli yapma çabaları. 
Yasamanın farklı farklı çqitlerinin birbirinden ayrı çerçeveleri çeşitli Grek 
cemaatlerinde denendi, onlar da üç aşağı beş yukarı birbirlerinin deneylerini 
kopyaladı, hepsi de aynı sonucun peşinde. 

Atinalı/ann Theseusyasalannda (Gelenek); MÖ 624 Draco; MÖ 594 So/on; MÖ 
509 Kleisthenes. 

Tarihsel dö.nemlerin ba{langıcrnda Attika İyotryaltlan 4 kabilrye bölünmüştü: 
Geleonfes, Hop/efes, Aegicores ve Argades. 

[Kö"k phyle (ı.puM); sonra phratria (ı.pQCLIQiet) ya da phratoria (ı.pQCLIDQiet; 

ı.pQilnııQ.); pbrator IJEvoç) bir fratrinin üyesi; gmQ..S_ <J]voc (I6) yEvw) sq;• (t!Jnca: 
Ulus ya da k/an.)] "Alt bölümlerde sqy pf?yleleri yaygın -Phratriler, bunlar yine soylar 
altında [genos (to) geno ['Evoc (IO) yEvw) dışında) ama Homeros'ta �. 
� ion. � � ve burada gerçi k/an, doğum, aile, ardıllık.)) Sqylarllilmi 
� (evler ya da aileler) içerisinde yeniden bölümlenir; (buna mukabil yerel 
Phylelerin alt bölümleri ilçe (ıkmci) (ô�ı.ı-m) ya da küçük kasabadır (komai) 

68 (xwı.ı-cu) . . .  ba{langıçta soy bölümlendirmesine dayalı Phyle'lerin olduğu yerde 1 
bir kabilenin yolda{lan ülkenin erynı bölümünde birlikte ya{ryordu, benzer şekilde bir 

fratrinin ve bir sqyun yoldtı{lan burada da ülkenin bir bölümünün daha büyük ve 

(*) Sulon'un yasalarıyla aristokratlık kandaşlık üzerinden değil, toprak mülkiyeri üzerinden tanımlanma
ya başlıyordu. (ç.n.) 
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daha küçük ilçelerle bağlı olması gibi halkın bir bölümüyle-yerel Phyleler sadece 
siiz konusu oturma yerleri olarakgelryordu. Daha sonraları buna bu kadar kat' i surette 
uyulmamışnr, öyle ki bir yeriefimin bir Phyle ilçesinden diğerine alınıp yerleştirilmesi 
bir başka Phyleye aktarılması için zorunluydu [ 134, 135. Schoemann, I. bir Phyleye 
ve ırym fratriye ya da �·a (ô�ı,ı.oç) (ilçe) ait olmak her yerde vatandaflığm ô"nemli 
bir ifareti ve fartrydı . . .  bu bölümlerde yafadığı bilinmeyen sakinierin yerinden edilmesi. 
Sonuncusu için daha fazlası a.g.e. s. 1 35 ve devamı] 

4 Attika kabilesi -Geleontes, Aegicores, Hopletes, Argades -aynı lehçeyi 
konuşuyorlar, ortak bir toprakta oturuyorlar, bir ulus olarak kerynafmZflar, ama 
daha önce muhtemelen sadece konfederasyondular. [Hermann (Yunanistan 'ın Politik 
Eser/en) Atina, Aegina, Prasia, Nauplia vs. konfederasyonlanndan bahseder. Her 
Attika kabilesi 3 fratriden oluşuyordu, her fratri de 30 gen.r'ten, yani 4 (kabile) X 
3 Jr. ya da 12 X 30 = 360 gente.r; fratriler ve kabileler salıitti ama gentes'in sayısı 
değişiyordu. 

Dorlar genelde 3 kabile halinde bulunuyordu -farklı uluslar oluşturdukları 
Hylleis, Pamphylı191 [1 79] ve Dymanes, Sparta, Argo s, Sicyon, 192 [1 80] Korinthos, 
Troezen vs. ve Magareis'te Peloponne.r.ro.r'un ötesinde 1 ya da daha çok Dor olmıryan 
kabile bazı durumlarda onlarla birleşmiş, Korinthos, Siryon,l93 (1 80] Argo.r'ta 
olduğu gibi. 

Her hal ük arda Grek kabileleri aynı lehçeyi konuşan gentes'in varlığını önceden 
kabul eder; fratri eksik olabilir. Sparta'ya 3 obe (obazo (W�!](W�qrw) Lak<onya 
dili>nde � � üleflirmek, � (tiı�lii!]c;) bir �'nin � üyesi). Her 
kabile 1 O � �  fratri ediniyordu? İşlevleri ile ilgili hiçbir şey bilinmiyor; 
Lykurgos'un antik Rhetrdsında obes'te kabileler değişmeden kalıyordu. 

Atinalıların yerel sistemi; 1) � � gens, akrabalık üzerine 
temellenmişti; sonra phratria (rqQcıiQla) ve plwuta. (rqQiiiQa) da, köken gen.r'in 
paylaşılmasından, gentes'in biraderliği; sonra phylon (rqliA.ov), daha sonra phyk 
�. birçok fratriden oluşmuş kabile; sonra birçok kabileden oluşan halk 
ya da ulus. Kabileler konfederasyonu ortaya erken çıktı (bağımsız topraklan mesken 
tutan kabile/er) önemli olmayan sonuçlara yol açtı. Diğer kabilelecin baskısıyla 
bir toprakta top/andıktan sonra 4 kabilenin ilk ô"nce konfederasyon oluflurması sonra 
birbiriyle kaynafma.rı muhtemel. 

Grote, "History of Greece"de durumu şöyle özetliyor: "Fratri/er ve gentes kü
çük, ilkel birimlerin daha büyükleri halinde toplanması gibi görünüyor . . .  kabileden 
bağımsız ve kabilenin ô"ncülü de değil . . .  Gen s (gm.Q.s.) (olxoç), k/an, sept ya da büyü
tülmüş ve kısmen kurgusal 194 (1 8 1 ]  biraderliği oluşturan hane, ocak ya da ailenin 
(oikos) (Hvoç)) birbirine bağlı olduğu bütünün temeli; 
1 )  ortak dini ritüeller ve sadece rabipliğe ait ıryncalık, özel bir soyadla nitelendirilen 

ilkel eel olduğu varsıryılan ırym tannmn şerefine; 
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2) ortak mezar yeri ----- { (Kaitoi tis estin ostis an e is ta patroa mnemata tous 
meden eo genej tirbenaiejaseo (xa:ftot ne ı;gnv 6gnc <iv Ete 
t4 nqıgWa: \ !J.V�IJ.!Il!l toUc 1J.IJ8Ey EyyEyEttt6Eyçıu;;içıqı;y W 
{1B.2l/ Demoıtheneı. ENbNiiJeı) 

3) miil/eiin ir si olu1unda kar1ılıklı haklar. 
4) yardım, savunma ve uğranılan zarann tazmini için kar1ılıklı yiikiimliiliikler; 
5) ba� belirli durumlarda, iizellikle yetim bir kız evlat ya da kadın vans olduğunda kar

lılık/ı iç evlilik hakkı ve yii/eiimliiliiğii. 

T6) Bazı durumlarda ortak miilkiin en a�na sahip olma hakkı; kendilerinin bir 
arkhon'u ve hazinedarının olması. 

Birçok genteli birbirine bağlayan fratri birliği, o kadar mahrem değil . . .  ama 
yine de benzer nitelikte karşılıklı hak ve yükümlülükler; özellikle belirli kutsal 
ayinlerin bir komünyonu ve bir frator'un196 (1 07] katledilmesi durumunda davada 
karplıklı tryncalıklar . . .  Aynı kabileden tüm fratriler Eupatridae· tarafından seçilmiş 
Phylo-Basileus ya da kabile-kralı denilen bir hakimin yiinetiminde kutsal ayinlerin 
belirli bir diinemsel komiinyonuna giriyordu." 

Vahfi (mesela lrokualar) Grek genline bakakalır, ama yanlış anlamadan. 
Bunun dışında Grek gen.r'ine har. 

7) erkek feteresinden nesi/de .flntr/andırma; 8) kadın varis durumu hariç gens 'te iç ev
/i/ikyasağr, 9)yabancılangens 'e geçirme hakkı; 1 0) 1efleri seçme ve gô·revden alma 
hakkı 

7 ye. Kendi modern ailemizde erkeklerden gelenler aile ismini taşır, en yakın 
derece hariç bir dağılma durumunda ya da birlik bağı olmasa da, bir gen s oluşturur. 
Kadınlar evlilikle kendi aile isimlerini kaybederler, çocuklarıyla birlikte diğer 
gens 'e aktan/ır/ar. Herrmann şöyle diyor: Her çocuk babasının fratrisine ve 

69 soyuna [genos] (rEvoç) ktrydedilirdi. 1 
8'e) (gens'te iç evliliğin gündeme getirilmesi istisnadan yola çıkar, buna izin olan 

kadın varisle.r için.] 
Wachsmuth: "Babasının evini terk eden genç kız artık babasının hanesindeki 

kurban tryinine (Opferherd) katı/ama� bunun yerine zevcinin dini komiinyonuna katılır 
ve bu evlilik bağına kutsallık verir." Herrmann şöyle der: "Her kendisi vatandal 
olan yeni evlenmiş kadının odası bu durumda zevcinin fratrisine kaydedilir." Sacra 
gentilica Grek ve Romagenlinde ortak. Greklerde -Romalılarda olduğu gibi- zevce 
erkek akrabalanndan gelen haklannı evlilikle birlikte bırakırmış gibi görünmüyor; 
kendisini hiç şüphesiz babasının genlinden sayıyordu. 

Gens'te iç evliliğin sunduğu kural tek eşli evlilik kurulduktan sonra bile sürüyor 
[bağımlılığı sınırlandırmak için en yakın derecelere kadar bu tip sınırlar), gens 
toplumsal sistemin temeli kaldığı sürece. Chariclelte Becker şöyle diyor: "ilifki 
önemsiz sınırlandırmalada doğal olarak bizzat genos'ta olmasa da tüm agchjsteia 

[*) Attika bölgesindeki antik asil sınıf. (ç.n.) 
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(ıXyxıaulıx ) ya da s}!ggenea (guyyEvEt!X ) derecelerinde gerçekleşebilen evliliğe 
engef97 (1 83) değildir?' 

9'a) Gens'e geçirme daha sonra uygulandı, eo azından ailelerde, ama yine de 
kamusal formalitelerle ve özel vakalarda sınırlı olarak 

10'a) Şefieri seçme ve görevden alma hakkı erken dönemde dolaysız olarak 
Grekgente/ine aitti; her genlin kendi �·u (aexoç) vardı, şef için kullanılan 
onak isim Atina gentelinin Solon ve Kleisthenes'e kadar sahip oldukları 
özgür ruh göz önünde bulundurulursa, Homerik diinemde makamın oğula kaltbğt 
varsayılamaz. Nihai kamtm olmadığı yerde varsayım hep miras hakkmm kaqmnda, 
çünkü o arkaik kurala eo güçlü muhalefet. 

Grote tarafından yersizce söylenen, Greklerin toplumsal sisteminin temelinin 
cilw.s. ( obmç) "hane, ocak ya da ai/1' olduğu. Pateifamilias'm demir pençe yönetimi 
altındaki Roma ailesini açzk açzk Homerik çağm Grek ailesiyle karıştırır. Gens, 
başlangıcında tek efli ve synd<y>asmian ailelerinden daha eskiydi, aslında pıma11/an 
ailesiyle eşzamaolıydı; ama gens ikisinin iistiinde de temellenmemiflir. -arkaik ols11n 

ya da olmasm her aile gens'in yan yanya hem içindedir hem dtpndadtr çiinkii zwç ve 
zevce farkli gentes 'e aittir. [Ama gens198 (1 84) zorunlu olarak serbest cinselliğe dayanan 
bir gr��ptan çıkar, b11n11n içerisinde erkek ile ktz karde1/er arasındaki iç evlilik çoktan 
geçersizleftirilmeye (durdurulmaya) başladığında, gens daha önceki gibi olmamak 
suretiyle grubun içine eklemlenir; gens 'in kofHill erkek ile kız kardeşlerin (öz ya 
dayansıry) hali hazırda diğer kaodaşlardao ayrılmasıdır. Gens bir kez oradaysa, aile 
biiyiik değiliklik/erden geçerken, topl11msal sistemin birimi olarak kalır. 

Gen.r, fratrinin içine old11ğ11 gibi işler, bu da kabilenin, o da HIHsHn, amagens bir 
kez varolmaya başladı mı, aile asla birgen/e tam işlemez; her zamanyanst erkeğin 
gens'ineyanst kadmm gens'ine gider. 

Sadece Grote değil, Nieb11hr, Thir/wa/1, Maine, Mommsen vs. -hepsi klasik 
akademisyen ekolünden-patriyarkal tipin tek efli ailesinin Grek ve Roma sistemlerinde 
eklemlendiği topl11m etrafinda tamamlayıcı olmasryla ilifkili aynı duruşu sergiledi. Nasıl 
aile bugün burjuva toplumuoda politik sistemin bir birimi değilse, onun -bizzat 
tek eşli aile- gens topl11m11nHn doğal temelini oiHftHrdHğH pek söylenemezdi. Devlet 
onlardan oluştuğu vilayet/erini, bunlar da onun ilçelerini tanır ama il� aileyi kaale 
almav aynı şekilde ulus kabilelerini, kabileler fratrilerini, fratriler gentelini tanır, 
ama gens aileyi kaale almaz. 

Herr Grote'nin bir kez daha dikkatine, Grekler gentes'iru mitolojilerinden 
devşiriyor olsalar da, gentes tanrı ve yarı tanrılarıyla kendilerinden yapılmış 
mito/oji/erinden daha eski. 

Gens toplumunun örgütlenmesinde, gens birinci/dir, sistemlerin hem temelini 
hem birimini oluşturur; aile de birindidir ve genlten ukidir; kanda! ve p11nal11an aileleri 
zamanda ö"nceden varolmuştur; ama organik dizilerio bir üyesi değildir. 
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Grote199 (1 85] şöyle dryor. "İlk önce Tritryes ve Naukraroi'nin• ve daha sonra 
10  Kleisthenes kabilesinin temsil ettiği Attika halkının ilkel dini ve toplumsal 
birliği -muhtemelen (!) daha sonra sunulmuş olan politik birlikten farklı 
olarak- tritryes ve demes olarak alt böliimlere böliinmiiflii. Birincisinde kifisel ilifki 
bir olmazsa olmazdı ve baskın özellikti -yerel ilifki tali olacak biçimde; yerel 
ilişkide miilk ve ikame/ esas meseleler haline geldi ve kifisel iiğe sadece bu eflik 
eden !eyler/e ölçiildiiğii haltyle sayılıyordu . . .  Theoenia Festivali (Attik) ve Apaturia 
(İyon ırkının hepsinde ortak) her yıl bu fratrilerin ve gentes'in üyelerini ibadet, 

70 şenlik ve özel duygudaşlıkların devamldığı için bir araya getiriyordu." 1 "Gerek 
Atina'da gerek Yunanistan'ın diğer kısımlannda gentes baba sqyundan gelen bir ad 
taşır, inandıklan ortak baba erkinin mührü olarak . . . Asklepiadae Yunanistan'ın 
birçok kısmında; Aleuadae Thessalia'da; Midylidae, Psalichydae, Belpsiadae, 
Euxenidae Aegina'da; Branchidae Miletos'da; Nebridae Kos 'ta, lamidae ve Klytiadae 
Olympia'da, Akestoridae Argos'ta, Kinyradae Kıbrıs'ta, Penthilidae Mirylene'de, 
T althybiadae Sparta'da-, Kodridae, Eumolpidae, Phytalidae, Lykomedae, Butadae, 
Euneidae, Hesychidae, Brytiadae vs. Attika'da. Her birine gens'in kahramanryla aym 
isme sahip ve aym zamanda herkesin ilk babası olmlif mitik bireel tekabül ediyordu 
Kodros, Eumolpus, Bu tes, Phytalos, Hesychus vs . . . Atindda en azından Kleisthenes 
Devrimi'nden sonra gens ismi kullanılmadr, bir adam ilk iince kendi tek ismryle, 
sonra babasımn ismryle ve daha sonra da ait olduğu deme'yle tammlanryordu, Aeschines 
ki Atrometus oğludur ki bir Kothokid'dir . . .  gens kapall bir kurumdur, hem m ülke 
hem kişilere göre. S olon'un zamanma kadar vasryet yetkisi yok. Solon çocuksuz 
öldüğünde, kendi genneteli [gens yoldaşları-ç.n.] onun mülkünün halefi oldu ve 
vasryetsiz öldiiğii için bizzat S olon'dan sonra . . .  Bir adam öldürülürse, ilk olarak en 

yakm akraba/an, sonra gennetes'i ve fratorlan mahkemede suçun kovuşturması 
için izin verir ve koVHflurma yapılmaSim ister, demes hemfeTileri ya da aynı deme'nin 
sakinleri kovuşturmayla200 (1 86] ilgili benzer bir hakka sahip değildir. Tiim dijnem 
boyunca ailenin devamı gibi muamele edilen (?!) genli/is ve fratrik aynmlara dayanan en 
eski Atinayasa/anndan duyduğumuz her !ey bu . . .  bu aynm herhangi miilk niteliğinden 
tamamen bağımSizdır -zenginler kadar fakirler de aym gens içerisinde algılanryor . . . 
Her birinin irsi ve sadece kendisine ait yonetimine sahip olduğu ve bazı durumlarda 
seçkin kutsallık olarak görülen ve bu yüzden uluslaştırılmış dini ritiiellerden doğan 
farkir gentes asaletle efil değil. Eleusis Demeter'i misterleri için hryerofant ve denetçi 
sağlayan Eumolpidae ve Kirykes'e -ve Athene Polias rahibesi ile Akrepolis'teki 
Poseidon Erectheus'u rahibini sağlayan Butadae'a da- diğer tüm gentes'ten daha 
fazla saygı duyuluyor gibi görülüyor. 

[*) Trictyes: Antik dönem Attika'da topraklann halk arasında üleştirmesi, Kleisthenes reformlarıyla ge· 
tirilmişti. Otuzuncu anlarruna gelir ve Attika'da 30 tane vardı. 

Naukraroi: Aile reisierinden oluşan kümeler. Her kabilede 12'şer tane, tüm Atina'da 48 tane var. Ordu· 
ya asker sağlanan ve verginin verildiği birim. (ç.n.) 
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Latince, Grekçe ve Sanskritçe konufan kabileler bir halkken (gem, genos �) 
ve ganas) , Aryan ailede gens varclı; barbar cetlerinden ve daha da uzak yabanıl 
öncüllerinden almışlardı. Aryan ailesi en erken Barbarliğın Orta Seviyesi'nde aynldrysa 
ki bu muhtemel, gens onlara arkaik formunda diiniifmiif olmalı . . .  Karş. IrokHalarda 
gens, Üst Seviye'deki Grek genteliyle birlikte Barbarlığın Alt Seviyesinde aynı ö'rgiitiin 
bir burada nihai formunda bir orada arkaik formunda olması çarpıcı. Aralarındaki 
farklılıklar insan ilerlemesinin zorunlulukları tarafından gens'e dayatılryordu. 

T Gens'teki bu dö'niifiimlerle paralel veraset yasasında döniifiimler. . .  S olon miilk 
sahibine miilkiinii vasiyet etme iznini verdiğinde, mülk sahibinin evlatları olmaması 
durumunda, ilk atılımı gens 'in miilk hakianna yapryordu. 

Bay Grote "Pollux'ün Atina 'da aynı gens'in iiyelerinin genelde akraba olmadığı. 
bilgisini açık ve seçik biçimde" verdiğini vurguladıktan sonra, fildişi kulesindeki 
ilim irfan sahibi bir vasat olarak gens'in kö'kenini açıklıyor: "gentilizm" kendi 
içinde bir bağdır; aile bağlanndan ayndır, ama varlıklarını önceden varsayar ve 
onları yapay bir analo/iyle yayar, kısmen dini inam1 içerisinde bulunur kısmen de 
yabancıları kandaşlık üzerinden tanımlamak gibi pozitif sözleşmede. Bir gens'in 
hatta bir fratrinin tiim iiyeleri kendilerinin aynı ilahi ya da heroik cedden geldiğine 
inanır . . .  Niebuhr, Antik Roma gentes 'inin ortak bir tarihsel eelten yaratıldıklanm ve 
gerçek ailelerolmadığım iddia etmekte hiç şüphesiz haklıclır. Yine de şu fikir de bir o 
kadar gerçek . . . . ortak bir birinci babaya inam1ı içeren gem fikri, ilahi olsun heroik 
olsun -bir sqykiitiik . . .  eftanevi, ama genlin bizzat üyeleri arasında kutsallaştırılmış 
ve inanılmış201 (1 87] ; aralarında önemli bir birlik bağı hizmeti görüyor . . .  doğal 

71 aileler elbette 1 kH1aktan kH1ağa deği1iyor, bazılan yayılıyor . . .  bazıları azalıyor ya 
da ortadan kalkryor; ama gens bu bileşke ailelerin yaratılması, ortadan kalkması ve 
alt bölümlere ayrılması hariç değişiklik geçirrniyordu. Buna göre gentes'le birlikte 
sürekli akış halindeki aile ilişkileri ve genli/is eel sqykiitiiğii -hiç şüphesiz genlin 
erken koşuluna adapte edilmiş- zamanın ilerleyişiyle202 ( 188) kısmen kullanım 
dışı kalmış ve uygun olmayan hale geldi. Bu sqykiitiiğii ile ilgili bir mler dH.JH.JOruz 
ama nadiren . . .  sadece iinemli ve hiirmet edilmesi gereken bazı vakalarda halkın aniine 
getiriliyordu. Fakat daha miitevazı gentes'in ortak ayinleri vardı (Ne tuhaf değil mi, 
Bay Grote?) ve daha çok ku danılan ortak insaniis/ii ecdaclı ve soy kütükleri: (daha 
mütevazı gentes hesabına ne kadar tuhaf! Değil mi Bay Grote?) Örümünün 
ve idealin (Saygıdeğer beyefendi, ideal değil bedensel, Almanca fteischlich) temeli 
hepsinde aynıydı." 

Gens'e dair olan kandaflık sistemi arkaik biçiminde -ve Grekler buna bir 
zamanlar diğer ölümlüler gibi sahipti- gens'in tiim iiyelerinin birbiriyle ilifkilerinin 
bilgisini muhafaza etmifli. [Butıu, kendileri için kritik ve önemli olanı, beşikten 
itibaren pratik yoluyla öğrenrnişlerdi.] Tek efli aileyle birlikte bu kullanım dıfı oldu. 
Genli/is isim yanında bir aileninkinin a·nemsiz kaldığı bir sqykiitiiğii yaratıyordu. Onu 
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taşıyanların ortak nesiine dair gerçeği muhafaza etmek bu ismin ijlevfydi; fakat 

gem'in Sf!Jkiitiiğii o kadar eskiydi ki üyeleri, yakın zamanlı ortak ecdad yoluyla, 
sınırlı sayıdaki vakalar hariç aralarındaki gerçek ilişkiyi kanıtlayamıyordu. İsim 
bizzat ortak bir soyun kanıtıydı nihaiydi, kan bağ1 olarakyabanalann gens'in daha 

iinceki tarihine geçinimesi yoiH.Jia kesinti yaraalmasına müsait olması dışında. Buna 

karşılık, a la Pollux üyeleri arasındaki tüm ilişkilerin pratikteki inkdn ve Niebllhr, 

gens 'i saf k11rg11sal biryarahya diiniijliirerek, ideal ohnaya değer, yani fildişi kulesinde 

akademisyen. [Sf!Jiann birbirine eklemlenmesi, yani tek eşliliğin gelmesiyle, ileriye 

iriimiş ve geçmij gerçeklik mitolojik bir fantazmagoriye yansımış görünürken, yani 
vasat-ahlak abideleri Fantezi Sf!Jkiiliiğiiniin gerçek gentes oluşturduğu hakkında 
son söz söyledi ve söylüyor!] Gens üyelerinin büyük kısmı kendi kökenierini 

epey geriye giderek kanıtiayabiliyorlardı ve kalanlar için tapd1klan genli/is ismi 

pratik amaçlar açısından ortak soy için yeterli kanıt. Grekgens'i [Oğll zaman küçük 

bir gmp; aile reisierinin zevcelerine baklılırsa bir genle 30 aile düşüyor, bu da 
genlle ortalama 120 kiji ederdi. 

Greklerin dinsel faaliyetlerinin kökeni gens'e dayanıyordu, fratrilere kadar 
yayılmıştı ve herkese açık mevsimsel festivallerde zirveye ulaşmıştı. (DeCo11langes) 

(Bayağı dini öğe gens tarafından esas mesel e haline getirildi, her şey kitlesel olarak 
gerçek ijbirliği ve ortak miilkfyet olacaktı; geride kalan tütsü kokusu.] 

Kwm II) Bolilm IX Grek Fratri.ri, Kabilesi ve Ul11s11 

Grek fratrisi, doğal temeli akrabailk kığmda, gentes ortak, bir gens 'in alt bölümleri 

olarak · kurulmuştur. Grote'nin dediğine göre: "Hekataus'un fratrisinin tiim o 

do·nem üyelerinin ecdadı için 16. Derecede ortak bir tanrıları vardı";gentes gerçekten 
(esasen] birader gentelti ve bu yüzden örgütlenmeleri-fratriydi. Fratrinin varlığını 
DikaearchHS daha o zamandan akılcı biçimde şöyle açıklıyor: bazi gentes'in 

birbirlerine zevce sağlama adeti fratrik orgiitlerin (!) ortak dini ayinler icra etmesine yol 

açt1. Bu Dikaearchus'tan bir fragman Byzantionlll Stephanlls tarafından muhafaza 
edilmişti. Pindaros'un sık sık ve Homerolun bazen kulJandığı gibi, patıa'yı 
(ıtat<ea:) gens için kullanıyor. Stephanlls şöyle diyor: 

"Patri, Dikaearch11s'a göre, Grekler aras1ndaki topl11msal birliğin Slrasryla j!JJtii., 

fratri ve kabile dediğimiz 3 biçiminden biri. Patri başında tek olan ilişki ikinci ajamaya 

geçtiğinde (ebeveynlerin eviada ve evlatların ebeveynle ilişkisi] ve patrinin en 
eski ve baş üyesinden kendi ismini taman ismi aldığında -Aikidas ya da Pelopidas 

gibi- varolmaya başlar. Fakat baz1 kijiler h�anm evlenmeleri için bir diğer patriye 

72 verdiklerinde phatria ya da lprahtia denilmeye başlar. Zira evWikle verilmiş kadın 
art1k baba Sf!] lindan gelen klltsal ayinlere kalllmryord11, çünkü zevcinin taraf ında 

kay1tlrydr, öyle ki daha önce kız ve erkek kardeşlerin duygusal bağıyla varolan 
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birlik burada fratri dedikleri dini ayin cemaatine dayanan bir bafka birlik olarak 
kurulmuştu; ve yine öyle ki patri daha önce bahsettiğimiz biçimde ebeveynler ve 

evlatlar ile evlatlar ve ebeveynler arasmdaki kandafllk ilifkilerinden b#y#yorken, fratri 

erkek kardefler arasındaki ilifkiden b#y#yord11. Fakat kabile ve kabile #yeleri cemtJtJtler 

içerisinde kaynafmalanyla bôjle adlandmlryorlardt ve lllllslar da kaynafan top/HIIlkiann 

her biri bir kabile oldHğHndan 11111s di.Je adlandmlryordH." (Wachsm11th: Hist. AntiqHitdten 

derGriechefl) 

B11rada gens dtflndtı evlilik gelenek olarak tanınıyordu ve zevce zevcinin 
fratrisinden ziyade gens'ine (patri) kaydediliyordu. 

Arislote/elin öğrencisi olan Dikiiarch11s genlin esasen bireylerin bir sqykiitiiğii 

olarak varolduğu bir zamanda yaşamıştı, güçleri yeni politik güçlere aktarılmıştı. 
İç evlilikler, yaygın dini ayinlerle birlikte fratrik birliğin temelinden i}yade ham 

olabiliyordu. Grekler kendi tarihlerinden Üst Barbarlık Seviyesi'ne kadar olan 

dönem hariç bir şey bilmiyorlardı. 
Homerol'ta fratriler ve kabileler askeri giiç dizisinde, bak ÇBkz. yukan!). 

Nestor'11n Agamemnon 'a tavsiyesinden çıkan, orduların fratri ve kabileler üzerinden 

örgütlenmesi sonra yaygmlafmayt kesti. [Gens de başlangıçtan bu yana bir 
ordunun örgütlenmesi için çok küçük bir temel.) [TacitHs, De morib11s Germaniae, 

Cermenlerin savaşmasıyla ilgili şunu söyler: cap11t 7: nec jort11ita congjobatio t11rmam 

aHI c11ne11m fact, sed familiae et propinqHitates."]l03 [1 89) 

Kandafltğa dayal1 oÇ yiikiimliiliiğii -daha sonra katili yasal mahkemeler öniinde 

dava etme go·revine dö.ndii-birincil olarak katiedilenin gens'ine dayanıyor ama fratri 

tarafından da sahipleniliyor ve fratrik biryiikiimliiliik haline geliyord11. -Atinalılarda 
fratrik örgiitlenme gentes 'in bir sistemi olarak yerinden edildiğini görecek kadaryaftıdl; yeni 
politik toplumda vatandaflann kaydedilmesi, evlilik/erin kaydedilmesi ve bir jrator'11n 

katilinin mahkeme ö"niinde yargiianmasi üzerinde kontroliinii biraz korudu. Grek gen s 

ve fratrileri hedef olarak kuracakları yeni topluma şunları bırakmışlardı: k11mm/ar, 

sanat, icatlar ve mito/o/i (çok /ann/i) sistem. 

Gens'in başında arkhos (ciexoc:;) olduğu gibi,phratrinin baf1nda da phratriarkhos 

(!t'QIHQlCtQXOı;) on11n toplantiianna bafkanllk edi.Jor ve dini ayinleri icra ederek on/an 

yö"netiJordH. Co11/anges şöyle diyor: "Fratrinin kendi toplantı ve mahkemeleri vardı 
ve karar çıkara biliyordu. Ailede olduğu gibi fratride de bir tanrı, bir rahiplik, bir 

yasal mahkeme ve bir yönetim vardı." Fratrilerin dini ayinleri onlardan oluştuğu 
gentes'in ayinlerinin genişletilmişiydi. 

Belli saytda jratri kabileyi oluşturuyordu; her fratrideki ortak sülaleden gelen 
kişiler aynı lehçeyi konHfHyordH. Bu tip Grek kabilelerinin bir halka kaynafacak biçimde 

kiiçiik bir alanda toplafmtl!t ardından ya� ll dilin daha da kendine doğm çekmesi.Jie lehçe 

farkltllklanm bastmyord11. 

Bir kabilenin birçok fratrisi dini adetlerinin anılmasında, aynı şekilde kabile 
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sıfatında birleştiğinde; kabilenin baf fefi phylo-basileus 'un başkanlığında olduğu gibi; 
basileus makammda bulunan her zaman rahip if/evlerine sahipti ve katil vakalarında 
ceza ada/eti uyguluyordu; buna karfJ/ık sivi/ if/ev/eri yoktu; "basi/eus" ismi için kra/ 

kötü bir isim. Atinalılarda kabile-basi/eusu, daha sonra terim bizzat 4 kabilenin 

bafkumandanz için kullanıldı. Centilis kurumlar özünde demokratik, monarfinin 

gentilizmle alakası yok. Her gen s, fratri, kabile tam ör giitlenmif kendi kendini yiineten bir 

topluluk; birçok kabilenin bir ulus olarak kaynaftığı, sonuç olarak orlr.rya çıkan yô·netim 

uyum içerisinde bileşen kısımlarına hayat veren ilkelerden müteşekkil. 
Bir ulus olarak kaynafmıf kabile/er, Atina ve Sparta kabilelerinde olduğu gibi, 

sadece bir kabilenin daha karmafık bir ikizi. Yeni organizmr.rya isim yoktu (toplumsal 

bir isim) lkabilelerin ulus ta, fratrilerin kabilede, gentes'in fratride aldığı yerde] ; 
Aristoteles, Thucydides ve diğer "modernler" heroik dönemin yô·netimlerine diyor: 

73 b.aill.cia (�1XatAei1X); bunun yerine halk ya da 1 ulus için bir isim ortaya çıktı. 
Homeros'da Atinalılar, Lokrianlar, Aetolianlarvs. böyle ama şehir ya da taşradan da 
geliyorlardı. Lykurgos ve So/on 'dan önce de toplumsal örgütlenmenin 4 aşaması: 
gens, fratri, kabile ve ulus. Centilis Grek toplumu da kifiler toplamından bir dizi, 

yö"netim onlarla ait olduğu gens, jratri ya da kabile yol�la uğrafryor. 

Atina ulusunun heroik çağında 3 koordine depariman ya da giiç. 1) şefler kurulu 
� (�ouA.�) ; 2) agıın (1Xyoeıi), halk meclisi; 3) basileus (�IXatA.elıç) (baş 
kumandan). 
1 J Şefler Kurulu {lı.Q.ı.ık) (�ouA. �). Toplumsal sistemlerinin bir ô·zelliği gereği daimi; güçleri 

nihai ve iistiin; muhtemelen burada da gentes 'in feforinden oluşuyor; sayıları gentes'in
kinden daha az olduğu için seçilmesi gerekiyor; kurulun başlıca genteli temsil eden 

yasama tefkilatı da var; önemi basileus (�1XatA.elıç) makamı önemini arttırdıkça ve 
artan sayı ve servetleriyle askeri ve belediyeye dair işlerde yeni makamların yara
tılmasıyla azalmış olmalı; ama kurumlarda radikal bir değifiklik olmadan feshedilemez

d i. Yaniyô"netimin her makamı resmi iflerinde kurula hesap vermek zorunda. 
Dionysius, 2, XIJ204 (1 90] diyor ki: �IXQtAEuc de ara kai touto <to> � en. 

Tois goun basileusjo, osoi te patrious arkhas paralaboien kai osous e plethus 
aute katastesaito egemonas, bouleuterion en ek ton kratiston, os Omeros 
te kai oi palaiotatoi ton poieton martyrousi. Kai oukh osper en tois kath' 
emas khronois authadeis kai monognomones esan ai ton arkhaion basileoo 
dynasteiai. CEll!]vtxOy BE CtQcx xiXi mlım <IO> e6-oc ���. mTc yoüy �IXatA.eumv 

B ' ' ' ' · r:ı. ' ' ' ' & '  ' ' QOl IE TICXIQlOUC gQXgC ırgQgtı.gpıOLEY Xgl OQOUC lj Titı.lj UC gUilj xgmQiljQgLIO 
' '  f.l. ' ' , ,  ' ' "() ' • •  , .  lJYEj.LOygç pıOUtı.EUiljQlOY ljY EX IWY XQgilQIWY, WC j.L!]QOC IE Xgl Ol ıtgtı.glOigiOL 

Iwy ıtot!]I<i.ıv ı,ı.gQIUQoüat · xgi oux <i.ıqıtEQ Ev mic xg6' �ı,ı.gc XQOvmc gu&ıiBEtc xcıi 

ı,ı.oyoyy<i.ıı,ı.oyEc �qgv gj niıv ıiQXgiwy �IXatAEwv BuvgqieTgt,) 

Aiskhylos�a: � 'Epta epi ththedas" ('•Eıuıi Eni v6�Bgc") ("Thebai'ye Karşı 
Yediler")_Eteokles Thebalrun kumandanı ve erkek kardeşi Po!Jnices şehri kuşatan 7 
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_ş.eften biri, her ikisi düştüğünde, kurulun ulağl gelir ve koroyu kurulun raporu ve 
sonucuyla böler [diğer türlü Anrigone ve I smene cevap verdr], dokounta (ôoxolivtıx) 

(Kurul yapılması gerekene değer biçti) ve doksan ta (ô6Ccxyt!l) (azalmış olan): demou 
tes Kadmeias poleos proboloi, (ôııı,ı.oü tııc Kcxôı,ı.etgc ır64wc 7IQO�ouA.oı.), Thebes 
şehir kurulu en önde gelen gentelinin şefierinden oluşuyordu. Aiskhylos'taki yeri. 

s. 1007-10: 

"dokounta kai doksant' apaggelein me khre 
Demou proboulois. Tes de kadmeas poleos 
Eteoklea men tous' ep' eunoia khthonos 
Thaptein edokse ges philiais kataskaphais vs." 

"AoxoUIIJcx xgt ôQÇgyt' gırgyyellm ı,ı.e XQ� 

A�ı,ı.ou 7IQO�olıA.mc. tııc ÔE Kcıôı,ı.ejgc ır66.ewc 

EtEDxMg ı,ı.Ev mlıô' Eır' EUyojg x6-oy6c 

IICt7UElV EÔOCE )'IlC "'lAgıc xgigqxg"'glc" 205 ( 191)  

2J ôgQia (!XyoQCt) kahramanlık döneminde kuruldu -bir halklar meclisi. Agora'ya 
gitmek ve savaşa gitmek; Homeros'ta gümbür gümbür Achil/eus: I, 490, 9 1 ,  İl.: 
"oute pot' eis agoren polesketo kudianeiran, Oliu ırot' eıc CtyOQ�Ii ırwMqxem 

xuôuivetQaV (adam hürmet ederek) oute pot' es polemon, OUIE ırot' Eç ır6A.eı.ıov," 

"Yine {an/ı (insanı yücelten) agoraya gitti, 

Ve savaşa." [İlyada, kit. I, c. 490-491 ]  

Agora - daha sonraki kurum şefler kurulu [daha önce Irokualarda olduğu 
gibi agQn (!XyoQCt) ile o kadar iç içe ki halk yönetimi (kadınlar da) orada 
konuşabiliyordu ve her zaman kitle orada bulunuyordu], kurul tarafından 
verilmiş kamu cezalarını benimseme ya da reddetme gücü vardı. Agora'nın -
Homeros ve Grek Tragedya Yazarlarında- daha sonra Atinalıların ecclesia'sında 
ve Romalıların comitia cunata'sında koruduğu bazı özellikleri vardır. Heraik çağda 
agora Grek kabileleri arasında [benzer şekilde Barbarlığın Üst Seviyesi'ndeki 
Cermenlerde] daimi bir fenomendi. Herkes agorada konuşabiliyordu; antik 
zamanlarda çoğu zaman insanlar kararlarını elle '!Y vermekyoluyla bildirebiliyordu. 

Aiskhylos "Adak Sunuculan"nda koroya soruyor:206 [1 92] 

Demou kratousa kheir ope plethunetai 
DANAOS cevap verir: 

v. 605 ed ok sen Argeioisin ou dikhorropos . . .  
v. 607- { pandemia gar khersi deksionumois 

614 ephriksen aither tonde krainonton logon vs. 
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V. 605 
V. 607-

6 14  

ô�ı,ı.ou xQa:m\ıqa: xıoıQ ôn't) zrö:a8lıyEtcıı. 
MNAO:E cevap verir: 
ı;ôoCı;y 1\Q)!ıolmmy o\ı ÔıXOQQOnwc, { na:vôııı,ı.ta: )!cXQ X!OQal ôı;Cıwv\ıı,ı.mc 

Eı,pQıEıov a:te-�Q t6yôı; XQaıvimwv AO)!OV 

J) Ba.rileu.r. (Avrupalı akademisyenler --çoğu doğuştan derebeyi hizmetlisi
basileus'tan (�a:aıA.Elıç) modern anlamda monark yaptı. Buna karşılık Morgan, 

Yankee Cumhuriyetçisi; kaypak G/adstone'dan bahsederken çok ironik ama de
dikleri doğru: "Bay Gladstone . . .  okurlarına heroik çağın Grek şef! erini, kral 
ve prens diye sunuyor ["Juventus Mundl'de·], centi/men niteliğini de zorla ekleyerek," 

ama kendisi bizzat itiraf etmeli ki ("Gutstein" "bütünühde ilk doğanın hükmetme

si geleneği ya da yasasma yeterince sahibiz gibi görünüyor, ama çok keskin biçim
de tanımlanmamış."] 

Homeros'ta Agora ile ilgili olarak Schoemann I, 27 şunları söylüyor:207 (1 93] 
halkın resmi oylamasından hiçbir zaman2°8 (1 94) bahsedileme� sadece gürültülü 
bir bağınş çağırışla toplanmış ahali < . . .  > alkışını ya da memnuniyetsizliğini 
getirilmiş kişiye gösterir, ve gerçekleşebilmesi için halkın birlikte tepkisinin 
zorunlu olduğu bir durum sözkonusu olduğunda, Homeros bize halkın kendi 

iradesine karfı zorlanacağı bir araç sunmaz < . . .  >" 
Soru: basileus makamı babadan oğula irs!Jet hakkryla geçer mi? Barbarlığın Alt 

Sevryesi'nde şef makamı bir gen lt e soydan soya geç!Jordu, yani bir boşluk olduğunda 
genlin diğer üyeleri tarafından doldurulabiliyordu. Nesil kadın soyundan ileri!Jorsa 

-lrokualarda olduğu gibi- merhum şefin yerine geçmek üzere çoğu zaman bir 
öz erkek kardeş seçiliyordu; nesil erkek 1eceresindeyse -Ojibwalar ve Omahalarda 

olduğu gibi- en büyük oğul. Söz konusu kişiye itiravokluğunda kural haline gei!Jordu; 

ama seçme ilkesi kalıyordu. En biiyük oğu/ya da oğullardan birinin (daha çoksa) gerçekte 

bariverine geçmesi de bir "irs!Jet hakki' bulunduğunu kanıtlamıyor; çünkü adet 
gereği seçmen ahaliden oluşan serbest bir seçim tarafından muhtemel ardıllık 

feceresindeydi. Bu yüzden Grekler için yapılacak varsayım genli/is kurumlarına 
uyacak biçimde ya kabul edilmiş örgütleri yoluyla halk tarafından serbest seçim ya 
da Roma rex'inde olduğu gibi makamın onaylanmasıdır. Bu durumda bahsedilmiş 
halef makamına seçim ya da onayianma olmadan adımını atamaz ve seçme ya da 
onaylama yetkisi (halk namına) gö'revden alma hakkım da beraberinde getiriyordu. 

İ/yada, I. Il. s. 203-206'daki ünlü yer (Grote'nin kendi "kraliyet" bakış açısını 
kurduğu) şöyle: 

"ou men pos pantes basileusomen enthad' 'Akhaioi. 

(*) Etnolog William Ewart Gladstone'un eseri. ( ç.n.) 



Marx'ın Lew;o Henry Morgan Alıntılan J l2'3 Esiıi Topl11111 

Ouk agathon polukoiraie. Eis koiranos esto, 
Eis basileus, o doke Kronou pais agkulometeo 
[skeptron t' ede thernistas, ina sphisi basileue) ." 

"olı ı,ı.Ev zrwc miyu:c �ıxmA.Elıqoı,ı.Ev Ev&liô' 'Axgıo! 

o\ıx Ö;'tg60y ztOAUXOlQ!XYl'!l ELC XOlQ!XYOC EQ'tW 

· r:ı  , .  ' ô ' I<� ' • •  ' .  ELC v!XQL!I.EUC W WXE """'oyou It!XLC !XYXUI\,OIJ.'!IIEW 

(CJX�zttQOv t' �ÔE 6Eı,ı.tqtgc ıyg mp!m �gqt),Elı'!l)·"209 (1 95) 

Yani ilk ô'nce dikkat edilmesi gereken: Agamemnon -yukarıdaki yerde Oıfysseus için 
konuşan- İ!Jada 'da sadece kufatzlmlf bir fehrin ô'nündeki ord19a kumanda eden baf 

savaf fefi gibi görünüyor. Kôjeli parantezdeki dize birçok el yazmasında bulunmuyor, 
mesela Eusthatius'un açıklamalı notlarında yok.210 (196) Odysseus burada 
herhangi bir yönetim biçimi -kraliyet ya da başka- bir söylev vermiyor, sadece 
savaş hizmetinde şef savaşçıya "itaat" istiyor. Greklerin Troya karşısında sadece 

bir sürü olarak belirdikleri düşünülürse, agora'da yeterince demokratik olunduğu 
kesin. Achilleus "hediyelerden" ve ganimetin dağıtılmasından bahsederken, 
dağıtımı yapanı ne Agamemnon ne bir başka basileus (�ıxmA.clıç) yapar, onun 
yerine halkı, "Akhaialzlann oğullan"nı, söyler. "diogenejs" ("ôıoycvcTç") ya da 
"diotrepheis" ("ôtO't(:?EtpETç") yüklemleri de bir şey ispatlamaz, çünkü her gens 

bir tanrıdan gelir. &bile fefinin gens'i daha önceden "daha seçkin" bir tanrıdan 
(burada Zeus); bizzat kifisel olarak ii�ür olmayanlar-domuz çobanı Eumiius ve davar 

çobanı Philoitios gibi- dlıll (ôTm) ya da � (ôcTot) idiler ve bunlar Oqymia'daydı, 
İ!Jadddakilerden de çok daha sonra em.s. (�ewç) ismi aynı Oqymia'da ve u/ak 

Mulios'ta, kör şarkıcı Demodokos'un yendiği; vs. Koiranos (Ko!eıxvoç) Odysseus'u 
Agamemnon'un yanına, basileus'un (�ıxmA.clıç) yaruna yerleştirdi, orada sadece 
savafla emirleri alan anlamına geliyor. Basileia (�ıxmA.c!ıx) Grek yazarlar tarafından 
Homerjk krallık (esas özelliği gnerallik çünkü) boule (�ouA. �) ve agorayla çevrildi 
-bir nevi askeri demokrasi. 

Homerik zamanlarda Grek kabileleri surlu şehirlerde yaşardı: nüfus saym tarla 

tanmz, imalat endüstrisi, sürü ve davarlaryoluyla fırladı; yeni makamlar ve işlevlerinin 
bir kısmının ayrılması gerekti;yeni belediye sistemi büyüyordlf, en arzulanan alaniann 

ele geçirilmesiyle ilgili dinmek bilmeyen askeri çekifme diinemi; mülkün artıfryla toplumdaki 

aristokrat öge de büyüyor, Theseus'tan So/on ile Kleisthenes zamanma kadar Atina 

Toplumu 'ndaki kargafalann temel sebebi b19du. 

Bu dönemde ve 1 'inci 0/imiyat'tan (MÖ 116) biraz önce basileus (�gaıA.clıç) 
makamının nihahi olarak kaldın/masına kadar basileus (�gmAclıç) makamı herhangi 
bir insanın daha önce deneyimiediğinden daha seçkin ve önemli olmuştu. 
Ra hip ve hakimin if/evleri makama bağlanmıştı ya da zaten makamın içinde vardı; 
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şefler kurulunun re 'sen üyesi gibi gö"riiniiyorlardı. Savaş alanında ve surlu şehirdeki 
garnizonda generalin yetkileri ona sivil meselerde de etki sahibi olma konusunda 
araç sağladı; ama sivil if/evlere sahip değilmiş gibi görünüyor. Basileus (�cxcrıA.euç) 

75 tarafındagente/in temsilcisi olan şefler kuruluyla ı sürekli kavga içinde ek yetkileri 

zorla ele geçirme eğilimi zorunlu olarak gelişti. (Bu yüzden makam, sonunda, 
Atinalılar tarafından kaldırıldı.] 

Sparta kabilelerinde basileus'un (�cxaıA.euç) yetkisini sınırlandırmak ıçın 

ephoros?ann getirilmesi [baule (�ouA.�) Homeros çağında üstün güç olarak kaldı, 
agora yoluyla desteklendi.] 

Thuk:Jdides diyor ki (I, böl. 1 3): Dunatoteras de gignomenes tes Elladas kai ton 
krematon ten ktesin eti mallan e proteron poioumenes ta polla turannides en 
tais palesi kathistanto, ton prosodon (gelir) meizonon gignomenon (proteron de 
esan ı epi retois gerasi (belirlenmiş yetkilerle) patrikai (gentiles) basileiai), nautika 
te exertueto e Ellas kai tes thalasses mallan anteikhonto.21L[1 97] Auvc:uwtEQIXC 

Be yıyvoı,ı.Evrıc n:ıc EMıiôoç; xcxhwv X,Q!j�J.ıitwy I!jV xuıcrıv hı ı,ı.ıiMoy � ıtQOIEQOV 
ıtoıouı,ı.Evrıc tli ıtoMci IUQIXVVtÔec Ey tcxk ıt6A.e crı xcx6iqtcxvm, twv ıtQoa6ôwv 

(Einkünft� ı,ı.eırovwv yıyvoı,ı.Evwv (ırQOIEQOV ÔE �qcxv ı Ezıi Q!jiOic yEQIXat (mit 

festgesetzten powers) ıtiXIQtXIXl (gentiles) �cxm),gicu) vgumtıi IE E!:!jQIUEIO � EMıic 

xgi I!jÇ flcxA.Iiaarıc ı,ı.ıiMoy ıineix,ovm. 

Aristoteles. Politika, III böl. X: "baseilejas men oun .ruk (usuller) tauta tenara 

ton arithmon, mia men e peri tous eroikous khronous (aute d' en ekonton ( özgürler 
tarafından, özgür bir halk üzerinde) <men,> � de (ama bir kaçında) orismenois 

strategos gar en kaidi kastes o basileus, kai ton pros <tous> theous kurojs (btıfrahiplef>); 

Jkı.um d' e' barbarike (aute d'estin ek genous arkhe despotike kata nomon) Irite 
(3. Form) de en aisumneteian prosagoreusin (� d', <estin> airete turannis (Seçime 

deryanan tiranlık). � d' e Lakonikon <touton> (aute d'estin os eipein aplos 
strategia (generallik). (Kata genos �)" (irsi generallik).212 [1 98] "�ctcrıA.eictç !J.EV 
ouv e"iôrı (Arten) tcxütg tEIIcxQcx mv cXQt6ı,ı.6v, ı,ı.icx ı,ı.Ev � ıtEQi muç; �Q<ıiixouç; x,Q6vouc 

(gliuı �>'�v Ex6vtwv (yon Frejen, oyer a free peopl� <ı,ı.Ev,> E'ın nqj ÔE (in einigem 
b � ' ' ' ' ' ' "  ' ' (.l. , _ .  ' ' < ' > a er,ı WQtaı,ı.evoıc aiQcxirıyoc ycxQ rıv xgı otxcxai!JÇ o vcxcrıguc, xgı twv ıtQOC muc 

fl ' ' (H . 
) ô ' ô' ' r.ı. r.ı. ' ( + ô' ' ' ' ' ' EOUC XUQ!OC auptpnester ; EUIEQcx !J pıCXQpıcxQlX!J ftUI!J EQitV EX YEVOUÇ cxQX,!J 

ôeqıtoiıx� xcxtli v6ı,ı.ov) IQitrı (d, 3te Form) ÔE Ev cxicruı,ı.vrıtejgy ıtQoqgyoQelıomv 

(gl)'[!j ô' <Emjv> (X!QEI� IUQcxWic (WahJtyrannei). I!mlQI!j 8' � i\gxwvtX� <IOUIWV> 
(gihrı ô'Emiv wc eiıteiv ıinMiıc aiQIXI!JYicx (generalsrup) xgiii yEvoc ıiiôıoç)" 

Aristoteles basileus'a (�gmA.euç;) sivil gö"rev atfetmiyor. [yargı gö"revine gelince, ı eski Cermenlerde olduğu gibi bir topluluk olan hakimierin başında olmalı; ama 
yönetici soruları soruyor,yargtda bulunmuyor.] 

Tyrannis tahtı zorla ele geçirmekti, Yunanistan'da hiçbir zaman daimi bir 
ayağı olmadı, hatta onlar için yasadışıydı;yok edilmesi takdire layık bulundu. 

·. ·. \ 
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gelen bir senato ve halkın agoran'nda (eccksia) topluyordu; Annalılarda �'tan 
((3amA.elıç) sonra .reçimle btıfagelen arkhon geliyordu; bizzat o Barbarlığın Ü.rt Sevjye.ri'nde, 
Orta Sevfye.ri'de Aztek Konfederasyonunda Teuctli (rahip giirevjyle donanm1f Bi!Jük Savtıf 
Asken) neyse, oydu; bu yine Barbarlığın Alt Sevfye.ri'nde mesela lro/eua Konftdertı[Jonu'nda 
Büyük Savtıf Askeri nry.re f!Ydu ve bu bizzat kabilenin ortak .ravtıf feftnden pk[yordn. 

Kı.rrm II Bölüm X. Grek Politik Toplum Kıirumu 

Gentili.r kurumlannın toplumun arok iyice karmaşıklaşmış ihfiyaçlannı 
karpltryamama.rr tüm .rivil güçleri yava1 yavtıf gente.r�en, fratrilerden ve kabilelerden çekti 
ve bunlar .reçimle idare edilen yeni kurumlara aktan/dr/ar. Bir sistem yavaş yavaş sona 
eriyordu, diğeri yavaş yavaş canlaruyordu, bir zaman için bu iki.riyan yana varold u. 

Kai]klarla çevri/mil k& Barbarlığın Alt Sevjye.ri'nde genelde kabilenin yuvasıdır; Orta 
Sevjye'de kale giirevi gören kerpiç ve ttıftan ortak konutlar; Üst Seviye'de çember setlerle 

T
çevrilrniş şehirler, son olarak işlenmiş taştan örülme duvarlarla, kulelerle, siperlerle, 
kapılarla, herkesi benzer şekilde korumak için ta.rarlanmlf ve ortak güç tarafindan 
savunulmak üzere. Bu seviyedeki şehirler, bilflıca birgıda ürününün ve gelifmi! tarım kültürünü, 
.rürüler ve davarlar halinde evcillefmif ht!JVanlara .rahip olundnğunu, kitle.rel ticaretin ve ev ile toprak 
halinde mülkierin varlığını gösterir. Genelde kamu geliri gerektiren a.rkeri vergileri artzran 
ve de.rteklryen biçimde yerel .rivil memur ve hakimler, farklı derecelerden a.rkeri ve beledfyrye ait 
makamlar için genel olarak bir zorunluluk doğdu. Bunlann hepsi "şefler kurulu" nun 
yönetmesini zorlaşnnyordll - İlk önce basileus'a (�gm),şüç) arok genera/e aktanlmış 
olan a.rkerigüç, önderler büyük kısıtlamalar alnnda; huleukigüçarok AtinaWarda arkhon 
ve dika.rte.r'ler tarafından uygulanıyor; hakime ait yetkiler arnk belediye hakimlerine 
aktanlmışnr. Aynfma yo/19la birrok güç yavilf yavtıf e.ra.r 1efler leurulu güçleri toplamından 
alrnryor, halktan şefler kuruluna aktanlmış olduğu ölçüde. Bu geri! zamanı Thulı;ydide.r�e 
(kit I, 2-13) ve diğer yazarlarda otorite çanşması, henüz iyi tanımlanmarnış güçlerin 
kötüye kullanımı ve yönetimin eski sistemlerinin başansızlığına dayanan sürekli bir 
/eargtıfa zamanı görülüyor, ama aynı zamanda kaba adet ve görenekler yerine yaiflı ya.ra 

76 ihtiyacı bu yolla zorunlu hale gelmişti. Bu geçiş 1 yüzyıllarca sürdü. 
Atinaltiarın The.reu.r'u ilk önce gentili.r örgütlenmesini ters yüz etmeye çalıştı; 

onu bir do·nem ve oltrylar dizi.ri için bir isim olarak görmek gerek. 
Attika nüfu.ru (Bö"ckh) en gelişmiş zamanında yaklaşık yarım milyondu; 

bunların 2/3'ünden fazlası, yani 365.000 'i köleydi, bunun dışında yaklaşık 
45.000 yerleşmiş yabancı, özgür vatandaş nüfusu için geriye 90.000 kifi kalıyor! 
Schömann'a göre: Attika daha küçük derebeyliklerine bölünmüftü; eskiler (Strabo, 
kit. IX, Plutarkho.r: The.reu.r böl. 24, 32, 36) 12 devletten bah.rediyor, bu 1 2  devletin 
bir kısmında bir değil birçok şehir ve şehircik var. Efsane The.reu.r'u toprak ve 
halk olarak bir tek derebeyinin yö"netiminde birleştiriyor, Atina yı merkezi gücün merkezi 
yapıyor, kı.rmi yö"netimlere son veriyor. The.reu.r, muhtemelen MÖ 13. yü1yrlın 2. 
an.rında Atina Ba.rileu.r'u. 
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Attika halkı, Theseus'tan önce (bkz. Schoemann) şehirlerde yaşıyordu 
[Scho:mann'a göre 1 2, 12fratrinin bir o kadar bağımsız ikômetive toprağı) , lxığım.rız 

kabileler oluşturmuşlardı, her biri halkın yerleştiği kendi topraklannda, kendi 
meclis .ra/on/an ve prytaneua'sı" vardı ama karşılıklı korunma için konfederasyon 
oluşturuyorlardı ve Basileu.r 'u ortak birliklerin bafkumandanı .reçfyorlardı. Ama (bkz. 
Thuk;ydide.r ve benzer şekilde Plutarkho.r'ta) Theseus ba.rileu.r olur olmaz, onları 
farklı şehirlerinin meclis .ra/on/annı ve hakimler kurulunu dağıtmqya ve bir meclis 

.ra/onu (bouleuterios (�ovA.evr�eloç) ve bir prutanejoo'la (ırgyrcıyeloy) AJinaya 

ilişkiye geçmeye ikna etti. (ikincisi açık bir bina ve içinde kutsal alef yakılıyor, 
Prytan'lar ya da senatonun önde gelenleri orada oturuyor.] Yani 4 kabile 

Theseus'un yönetiminde bir halk olarak kayna1acak biçimde bir araya getiriliyor 
-[Pimarkho.r, "The.reul'ta şöyle diyor, böL 24: "Attika sakinleri şimdiye kadar 
dağınık oturuyordu ve sadece çabayla ortak meseleler için bir arqya getirilfyordu (bu 
da gösteriyor ki kaynaşmadan önce konfederasyon halinde bir arqya gei!Jorlardı) , 

yer yer birbirleriyle kavga ve kan davasına giriyorlardı. Theseus hepsini bir 
şehirde birleştirdi ve onlardan tek bir devletin tek cemaatini yarattı. Bu amaçla 
tekil cemaatleri ve soyları gezdi ve onların onayını almaya çalıştı.) Güçlülere 
kralfyet giiciiniin artmasını söz verdi vs. ve biiL 25: "Şehri daha çok büyütmek 
için herkesi eşit hakları güvence altına almaya çağırdı ve bunun yanında ünlü 
u/ak çağmını denildiği üzere yürürlüğe koyacak şekilde bildirdi: "Tiim halklar 

burt!Ja gelin!"; çünkü Atina'da ortak bir halklar birliği (Atrika Kabileleri Birliği 
diye okunur) kurmak213 (1 99) istedi. Ama bununla beraber akın eden karışık 
yığınlar [Piutarkho.r'un fantezi.ri, o zamanlar böyle "yığınlar" yoktu) özgür devlete 
düzensizlik ve karmaşa getirmesin diye, halkı ilk iJnce asil, toprak if çi .ri ve zanaatkôr 

olarak ayırdı. Asiilere dini meseleler ve hukuk -kamu giirevinde bulunmakl- ile ilgili 
görevleri verdi, onlara yasaların hocaları, tanrısal ve insani hakların desteği, 
dedi, ama onları kalan vatandaşlada eşit yerleştirdi, asiller otoriteyle, toprak 

i1çileri faydayla ve zanaatkar kitleyle önceliğe sahip olacakmış gibi görünüyordu. 
Ari.rtotele.r'in dediği gibi, ilk iince "halkı kendine meylettirdiğl'ni ve tek kişilik 
hakimiyete son verdiğini Homero.r da kanıtlar gibidir, Homeros gemi Iirtesinde 

(İiyada'nın 2. Kitap'ı) Atinalı/an bir cemaat, Demo.r, olarak adlandmr.'1 

Theseus, halkı gentelten bağımsız olarak 3 sınıfa qyırmıftı, Eupatridae (asiller), 
Geomori (çiftçi) ve "Demiurgl' zanaatkarlar. Başlıca makamlar, hem sivil idare 

hem rahiplik, birinci sınıfa verilmişti. Bu sınıftandırma sadece miilkiin ve toplumun 

yo·netimindeki ari.rtokratik iJ"ğenin tanınması deği� gente/in yönetici gücüne karşı 
yapılmış doğrudan bir hamleydi. Gentes'in şeflerini kendi aileleriyle birleştirme 
ve toplumun güçlerinin konuşlandığı başlıca makamları elde bulundurma 

[*) prytaneion: Antik YWlan'da heı: şehir ya da köyün kendi ocağı ya da kutsal ateşi vardı. Ateşin bulun
duğu binaya prytaneion (çoğ. prytaneia) denirdi. (ç.n.) 
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hakkıyla birlikte birçok gens'ten zenginleri kendi içinde tutma niyeti açık. İki 
büyük sınıftan kalanların ayrımı da gentes'i yaraladı. Ama işe yaramadı. Artık 
E11patrides denen kişiler muhtemelen daha önce makama çağrılmış gem'ten 
insanlardı. Bu plan çöktü, çünkü gentes'in, fratrilerin ve kabileterin gücü bu 
sınıflara aktanlamryord11 ve bu tip sınıflar sistemin temeli214 [200] olarak gen/es'ten 
daha aşağıdaydı. 

[Plutarkhos'un dediğine göre "alt sınıf ve fakirler These11s'11n talebine hazrr 1 
on11 takip ettl' ve onun Aris/ote/es'ten yaptığı alınuya göre Theseus "kendini halka 
meyletmi/' gibi görünüyordu, ama Morgan gens şeflerinin vs. egemenlik yoluyla 
vs. çoktan gens kitleleriyle çıkar çalıfmasma girdiğine işaret etse de, tek efli aileyle iç 
içe geçmif ev, toprak, sürü iizel mülkiye/i kaçınılmazdı.] 

MÖ 776'dan (Birinci Olimpiyatlar) önce Atina'da basile11s makamı ortadan 
kaldmlmıflı, onun yerine arkhonl11k gelmişti ki gens 'te irsi gibi görünür, ilk 1 2  
arkhon'a Medontidae deniyordu, isim son basileus olan Kodros'un sözümona 
oğlu Medon'dan geliyordu. (Morgan 'agöre arkhonl11k biriimür bcry11, gens'te irsi, ama 

modern anlamda irsi değil.) 
MÖ 71 1 Arkhon'l11k 1 O yılla sınırlandırılıyor. Serbest seçimle en seçkin olduğu 

düşünülen kişiye veriliyor; burada halkın verdiği en yüksek makama seçimle birlikte 
tarihsel dönemin baflangm. 

MÖ 683 arkhan makamı yıllık olarak seçime tabi, sayılan 9'a yükseldi, Atina 

Demokrasisi'nin sonuna kadar böyle kaldı; 

1) Arkhon Eponym11s, isminden yılın ismi /üretildi; aile, gensya da Jratri ilifkileriyle 
ilgili tüm tarlıfmalan belirliyordu; yetim ve dulların yasal koruyucusuydu. 

2) Arkhon Basile11s; dini dii.Jglllar w insan kat/i ile ilgili mçlara dair tikıiyetlerde 
yetkindi. 

3) Arkhon Polemarkhos (Kieistenes önem) askeri birliğin lideri ve vatandaflarla 
vatandaf olmayanlar arasındaki tarlıfmalarda hakim. 

4) Diğer6 Arkhon'11n adı Thesmot<h>etar'dı. 
Başlangıçta Attik arkhongens şefiydi ve bu makam gens'te irsiydi; nesil kadrndan 

erkek feceresine geçince merh11m teftn215 (201]  oğ11llan seçim sırasında, Atinalılar daha 

sonra gens şefinin eski unvanını -arkhon- en yüksek hakime verdiler, makamı 
gens'ten bağımsız olarak seçimle gelinen bir makam haline getirdiler, ilk önce bir 
ömür boyu, sonra 1 O, sonra 1 yıl. 

MÖ 624, Draco AtinaWar için bir kod şekillendirdi;yazılı yasalann gelenek ve 
adetlerden iincelikli olması gerektiğini gjisteriyor. Atinalılar yasa koyHcHiann belirmeye 
başladığı aşamada ve yasama temel hatlarıyla ya da kabaca kişisel bir ismin 
yaptırımı alunda. 

MÖ 594 S olon Arkhonl11k'a getiril[yor -Areopagos daha onun zamanında vardı, 
SHÇIHian yargılama ve ahltik üzerinde sansür gücü olan Exarkhon'lardan oiHfii.JOT, aynı 
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zamanda askeri, donanma ve idari hizmetlerde yeni makamlar. - En önemli olay: 

her kabilede, 12 toplamda 48 olan naukrarjoi'un (vcıuxecıelat) (Naıtkrariıer) 
kurulması; her N aıtlerari askeri ve donanma hizmeti için asker toplandığı ve mıthtemelen 
vergilerin toplandığı hane sahibinin yerel bir mıntıkasrydı. Naukrariler baflangıç 
niteliğindeki deme ya da ilçe/erdi. Biickh'e göre daha S olon 'ıtn zamanından önce vardı, 
çünkü daha önce bahsedilmiş olan baflaki naıtkrari makamlan (prutaneis ton 

naukraron (ıtQUtıxvEtc tıııy yauxQıiQwv)), Arislote/es onları S olon 'a atfediyor, çünkü 
Solon bunu Anayasası'na alıyor. - 12 naıtkrari, daha biiyiik bir toprak mıniıkıısı olan 

bir trittus (�) (trittys) oluşturuyordu, bunlar illa komşu olmak zorunda 
değildi; "kaza"nın çekirdeğini oluşturuyorlardı. Şefler kurulu (boule, (�ouA1j)) 

sürdü ama artık yanında agora, Areopagos Sarayı ve 9 arkhan da vardı. Hiç 

şüphesiz genel mali idaresi de vardı. So/on arkhonluğa geldiğinde, toplumsal 
durum kötüydü, miilkiyet elde etme mücadelesi sonucunda. Atinalı/ann bir kısmı 
borçlanma yiiziinden köle olmıtfiH, ödeme olmadığında kişi borçlıt sıfatryla köle olmak 
durumunda kalabiliyordu; diğerleri topraklanm ipotek altına almıflı boyunduruğu 
kaldıramıyorlardı. Bir yasa kiilliyatı dıfında, ki bunlann bir kısmı yeni olsa da 
genelde başlıca mali zorlıtklan diizeltmek iizere yasaların yeniden ele alınmış 

halidir, S olon Theseus'un toplumu sınıjlara ayırma projesini yenilemişti, ama bu 
sefer sıfatianna giire değil, ellerindeki mülk miktarına göre; halkı servetine göre 4 
sınıfa ayırdı. 

[Piıttarkhos'ıtn "Solon"ıtna giire, bol. 18: 1 'inci sınif. temel mahsıtl = kıtrnyemif ve 
meyvelerden 500 ölçii (genelde tahıl ölçiisii bir Medimnos ( 15/ 16 Berlin Sche.ffel'inden 
biraz daha fazla), sıvılar için bir Metre/e (33 Berlin Quart'ından biraz fazla) . 
Bunlara sahip olana 500 Scheffler.216 (202) Il. Sınif. 300 ölçü kazananlar siivarilik 
vergisi verenler sınıfına gidiyordu. III. Sınif. kuruyemiş ya da meyvelerden 200 

ölçü. Çiftesaban (zeugitai_(�S.U)!ltOa,) , siirdiikleri kalır sabanryla) Bıt vatandaflara 
değer biçilmesinden sonra oluyordu. Diğer herkes 4. Sınif. çalışmak zorunda olanlar 

78 (Thetes). (İlk 3 sınıf, yani miireffehler 1 "biitiin yiiksek mevki/eri' erişebiliyordu; 
Thetes ise (4. Sınıf) hiçbir makamcia bulunamıyordu ama Yonetme IVsmı'na 
halk toplantılannın ve mahkemenin iiyesi olarak katılabiliyordu.) (Böylece daha da 

hatırı sayılır bir güç elde ettiler) "Solon, otoriteterin tanıması gereken bu tip 
meselelerde de halk mahkemesine başvurulmasına izin vermişti. 

Böylece gentes zayıfladı, yozlaşmaya başladı. Ama kifilerden olıtfan genteli 
ikame eden sınıflar kişilerden oluştuğu müddetçe yönetim hila kişilere ve salt 
kişisel ilişkilere dayanıyordu. 

Birinci sınıfsadece üst makamlara seçilebilirdi, 2'nci hakimlik hizmetine, 3 'iincii 
piyadelik için, 4 'iincii hafif silahlı askerler, sonuncu, çoğunluk; vergi öderniyorlardı, 
ama halkın meclisinde tiim hakim ve gö"revlilerin seçiminde onları sorumlu tutma gücüne 
sahip olacak biçimde oy hakkı vardı. Tiim özy,iir imanlar birgensya da kabileyle 
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lilifkili olmadtklannda bile artık belli bir dereceye kadaryo·netime getiriliyorlardı, 
1 vatandaf ve halk meclisinin iiyeleri oiii.J<If"lardt. 

1 'inci (en seçkin) sınıfın askeri hizmet zorunluluğu yoktu. 

1 129 

1 Areopagos yanında bir kılml (Piutarkhos'un onun Solon tarafından 
kurulduğunu söylemesi yanlıştır; anayasasına sadece eski boule'yi (�ouA-fı) alıyor 

ki orada her 4 kabileden 100 adam seçtiriyor, ha/km damfmam, öyle ki daha önceden 
tetkik edilmeden halka hiçbir fty 11lafamryord11. 

Toprakla ilgili öge kısmen muhtemelen vatandaflann ve mülklerinin askeri vergiler 
ve genel vergilendirmeye bir temel lefkil edecek biçimde kaydedildiği na11krarioi yoluyla 

eklemlenmişti. Cent u, fratriler ve kabileler tam fayda göstermeye devanı ettiler, gerçi 
azalan güçlerle. -geçişsel bir durum. 

Solon'dan önceki geleneksel zamanda Grek kabilelerinin dengesiz dllrllmllndan 
ve halkın kaçınılmaz hareketlerinden birçok kişi bir ulustan diğerine geçti, 
böylece bir diğeriyle bağ kurmayı becererneden kendi genliyle inibatı kaybetti; 

bu kifise/ macera, ticaret T'Hhll, IaVaf ha/inin zomn/11/11k/an yiiziinden her kabi/ede 
hatımayı/ır saytda insan Iq)lll sop11yla herhangi bir gens'le lxığlantm kalmayana kadar 
zaman zaman tekrarladt. Grote'nin dediği üzere: "Fratriler ve gentes mllhtemelen 
zamanm hiçbir nok/asmda ii/kenin liim niijiiiiinll içine almadt -Ve dahi/ edi/memif niijiii 
Kleisthenes'ten önceki zamanlarda -kendisinden sonra old11ğ11 gibi- giderek daha biiyiik 
bir niijiii olma yolllndaydt." Daha Lykllrgos'lln zamanmda Akdeniz adalanndan 
ve doğ11 kıymndaki İyonya fehirlerinden Y11nanistan'a hatm saytlır go(; aileleriyle 

geldiklerinde beraberlerinde yeni bir gens'ten bir parça getiriyorlardt; ama gens bir 
kabileye kab11l edilene kadar yabanu kalryorlardt, ki muhtemelen sık sık olan buydu; 

Y11nanistan 'daki olağaniiiiii gens say mm açtklryor. Fakir sınıf, bir kabileye gem olarak 
kabul edilmeyecekti ya da bir kabilenin gens'ine geçirilmeyecekti. Daha These11lun 

zamanlarında ama daha özgün biçimde Solon'11n zamanmda bağlan kopmllf smif 
say m -köleler dışarı bırakıldığında- çok büyük tü; bu kişilerden müteşekkil sınıf 
tehlikeli bir memnllnfyetsizliğin artan bir ög,esi.Jdi. Theseus ve S olon tarafından smiflar 

yoiii.Jia vatandaflığa kabul edilmişlerdi, ama kalan gens ve Jratrilerden dışlanmaya 
devam etmişlerdi. Kıir111da sadece 400 oy olabiliyordu21 7 [203) , 4 kabilenin her 

birinden <100> (yeni bo11/e öncesi ya da kararlan önceden gözden geçiren senato) ; 9 
arkhon'11n seçilebilme kofilllanna dayanan eski gelenekle aynı koşullar, ayrıca 
Areopagoı için [kabile/er sadece gens ve Jratrilerden oluşuyordu; kim bunların 
dışında kalsa, kabilenin dtflnda kalırdt) halk meclisinde de ( ecclesia) sadece bir Atina/ı 
bulunabilirdi, herhangi bir kabilenin bir iiyesi izin alamazdı, ama böyleyken bile o 
bir vatandaştı, arkhen seçimine katılırdı vs., onların yıllık hesap verme kararlarına 

katılabilirdi, arkhonlann kendi fahsma verdiği zarar için tazminat talep edebilirdi, 
oysa bir yabancı bunu sadece garanti veren bir vatandaş ya da Prostates'in araya 

girmesiyle yapabilirdi. <Diğer> biitiin kifiler, mertebeleri ya da servetleri ne ol11rsa 
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olıun, kendilerini politik olarak Thetes 'in 4 'iincii Ilmfiyla aynı seviyede buluyordu. 
Aym zamanda Solon 'ıtn politikasi Yunanistan'm diğer yerlerinden çal11kan giiçmenleri 
Atina ya davet etmeyolundayd1. Bu genli/is iirgiitlenmesinin bafanii�Iğmm sebeplerinden 
biri. [Bu göçmenlerin hepsi Grekti; yazıli dil ile birlikte lehçe farkJ1Irğr engel ya da 
aynm (anlaşılmazlık) olma yolunda artık bir güç olmayı bırakmıştı; diğer yandan 
giiç, deniz yolculuğu ve hepsi ticaret/e bağlı ki1i hareketleri gens temelli toplumlarda 
anlafrlmazdr.] 

Diğer yandan, gens, fratri ve kabileyi yerel olarak bir arada INimada zorluk. Daha 

önce gem topraklanna ortak olarak sahip, fratrilerin bazi toprakJan dini amaçlar 
yiiziinden ortak ve muhtemelen kabileler de diğer topraklara ortak olarak sahip. Bir kent 

79 ya da ülkede yerleştiklerinde, gentes, 1 fratriler, kabileler tarafından kendi toplumsal 
örgütlenmeleri olçiisiinde yan yana yerleflirilfyorlardl. Her gens temelde kendi bapna, tüm 
üyeleri değil, çünkü her ailede 2 gentes temsil ediliyor, ama gens'i bir kuşaktan 
diğer kuşağa aktaran bir topluluk. Aynı fratrinin genteli yerel olarak birlikte 
kalmaya çalışıyordu, bu yüzden bir kabilede birkaç fratri. Ama Solon'un zamanında 
bireylerin sahip olduğu topraklar ve evler, topraktan, ama evleri değil, gens'in d1pnda 

devretmeyetkisiJie. Yani bir genlin üyeleriniyerel olarak bir arada tutmak, kişilerin 
toprakla ilifkilerinin değİfmesi ve üyelerinin başka konumlarda yeni mülk yaratması 
yüzünden, giderek zorlaşıyor. Toplumsal sistemlerinin birimi yer ve nitelikte 
istikrarsızlaşıyordu. [konum apımdan bakrldrifnda: aynı gens'te mal miilk farkı çıkar 

birliğini üyeleri arasında antagonizmaya çevirmişti; bunun dışında toprak ve davar 
dışında para sermayesi de ayırt edici biçimde önemli oldu, köleliğin gelifmesfyle!] 

Sadece Attikaya yerlefmelerinden Solon'un zamanma kadar kabi/elerin sonuca 
bağlanmama ile siirekJi sava! hali (Attika) eski genli/is örgütlenmesini bu kadar uzun 
süre ayakta tutabilmişti. Sabit miilkiiyle ilçe ve onun sakinleri bu zaman zatjinda artık 
genlle eksik olduğu iizere daimilik iiğesinden feragat etmi1ti. 

So/on zamanmda Atinalılar çoktan medeni bir halktı, 2 yüzyıl geçmişti;yararlr 

zanaatlerde, deniz ticaretinde gö�e go"riiliir gelifme ulusal bir çıkar olmuştu, tarım ve 

imalatta ilerleme, kafiyel i yazılı metin iiretimi; ama yiinetim kurumlan Barbarl1ğm S on 
Viinemi tipinde hô./a gentil is; Solon'dan neredeyse biryii:ry1l sonra tamamen karmaşa. 

MÖ 509 Kleisthenes anayasasi (bunun çekirdeği naukrari'de) Atina 'nın 
bağ1mi1ZI1ğmm kaybedilmesine kadar siirdii. Attikayr 100 demesya da ilçeye botiiyordu, 
her biri sınır çh.J!,ileri ve sınırlar tarafindan çizilmipi ve bir isimle diğerlerinden aynmordu. 
Her vatandaş kendini kaydetiirmek ve miilkiiniin oturduğu demeye kaydm1 yaptırmak 
zorundaydı. Bu kayıt onun vatandaşlık ayrıcalıklarının kanıtı ve temeliydi. Deme, 
naukrariyi go!teriyordu; sakinlerinin yerel o·:ryonetim giiçleri vard1. Bu demotatar kamu 
sicili gözetmenliği yapan ve sivil go·revli ve hakimierin seçimi için demotatarz çağırma giicii 
ve yelifkin çağına gelen vatandallan yri içerisinde kaydetme go·revi olan bir demarkhos 

(B�ı.ı-cıQxoç) seçiyordu. Bir hazinedar seçiyorlar ve vergilerin değerlendirilmesi ve 
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toplanması ve devlet hizmeti için deme'den getirilmesi gereken birliklerin kotasını tedarik 
etmek için birini sağhyorlardı. Ayrıca deme'de belli bir miktann altında ortaya çıkan 
tüm vakaları yargılayan 30 dikostor18  (204) ya da hakim seçiyorlardı; bunun 
dışında deme'nin kendi tapınağı, dini i badeti ve yine deme tarafindan seçilen kendi rahibi 
vardı. Sicili tutulmuf tüm vatandaflar, yüksek makamlar için efit derecede seçilebilme 
gücü hariç, özgürdü ve eşitti. 

Organik toprak dizisinin ikinci iiye.ri: daha biiyük bir coğrafi bô'lge içerisinde birlqmif 
10 demeye yerel bir kabile -phylon topikon (1j1uAoy ıomx6y)- deniyordu. (Roma 
tribus'u da aynı şekilde-kökeninde 3 kabileden oluşan halkın 1 /3'ü -sayı.ral 
nitelikten yerel bir tayine dönüşüyor. Her ilçe Altileo/ı bir kahramanın adını alıyor; 
1 O deme'den bir kısmı ayrı ayrıydı219 [205) {yerel olarak komfU deği/dı) muhtemelen 
deme'lerinin doğrudan akrabalarının ilçesine eklemlenmesini isteyen e.ras 
kandaf kabilenin bölümlerinin yerel olarak ayniması sonucunda. (Morgan topik 
phyle'lere koza diyor, Schoemann ise topik Phyle'lerin alt bölümleri evlere ve 
şehrin bölgelerine ve araziye göre kurulmuş olarak adlandırıyor, alt bölümleri 
ilçeler (demoi) (ô�ıım) ya da kazalar (lw.ma.i). Kleisthene.r için şunları söylüyor: 
toplam araziyi 100 idari bii/grye bölmüştü, bunlara demoi deniliyordu ve tekil 
deme'ler kısmen küçük fehir ve kasaba, kısmen mükemmel Sf!Yiann adını ahyordu; 
soyların adını alan deme'ler. (Deme'ler birincil olarak Geleonte.r 'in Phyle'sine 
atfedilen toprak parçasında (Bafkent Atina ve çoğu seçkin asil ailesinin olduğu 
ve mallarını sakladıkları ondan sonra gelen çevre. Kleisthenes'ten çok önceleri 
Deme adı verdikleri bölgeler, şehirler ve kasabalar vardı. Demderin saym en son 
1 74'e çıktı; ama ilk sayı 100 kahraman, 100 Deme'ye adını vermiş 100 kahraman 
hatırlıyordu. Phyle birlikleri 10 Deme'lik.f20 [206) 

Her Phyle ya da ilçe ismini bir Attika kahramanından alıyor. Sakinler, süvarilere 
kumanda eden bir phylarkhos (1j1UAgQXOç) seçiyordu; taksiarkhas (ııx!:iıxQxoç) 

piyadelere kumanda ediyordu ve strategos (aiQgızıy6ç) her ikisine de kumanda 
ediyordu; her ilçenin sağlaması gereken S trirem vardı, muhtemelen onlara 
kumanda edecek kadar trierarkhos (IQl�Q!XQ;(OÇ) seçiyordu. Kleisthener21 
[207) senatf!)U 500 kişiye çıkardı, her ilçrye sakinleri tarafından seçilen SO kişiyi 

so görevlendirdi (Attiko ancak 40 mil büyüklüğünde) 1 Atina Devleti'nin toprak dizisinin 
üçüncü ve son iiye.ri, 1 O yerel kabileden oluşuyor, Senato, ekklesia, Areopagos 
Mahkemesi, arkhonlar, hakimler, seçilmiş ordu ve donanma komutanları 
tarafından temsil ediliyordu. 

Vatandaş olmak için kişi bir deme'nin üyesi olmalıydı; senatoda seçilmek 
ya da ordunun ya da donanmanın bir bölüğüne kumanda etmek için bir topik 
phyle tarafından seçilmeliydi. Gens ya da fratri ile ilişkiler bir vatandaş olarak 
Atinalı'nın görevlerini tanımlamamaya başlamıştı. Halkın toprak alanlannda 
politik gruplar fe k/inde kaynafması artık tamamlanmıftı. 
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Deme, pi?Jie ve Devlet gens, fratri, kabile yerine vs. gens,fratri ve kabileler yine de 
yüzyıllar boyu sütalenin Sf!Ykütüğü ve dini hayatın kaynağı olarak kalmaya devam etti. 

Sistemde ikinci komutan yoktu. Senato bafkanı kurayla bir günlüğüne seçiliyordu, 
halk meclisiniyiinet!Jordu [aynı yıl içerisinde aynı amaçla bir kez daha seçilemiyordu) 
ve kalenin ve hazinenin anahtarlarını elinde bulunduruyordu. 

Sparta, medeniyet döneminde basileus makamını korudu; ikili bir general/ikti, 
belirli bir ailede irsi olarak geçiyordu;yö"netim güçleri Gerousia ya da 5 Ephorldan 
oluşan halk meclisi Kurul arasında koordine olmuştu (Ep horlar yıllık seçiliyordu. 
Ephorlar güçleri açısından Roma tribünleriyle benzer. Basileus'lar orduyu 
yö·net!Jordu ve bafrahipler olarak tannlara kurban sunuyorlardı. 

Attika halkının 4 kabiles!Jie ilgili olarak: 1) Geleontes; 2) Hopletes, oplites 
(orcA.!uıç) ağır silahlı piyade, tüm bedeni kaplayan zırh ve kalkanlı asker. Qplıın 

(ôrcA.ov) , araç, gereç özellikle askerlerin donatılmasında = silah, dahası = ağır 
silahlının büyük kalkan ve zırhı; aynı zamanda erkeklik organı; oplomai-oplizomai 
(orcA.oj.Lctt-oıcA.iL:oj.Lctl) ve QPlizQ (orcA.i�w) hazırlamak, yiyecek ve içecekleri servis 
etmek; bkz. Homeros: gem!Ji donatmak (Otfysseia) silahiandırmak vs.) 

3)Aigikoreis keçi çobanı, aiks (� (gen. aigos (�) keçi, aissa'dan (ılliıııı.ıı.) 
geliyor, hı�ı hareket etmek) ve korennumi -ion (xoQEVVVJ.LI) = korio (�) 
doyurmak (Aigikoreis, aigikoreus keçi çobanı) 

4) Argadeis. argadeis (ıiQyctôETç) = ergatai (EQyCıttu) (Plutarkhos) ergates 

(EQYıiu:ıç) işçi, tarla ifÇisi, yevmiyeli; ergao (�) ve orta çatı -ergazomai 

(EQyıiL:owxı.) (ergon iş, eylem) çalışıyorum, faalim, (burada) tariayla uğra{ryorum. 
Schö"mann'a göre:222 (208) Bir zamanlar Xuthus yönetiminde Attikalılar için 

Euboealı Chalcodontit!lere223 [209) karşı savaşmış ve bunun için Euboea kıyısındaki 
Tetrapolis'i ve onun sınırındaki toprakların hatırı sayılır bir kısmını yerleşim yeri 
olarak elde eden Hopletes Pf?yle, Helen gezgin; -Brilessos ve Parnes'le Kithairon'a 
kadar komfu dağlık bölge; Aegikoreis Pf?yle 'si: Brilessos 'tan Batı 'ya ve Güney' e yayılan, 
3 büyük ovanın -Thriasis, Pedionya da Pedias ve Mesogia- bulunduğu toprak parçası 
üzerinde. (Geleontes Pf?yle'sinin de burada bir yeri vardı. Atina asilzadelerinin 
esas oturduğu yer ("eupatridai oi auto to astu oikountes" ("EiııcctiQiôcu ot ctuiO 

IO ıicrw oixouvuç").)224 [21 O) Schoemann'ın devam ettiği üzere: "Başkent ve 
çevresi" böylece Geleantes adını aldı; Geleantes bölgesi adını alıyordu ve bu bölgede 
oturan herkes, asil ya da değil, Geleantes Pf?yle'sine ait sayıldı, - böylece bu, şu okul 
müdürünün pf?yle ya da kabilenin özünden ne anladığını gösterir. 

Pisistraridlerin çöküfünden sonra Isagoras yö·netimindeki asiller bir süreliğine zafer 
kazandığında, Kleisthenel25 [21 1 )  asiller tarafını yenmediğinde, halkın kendi 
özgürlüğünü kaybetme tehlikesi. (Herod. V 69 buna değiniyor. "ton dernon 
proteron (lsagoras yönetiminde Kleisthenes öncesi) aposmenon pantos" (wv 
B�ı.ı.ov rceOIEeov (vor Kleisthenes unter Isagoras) Cırcwcrıı.Evov rcCtviwç))226 (21 2) 
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Kleisthenes ilk önce Attileo 'da oturan ve vatandaf olmıryanlann ya da az ad edilmif/ere 
dahil olan metoikia)ı.· vatandaflığa katmak yolı�;J/a ilk önce halkın sayısını artırdı 
(Arist. Po/it. III, I, 10) [-Aristoteles, Politika, ç.n.] . 4 Sf!Y Phyle, kabileler, olarak 

üleştirmeyi kaldırması kısmen zorun/uydu, çünkü yeni gelenler eski ülqtirmeye dahil 
edilemryordu, diğer yandan bu yolla asiller şimdiye kadar toprak bölgelerindeki 
(şef ya da gens olarak) etkisini kaybetti. Kleisthene?7 (21 1 ]  daha çok ve hatırı sayılır 
mevkiye sahipti, yani 9 Arkhon'un kurulu 1 şimdiye kadar halkın seçimi yoluyla 
olduğu gibi gerçi -kura yoluyla, ama bu çözüm sadece 3 üst sınıf ve sadece 1 'inci sınıfian 
gelen arkhonlar için geçerliydi. 

Kleisthenel28 [213] reformlanndan kısa süre sonra Pers Savaflan, her sınıftan 
Atinalı takdire şayan biçimde savunma yapıyor. Aristides şunu iddia ediyordu, 
o andan itibaren devlet görevlilerinin fakir (daha ziYade alt sınıfj vatandaşlarını 
engellediği sınırlar kaldınlmıştı, Plutarkhos, Aristides böl. 22: 

Graphei psephisma koineo einai ten politeian 
Kai tous arkhantas es Athenaion panton aireisthai. 

. .ı. . . . . ' . 'YQactıEl 'f!lttıtaı.ta XOlV!jY ElVgl I!jV 7W!I.liElaV 

xgi m\ıc cXQXDYicxc €E 'Afl!jvaiwy ırcinwy atQEtqflou. 229 [21 4) 

Bu son söz, Schömann'a göre, burada seçmek değil kura çekme/e, Pausanias 
I, 1 5, 4'te de bu böyle). Belirli memurluklar yine de sadece 500 Schefflerlik 
Pentakoisomedimnos'lara açıktı. 4 'üncü sınıfia da hali vakti yerinde insanlar, ama 
3 üst sınıfın insanlannın sahip olması gerektiği kadar toprak sahibi değillerdi. Ve 
Solon 'un zamanından beri bu refah biçimi ciddi biçimde arttr. ticaret ve zanaat hızla 
gelişti, tarım kadar önem kazandı denebilir. Bunun dışında savaş -Attikayeniden 
Per s savaf arabalan tarafindan ta/an edildi. 230 (21 5)- yani birçok toprak sahibi yıktma 
uğradı, bazıları yıkılmış saraylarını yeniden inşa edemediğinden yoksul düştü, 
mülklerini satmak zorunda ko/dr, böylece 4 'üncü sınıfa düftüler. Arisrides bu değişimi 

de iyi karşıladı. Amayasası bütününde toprak sahibininin belini doğrultmak ve toprağı 
olmayan zanaatkdr ve sermırye sahiplerinin mevki/ere gelmesini sağlamak yö"nünde tek 

yönlü ıryncalık etkisi oldu. 
Perikles: Halk toplantıları için para ödenmediği müddetçe fakirler genelde seve 

seve bundan uzak durdu. Perikles'ten sayımla ilgili; ilk önce -onun yönetiminde
ha/k toplan/m ziYareti ve mahkemelerdeki if/ev sadece bir obolos'tan ibare!", daha sonra 
demagoglar bunu 3 katına çıkardı. Müreffeh sınıflar banf yanlısrydr, fakirler ise 
kolayca Perikles'in savaşçı politikasına katılıyordu. 

(*) MÖ 6 l"Y· sonu gibi kentleşmeyle kurumsallık kazanan, ağırlıklı olarak zanaat işleriyle uğraşan, ne köle 
ne vatandaş, "yarı-vatandaş" diye adlandırılabilecek bireyler. (ç.n.) 
(**) obolos: Atina para birimi 1 /6 drahmi. 
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Ephialtes- kendisi de Perikles gibi doğru- şimdiye kadarki gözetim hakkım 
Areopagos'tan alıp tiim devlet yiinetimine geçirdi, Areopagos'a sadece kandaflık 
hukukıma dayanma hakkı bıraktı. Areopagos, büyük ölçüde siik.Nnet seven ve 

muhafazakartarafa aitti: kurulun, halk medisinin ve hakimleringiizetimi ve denetlenmesi 
için kullanılmasına rağmen yeni bir makam -7 Nomop�lahs ya da yasa bekçisi 
kurulu; halk aristokrat bir otorite vesayeti merci Areopagos'ıyla birlikte etkisiz 
hale getirildi. 

Kmm I I Bö"/. XI Roma Gensi 

Latin/erin, Sabellilerin, Osklann, Umbrialrlann İtalya'ya göçü sırasında 
muhtemelen tek halk, evdl hayvaniara sahipler ve muhtemelen tarım, tahıl ve bit
kilere aşinaydılar; her halükarda Barbarlığın Orta Sevryesi'nde iledemişlerdi ve Üst 
Seviye'de tarihsel döneme geçmiş görünürken medeniyetin beşiğinde. 

Mommsen'e giire:. "arpa, buğday ve kavu:du buğdayın Fırat'ın sağ krymnda, Ana h 'mn 
kuzeybatısında yabani olarak biiyiidiiğii bulundu. Mezopotamya'da arpa ve buğda

yın yabani durumda biiyiimesi önceden Babilli tarihçi Berosus tarafindan bahsedilmiş
tir." S*ktir. 'Primitive Uniry of /nda-European Lınguages," Giittingen 18 7 3, diyor ki: 
"Ço hanlığın temeli . . .  ama tanmın baflangıa daha yeni yeni. Süt ve et tedarik edebilmek 
için ba1/angıçta tanmla ortaya çıkan birkaç tahılı biliyorlardı. Halkın maddi varlığı ta
rıma dayanmıyordu. Çok az ilkel kelime tarımla ilgili. Bu kelimeler:yava, yabani 
meyve; varka (çapa) (ya da saban); rava (orak) ;pio <pinsere)finnda pi1irmek ve mak. 
Yun. � (ıııxaaw) harman diivmek ve tahılı öğiitmek. 

Romulus zamanında (MÖ 754-7 17 ya da Roma Şehri'nin 1 -37 yılı) [Romulus 
burada bir kifiyi değil zaman dilimini imliyor, haletlerinde olduğu gibi)] Latin 
kabileleri -Aiba tepeleri ve Roma 'nın doğusundaki Appennin sıradağlannda
ayrışmayla çoktan 30 bağımsız kabileye ayrılmıştı, fakat karşılıklı koruma için 
gevşek bir konfederasyon halinde bir araya geldiler; aynı şekilde Sabelliler, Osklar 
ve U mbriyalrlar da. 

Herkes kuzey komşuları Etriiskliiler gibi gentes halinde örgütlenmişti. 
Roma 'nın kurulufu zamanında (yaklaşık MÖ 753) evcil hayvan siiriilerfyle, tek 

efli aileler/e, Birlik biçiminde konfederasyonla tarım kiiltiiriine geçmişlerdi. -Etriisk 
kabileleri konfederasyon oluşturmuştu. 

Sayısız istihkamlı kentlere ve taşra kalelerine sahip Latin kabile/eri, tarımsal 
amaçlarla ülkenin yüzeyine yayılmıştı. Tarihsel dönemin başlangıcında Latin 

82 kabilelerinin kurumlanndtr. gentes, curiae ve kabile/er. Latin genteli J aynı sülaleden, 
Sabinler ve diğer gentes kandaş Etriiskler hariç. Tarquinius Priscus zamanında, 
Romulus'tan dört kral sonra, örgütlenme sayısal bir derece getirdi; 10 gens 1 curia, 
10 curia bir kabile, 3 kabile 30 curia ve 300 gens ediyordu. 
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Gentes'ten oluşan ya da farklı farklı toprakları mesken tutan kabileler 
konfederasyonu yerine Romulus onları bir fehirde topladı ve kaynaştırdı; bu 5 
kuşak boyunca yapıldı. Romulus, Palatinus Dağt'nm tepesinde ve etrafında 100 gens 
topladı, bir kabile -Ramnesi- olarak örgütledi; daha sonra genteli 100'e çıkan 
Sabinlerden b#yiik bir tojiuluğu ekledi, ikinci bir kabile -Tities- olarak örgütledi; 
(muhtemelenQuirina!de); Tarquinius Priscus yönetiminde 3 'iincii kabile lıceres, 
Etriiskler de dahil olmak üzere çevre kabilelerinden 100 gens alındı. - Senato 
(Şefler Kurulu), comitia cur<i>ata (halk meclisi) ve kumandan (rex) . Servius 
Tu/1/ius yönetiminde Senato "patrici" oldu, patrici m ertebesi, üyelerine ve onların 
ardıllarına bahşedildi; böylece ayrıcalıklı bir sınıf yaratıldı, ilk önce genli/is daha 
sonra politik sisteme yerleştirildi ve nihai olarak gentelten kalan demokratik 
ilkeleri al aş ağı etti. 

Niebuhr, Hermann, Mommsen vs. gens'e ailelerden olufan bir birim gö"z#Jie bakar, 
ama genP [21 6) ailelerin bir kummdan olufur ve toplumsal sistemin aile birimi 
değildir. Roma'nın daha eski "toplumsal" tarihi hakkında çok az şey biliniyor; 
çünkü gentes 'in giicii daha Roma tarihyazımı başlamadan yeni politik lefkilatlara 
aktarılmıştır. Gaius -Instutiones III. 1 7- der ki: qui sint autem genli/es primo 
commentario rettulimus, et cum illic admonuerimus totum gentilicum ius in 
desuetudinem abiue, superuacuum est hoc qupque loco dt: ea [dem re iterum] 
curiosius tractare.232 [21 7] 

Cicero, topica 6. Centi/es sunt inter se qui eodem nomine (totem!) sunt. Non est 
satis. Qui ab ingenuis oriundi suni. Ne id quidem satis est. Quorum maiOT"'Im nemo 
servitutem servivit. Abest etiarn nunc. Qui capite non suni deminuti. Hoc fortasse 
satis est. Nihil enim video Scaevolam pontificem ad hane definitionem addidiue.233 
[21 8) 

Festus: "Genlilis dicitur et ex eodem genere ortus, et is qui simili nominem 
appellatur."234 [219) 

Varro. "de lingua latind' kit. VIII, böl. 4. "Ut in hominibus quaedam suni 
agnalionesac genlilitates, sic in verbis: ut enim ab Aemilio homines orti Aemilii, ac 
gentilis, sic ab Aemilii nomine declinatae voces in [gentilitate) nominali: ab eo enim, 
quod est impositum recto casu Aemilius, <orta Aemilii,> Aemilium, Aemilios, 
Aemiliorum, et sic reliquae eiusdemquae mnt stirpis."235 [220) 

Diğer kaynaklar tarafından ancakgens'e dahil olaniann nesillerini sadece erkekler 
yoluyla gens'teki tanman bir cetide dayandtrabilecekleri iddia edilir, gentilis ismine sahip 
olmalıydı (bu Cicero'da var) . 

MÖ 445 Roma tribiinii Canuleius patricilerle plebler arası evlilik yasağı ile ilgili 
yasayı kaldırma itkisiyle hitabında şöyle der (Uvius IV, böl. 4): "Quid enim in 
re est aliud, si plebeiam patricius duxerit, si patriciam plebeius? Quid iuris tandem 

[•) Roma'nm yedi tepesinden biri (ç.n.) 
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mu ta tur? N empe patrem .requuntur liberi."236 (221] (Bunun içinde erkek fecere.rinde ne.ril 
de vary. Ne.rilin erkek 1ecere.rinden ilerlediğini pratik biçimde göstermek üzere: lulia, 
Gaiu.r lu/im Cae.rar'ın kızkardep, Marcu.r Attiu.r Balbu.rra evlendi. Adı, luliu.r genline 

ait olduğunu gösterir. Kızı Attia Attia genline ait olup, babasının gentili.r ismini 

alır. Attia Gaiu.r Octavianu.r ile evlenir, Gaius Octavianus'un (yani daha sonra 
Augu.rtu.r) annesi olur. Oğlu babasının ismini alır ve Octavianu.r genline dahil olur. 

Adamla göre (Roman Antiquitie.r) : gen.r adını alan ailede tek kız vardı; Tullia, 
yani Cicer·o'nun kızı; Julia, Caesar'ın kızı; Octavia, Augustus'un kız kardeşi, vs. 

onlar bu i.rmi evlilikten .ronra da laf!)'Of'dH. 2 kız olur.ra birine Maior, diğerine Minor 
(yabanıllardaki gibi). 2'den fazla olursa, .rayılanna göre ayrılırlar: Prima (birinci) , 
.recunda (ikinci), tertia, quarta, quinta ya da daha yumuşak bir söyleyişle Tertlllla, 
Quartlllla, Quintilla, . . .  Cumhuriyetin ye1ermekte olan döneminde gentel in isimleri ve 
ailelerin .rqyi.rimleri sabit ve kesin kaldı. Ailenin, kendi ardılı olarak gelen tüm 

83 çocuklarına ortaktı. Ör.giirliiğiin alt ii.rt olmaundan sonra, değişti 1 ve yıkıldı. 
Romalılardan bildiğimiz kadarıyla ne.ril erkek 1ecere.rinde. Tüm bu yukarıda 

alıntı yapılan vakalarda ki1iler gen.r dıpnda evlenfyordu. Roma gente.r'inin afağıdaki 
haklan ve yiikiimliiliikleri: 

1) Merhum 'gentik.r'in miilkiiniin vera.retinde ka'fıllklı hak; 2) Ortak mezaryerine .rahip 
olma, 3) Ortak dini ayinler; .racra geniilicia [gen/in kutsal işleri-ç.n.]; 4) Gem içeri.rinde 
evlenmeme yiikiimliiliiğii; 5) Topraklara trtak olarak .rahip olma, 6) Yardlfll, .ravunma ve 
zarariann 111:(!?1ini konu.runda ka'fıllklr yiikiimliiliik:, 7) Gentili.r i.rmini tapma hakkı; B) 

yabancılan gen.r 'e geçirme hakkı. 9) Şefteri .reçme ve gorevden almak hakkı? 
1'e) MÖ 451. 12 Levha Ya.ra.rı ilan edildi; gentiks�eki e.rki vera.ret kuralı çoktan 
hükümsüz; .rui herede.r'e (onun virisleri-ç.n.] geçiyordu ve evlatyokluğunda erkekler 

yoluyla merhumun 1ecere.rindeki ardrllanna. Gaiu.r In.rt. I. III, 1 ve 2 (zevce evlatlada 

birlikte varisti). Yafayan evlatlar efil alryordu, merhum oğu/Iann evlatlan babalannın 
payım eşit olarak alıyor; diğer gentel e ait olan ve vasiyet bıra.kmarnış kişilerin kadın 

ardıliannın evlatları dışarıda bırakılıyordu. Aynı yasayla .rui heredu olmadığında 
(a.g.e. kit. III, 9) -miras erkek akraba/ara geçjyordu; erkek tarafı akrabalığında tüm 

kişiler kendi ne.rillerini va.rfyet bırakmayan kiff.Yie biriilde erkekler yoluyla aym ortak 
cetMe dayandırabiliytrdu; bu yiizden bu ne.rlin tiimii aym gentili.r i.rmi IOfrytrdu, kadınlar 
ve erkekler ve geri kalan gentilelte derece olarak merhuma daha ya.kındılar. En 

yakın dereceden erkek tarafindan akraba/ann avantajı vardı: vasiyet bırakmayanın 

1) erkek kordefieri ve evlenmemif kız kardefkri; 2) amcalan ve evlenmemi! halalan vs. 

Ama evli kızkardeflerin çocuklan dıfanda bırakrlryordu --çünkü diğer gen/e ailtirler
gentili.r akrabalar (erkek taraji) tarafından bile, vasiyet bırakmayanla ilişkisi sadece 

gentili.r i.rmi üzerinden kanıtlana biliyor; gentili.r hakkı kandaprğın üstüne çıkıyor, 
çünkü m ülkü gen.r içerisinde tutma ilkesi temel (Tarihsel) dizi zorunlu olarak 1 2  
Levha'da göründüğünün tam tersi. 1 )  Gentile.r; 2) ne.rilin kadından erkek 1ecere.rine 
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geçmesinden sonra vasiyet buakmtganm evlatlanmn dahil olduğu erhk tarafi akraba; 3) 
erhk tarafi akrabadan dlflanmlf w/at/ar. 
Bir kadın evlilikle birlikte deminutio capitis, yani erkek tarafi akrabtga ait 
haklardan feragatten çekiyordu; w/i değil, evlenmemif bir klzkardef miras 
edinebiliyordu, çünkü evli olan miilleii bir diğer gens'e aklarabiiirdi 
Roma'da arkaik <ilkelerden> en uzun süre belirli durwnlardagentiles'e miilk veraset 
hakki kaldı (buna Niebuhr da dikkat çekiyor.) Az at/ar, aza da sahibinin genlinin 
gentileı haklanm elde edemiyordu, ama clienlin patronunun gentilis ismini alma 
izni vardı, böylece Cicero'nun azatlısı Tyro, M. T HI/im Tyro oldu. 12 Levha Yasasi 
vasiyetsiz ölen bir azatlının mülkünü eski patronuna veriyordu.' 

2'ye) Barbarl1ğm Üst Swiyesi'nde-sadecegem'in iiyelerine iizel birmezar yeri. Romalllarda 
böyleydi, mesela Claudius genlinin şefi Appius CltıHdius, Sabinilerin kenti 
Regili'den Roma'ya taşınır ve orada senatör olur, genli ve birçok elienieli ile 
birlikte -Suetonius Tiberius'un Hayatı, böl. 1 şöyle der: "Patricia gens CltıHdia 
. . .  agmm (di!IJiet topraklanmn bir kısmı) insuper trans Anienem (Anio üzerine) 
clientibus locumque sibi ad sepultram cub Capitolio, publice accepit."137 [222) O 
zamanki göreneğe göre gens için bir mezar yeri almıştı. 

Iulius Caesar döneminde aile mezarl1ğ1mn yerine tamamen gem geçmemifti; 
Karut Quintilius Varus, Germania'da ordusunu kaybetti, kendini öldürdü, cesedi 
düşmanların eline geçti, yarısı yanmış. Velleius Patereulus II, 1 1 9: Vari corpus 
semiustum hostilis laceraverat feritas; caput eius abscisum latumque ad Maroboduum 
et ab eo missum ad Caesarem gentilicii <tamen> tumu/i sepultra honoratum 
est.238 (223) Cic., De Legibus II, 22. "lam tanta religio est sepulcrorum (mezarların 
kutsallığı bu derece büyüktü), HI extra sacra et gentem inferi (gens'in dini ayinleri 
ve mezarları olmadan) fas negent esse, idque apud maiores nostros. A. Torquatus 
in geme Popilia iudicavit."239 [224) Cicero'nun zamanında aile mezarl1ğ1, aileler 
gentes'te tamamen özerkleşince, gem'inkinin yerini aldı.- 12 Levha'dan once yakma 
ve go·mme eşit derecede uygularuyordu, (1 2 Levha yakmayı 1 ya da şehir içinde 
gömmeyi yasakJadı. Columbarium'a (kül kapları için oyuklar açılmış bir kabir) 
genelde birkaç 100 leiil kab1 eşlik ediyordu. 
3 'e) sacra privata ya da sacra gentilicia, belirlenmiş dönemlerde gens tarafından 

icra ediliyordu. (Gens'in bütün üyeleri doğHflan olsun, sonradan geçme olsun 
I!IJiat edinilmif olsun bundan sorumluydu. Bir kişi, gens'ini ktgbettiğinde, bu 
sommluluktan kurtlllurdu ve bununla bağlamılı ayrıcalıklarını kaybederdi.) Bu 
ayinlerin harcamalarının genlin üyelerinin sayısının azalmasıyla gens için yiik 
haline geldiği vakalardan bahsedilir. Kıitsal tginler -kamusal ve özel- sadece 
Pontifex diizenlemeleri altmda, sivil sOTHmluluğa tabi değil. 

(*) Roma'da patronus (hami)-cliens (tabi) ilişkisi. Patronus güç -e senet açısından cliens'inden üstün· 
ken, ona maddi, hukuki, iş, evlilik, din hizmetleri gibi alanlarda doğrudan destek veriyor, karşılığında 
cliens de ona hizmet veriyordu. (ç.n.) 
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Bu rabipliklerde karmaşık bir ibadet sistemiyle Pontifices'in, curia rahiplerinin 
ve kahinierin tefkilatı kuruldu, ama rahiplik temelde .reçime dayanryordu; her aile reisi 
de hanenin rahibiydi. 

Roma'nın erhn dönemlerinde birçok gen.r'in dini ayinlerini icra etmek için240 
(226] kendi .racellum'u (küçük, çansız ibadet yeri, şapel- ç.n.]; (.racellum e.rt locu.r 

parvu.r d eo .racrata cum ara, Trebatius Gell. Böl. 1 2; "S acella dieun/ur loca dii.r .racrata 
.rine lee/o." Fe.rtu.r)241 (225] ; birkaç gen.r'in kuşaktan kuşağa aktarılan özel kurban etme 
icraatı vardı. Zorunlu olarak görülüyordu (Nautius'lar Minerva'ya, Fabius'lar 
Hercules'e vs.) 
4'e) Gentili.r düzenlemeleri yasa biçimine sahip adet/erdi; mesela gem içeri.rinde iç 

evlilikya.rağr, Roma'da kısa süre sonra yasaya dönüştürülmüş gibi görünüyor; 
ama Roma .rqykiitiiğii kuralı kanıtlar- evlilik gem dışında. İstisnasız dahasını 
gösterir: bir kadın evliliğiyle baba .rqyundan gelen hakkından Va:(',geçerdi, çünkü e.rki 
gen.r'li olurdu. (mülk kendi genlinden zevcininkine devredilemezdi.) Aynı 
sebepten: bir kadının evlatlannın tiim vera.ret haklannın bir dayının ya da anne 
tarafindan biiyiikbabamn vera.retinden pkanlma.rı; kadın gen.r dışında evlendiği 
için, evlatları babasının genline ait -kendi genlinden de bir şey yok, çünkü 
orada da miras bıraklılacak bir şey yok. 

S'e) orlak toprak miilkii, barbar kabilelerinde ortak. Bu yüzden Latin kabileleri 
tarafından doğal; çok erken dönemden bu yana topraklarının bir kısmı 
ayn ayn bireyler tarafindan elde bulunduf'llluyor görünüyor; başta kesinlikle 
.radece gerçekten me.rken tllfulmu! topraklara .rahip olma hakkı, Barbarlığın A1ağı 
Seviye.ri'nde çoktan gerçekleşmişti. 
Kır.ral Latin kabilelerinde, topraklar her kabile tarafindan orlak olarak elde 

bulunduf'llluyordu, diğer topraklar gen.r'lere aitti, diğerleri de hane/ere. Romulus 
Dönemi'nde bireylere toprak dağıtmak olağan, daha sonra oldukça yaygınlaşıyor. 
Varro, De Re f'll.rtica I. I, böl. 1 O' da diyor ki: "Bina jugera quod a Romula prim um 
divi.ra dicebantur viritim, quae heredem sequerentur, heredium appella1'11nf'242 [227] 
(Dionysius'ta da aynısı). Numave Serviu.r Tulliu.r da benzer dağıtımların yapıldığını 
söylüyor; bunlar birey.rel mutlak miilkiyetin başlangıcı, daha öncesinde yerleşik bir 
hayatın olduğunu gösteriyor. Devlet tarafından .radece dağıtılmryor, bahfediliyor da, 
birey.rel bir .rö.zlefmeden doğacak topraklar üzerindeki miilkiyet hakkından çok farklı 
bir biçimde . . .  Bu topraklar, Roma halki tarafindan orlak olarak elde bulundurulan 
topraklardan alındı. Gente.r, curiae ve kabileler Medeniyet'in başlangıcından sonra, 
bireysel dağıtım dışında, bazı topraklan ortak olarak elde bulunduruyordu. 

Bunun üzerine Momm.ren şunları diyor: "Roma toprakları en eski zamanlarında 
klan sayısıyla (onda soy anlamına da geliyor!) bölgelere aynlryordu, bu bölgeler 
daha sonra en e.rki ta/f'a il [e bölgelerinin (tribu.r ru.rticae) oluşumunda kullanıldı . . .  Bu 
i.rimler (bölgelerin) daha .ronra eklenmif bölgelerin i.rmiyle aym değildi. Daha sonraki 
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bölgeler isimlerini coğrafi konumlardan değil, istisnasız Cami/ii, Galerii, Lemonii, 
Po/Iii, Pupinii, Voltinii, Aemilii, Cornelii, Fabii, Horatii, Menenii, Papirii, Romilii, 
Sergii, Voturii gibi243 [228) soy isimlerinden alıyordu." Her gens bağımsız bir bö'lgeyi 
elinde bulunduruyor ve onun üzerinde yerlefikJef!Jordu. (Ama bizzat Roma'da gente.r 
jarldt bö"lgelerde yerlefiklefebii!Jordu.) 

Mommsen bunun dışında: 
"Nasıl her hane kendi toprak parçasına sahipse, Id an-hanesi de (bu kesinlikle 

Mommsen'in kullandığı kelime değil) ya da köyün görece daha sonraki dö.nemde 
ss ev-toprakJanna benzer biçimde (!), yani ortak mülkiJet 1 sisteminde düzenlenmiş . . .  

olana ait kJan toprakJan vardı. Bu kJanlıkJar daha başından bu yana bağımsız 
topluluklar olarak değil, politik bir cemaa/in (civita.r populi) aynfmazparçalan olarak. 
Bu birincisi, kendini aynı sürü, dil ve davrantflara sahip, yasaya karpirldı olarak 
uyulması ve karfrlıkJı yasal yardıma ve saldında ve yardımda ortak hareket etmeye bağlı 
Id an köylerinin bir toplamı olarak sunar."244 [229] Mommsen, lrokualara tam paralel 
biçimde245 [230) kabilelerdeki toplumsal örgütlenmelerin yük.relen dizilerini -gens, kabile, 
konfederasyon- gö"sterirken, Roma 'nın kurullifUndan o·nceki LAtin kabileleri topraklara 
haneler, gente.r ve kabileler tarafından toprakları elde tutarken temsil ediyor. 
Fratriden bahsetmiyor. Bahsedilen hanenin tek bir aile olmasına pek imkan yok, 
muhtemelen akrabalık ilifkileri olan ve ortak bir konutu me.rken tutmu1 ve bir hane 
içerisinde yafayan komünizm uygulayan ailelerden olu1uyor. 
6ya) Gentilizm'in ilk özelliği- kifi.rel hakJann korunması için gentile.r'in birbirine 

bağımlılığı, her vatandaşın korunması için yasa ve Devlet' e döndüğü civitas 
kurulur kurulmaz birden ortadan kaybolu; Romalılarda tarihsel dö.nemde 
sadece kalıntr/ar halinde bulunabiliyor. 
Yaklaşık MÖ 432'de Appius Claudius hapishaneye atıldı. Ama I.ivius VI, 20: 

"Ap. C/audio in vinculo ducto, C. Claudium inimicum (Appius Cl.'un) Claudiamque 
omnem gentem sordidatum (yas kıyafetleriyle) fui.r.re."246 [231]  Niebuhr, gentes 'in 2. 
Pünik Savaf/an .rrrasında esir durumundaki yoldaflannr fidye ödeyerek kurtarmak 
için birbirine kenetlendiğini iddia ediyor; Senato yasakJryor, aynı Niebuhr'a 
göre genlin kendi muhtaç gentileline yardım etme yükümlülüğü var; bunun için 
Dionysius�an alıntı yapıyor: Il, 10 "edei tous pelatas ton analomaton os tous 
genei prosekontas metekhein. ("EÔEt m\ıc ıtEAcİigc Iwv gygAwı,ı.Cuwy wqouc yEyEt 

ıtQoarıxongc ı,ı.ımxm ")"247 (232) 
7'ye) Uzun vadede kişilerin kendi nesillerini kurucuianna kadar geri göiürmeleri 

imkansızlaşn. Niebuhr (bu kaba saba temele dayanarak) bir genlte herhangi bir 
kan akrabalığı bulunduğunu reddediyor, çünkü ortak bir eel yoluyla bir bağlantı olduğunu 
kanıtlayamryorlardr, bu yüzden gens salt kurgusal bir ö"rgütlenmeye dönüyordu . . .  
Nesil, kadın feteresinden erkek 1eceresine geçince, gente.r'in isimleri -muhtemelen 

hayvanlardan gelen- yerini ki1i isimlerine bıraktı. Genlin tarihinin aktanınında ünlü 
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olmuş herhangi bir birey aym isimdeki ettidin adım alır ve bafka isim/erin N�n aralıklarda 
bN kifinin isminin yerini alması ihtimal dışı değildir. Mekan aynlığı sonucu bir gem 
bölünürse, bir bölüm yeni bir isim alır, bN isim tkğifikliği gem'in üstüne kurulduğu 
akrabalrğı boi!'Jaz . . .  Centilis nesiinin .J<Y.dtıfmasmm tek yolu var -gens'e bir yabancının 
geçirilmesi. Bu çok sık olan bir şey değildi . . . 500 kişiden oluşan bir lrokua genlinde 
-gem tiim kandaflan kiiçiik bir kategori saymna indirgeyen bir kandaflık sistemi getirirken 
ve ardıllarını aynı şekilde belirsiz biçimde korurken -tüm üyeleri birbiriyle ilişkili 
ve her kişi diğeriyle ilişkisini biliyor ya da bulabiliyor; yani arkaik gem�e akrabalık 
o/gNSN daimi olarak mevcut. Tek efli evlilikle tamamen farklı bir kanda1lık sistemi geldi, 
bN sistemde yan-sf!Yiar arasındaki ili1kiler hemen ortadan kayboldN. Bu sistem, tarihsel 
dönemin başlangıcında Grek ve L.atin kabilelerinde. ı Grote'nin (History of Greece. lll, 33, 36) anlattığına göre: Argos1N Kleisthenes 
Sicyon'Nn 3 Dor kabilesinin isimlerini, birini Hyatae (tekil: yaban domNzN) , ikincisini 
Oneatae (kat11), üçüncüsünü Choreatae (kiiçiik domN:() olarak, değiştirdi; bu 
Sicyonia'lılara hakaret etme amacım güdüyordu, o yaşarken ve altmış yıl sonra bu 
isimler onlarda kaldı. "BN hayvan isimleri fikri gelenekle mi geliyordN?"248 (233) 

Centilis örgütlenmesinin çöküşü başladıktan sonra, böliimkre ayrılma siireci yol!gla 
yeni S<!JI oiNfNnm sona erdi; diğer varolaniann da kö"kii kNmdH. BN dNmm, gentilis neslin 
bir Sf!Ykiiliiğii olarak değerini artırdı imparatorluk zamanında yabancı bölgelerden yeni 
aileler daimi olarak Roma 'da yerleşti tJe toplNm sal avantajlar elde etmek için gentiks isimleri 

86 aldılar. İmparator Claudius (MÖ 40-54) 1 yabancılann Romalı isimleri almasıru 
yasakladı, özellikle eski Sf!Yiann isimlerini. SNetoniNs Vit. Clandim, bol. 25 şöyle diyor: 
"Peregrinae conditionis homines vetuit usurpare Romana nomina, dumtaxat 
gentilicia."249 (234] Tarihselgen/ele ait Romalı aileler hem imparatorluk'ta hem daha 
önce Cumhuriyet'te kendi soykütüklerine en büyük değeri verdiler. 
B 'e) CNmhNriyet'te oldNğN gibi İmparatoriNk�a da aileye geçirme uygulanıyordu, bN 

kifiyi ailenin gem'ine geçiriyordır, bNna Siireci zor/afitran formalitelereşlik ediyordu. 
Evlatsız ki1iler ve evlat sahibi olma ya pm geçmi1ler Pontifices 'in ve comitia cNriata'nm 
izniyle bir oğNI evlat edinebiliyordN. Cicero, Pro Domo, bö"L 13. Cicero'nun 
zamanındaki önlemler daha önce kısıtlamaların daha büyük ve vakaların 
daha az olduğunu gösteriyor. 

9a) RomaWarda şef (princeps) makamırun görev hakkı ile ilgili doğrudan bilgi 
bulunmuyor; civitas'ın ortaya çıkışından önce hergenlin birfefivardı, muhtemelen 
daha da çok; bunun yanında L.atin kabikkrintk irsiyet hakkı muhtemelen 
yoktu, çünkü seçme ilkesi daha sonra baskın çıkıyor -yani reges yönetiminde ve 
CNmhNriyefte; bizzat rex, en yiiksek makam, seçimk geliy<rdN, senatiir makamı seçime 
bağlrydı ya da btıfVNTII ileydi, konıiiller ve daha aftlğt mertebetkn hakimler için de bu 
böyleydi Pontifices kNTIIIN -Numa'nın kurumsallaşnrdığı- boşluklan ilk önce 
seçim yoi'!Jia delduruyordu (Pontifoes bi:c<at kendini tamamlayacak biçimde); UviNs 
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(XXV, 5) yaklaşık MÖ 212'de comitia yoluyla bir pontifex maximm'un seçiminden 
bahsediyor. Pontifex ve rahiplerden birkaç km-u/un üyelerini seçme hakkı olan 
Lex Domitia· yoluyla halka aktanlmış, daha sonra Su/la tarafından uyarlandı. 
- Princeps (gem feft) makamının "irs!' olduğu iddiasının da yersiz olduğunu 

düşünmek gerek -pozitif kanıt olmadan. Ama nerede seçme hakki -makamın 

görev hakkı ömür boyu- orada görevden alma hakkı. 
Bu gens şefieri ya da bunlardan seçilmif kipler Roma'nın kuruluşundan önce 

Lı.tin kabileleri Kurulu'nu oluşturuyorlardı. Tüm bu "kantonlar (kabile diye 

okuyun) ilkel zamanlarda politik olarak (asinus! .. ) egemendi ve bunlardan her biri 
prensi (Prens kaşifi Mommsen; kabile şefi diye okunuyorJ, iht!Jarlar kurulunun ve 
savafp/ar meclisinin i{birliği tarafından yönetiliyordu." (Mommsen. Bay Mommsen, 
yöneten kuruldu; askeri kumandan, nam-ı diğer Mommsen'in Prensi değil). 

Niebuhr şöyle diyor: "Akdeniz kıyılarındaki medeni uluslara ait olan tüm 

şehirlerde senato devletin halk meclisi kadar gerekli ve olmazsa olmaz parçasından 
biriydi; iht!Jar vatandaflardan seçme bir topluluk/u; Arislote/es der ki, böjle bir kurul, 
kurul aristokrat olsun demokrat olsun herzaman mevcuttur, egemenlikte paydaşlarının 
sayısı ne kadar az olursa olsun oligarfilerde bile kanun teklifierini hazırlamak 
üzere belirli meclis üyeleri atanır." Politik toplumun Senato'su genli/is toplumun 
şefter kurulunu izledi. 100 genteli temsil eden 100 ihtiyarın bulunduğu Romulus 
Senotosu ömür boyu geçerli bir makamdt, ırsi değildi, buradan şefin makamının o 
sırada seçime dayalı olduğu sonucu çıkıyor. 

MÖ 474 civarı Fabian gens'i Veientian Savaşları'nın sorumluluğunu almak için 

bir gens olarak Senato'ya danıştı. Teklifieri kabul edildi, tuzağa düştüler. Liv. II, 
50. (ayrıca bkz. Ovidius, Fasti, II, 193.] "Trecentos sex (bu kadar kişi askerlikten 

çekilmişti) perisse satis convenit; unum prope puberem (ergenlik yaşının altında) 
aetate relictum stirpem genti Fabiae, dubiisque rebus popu/i Romani saepe domi bellique ve/ 
maximum Juturum auxilium."2"0 [235] 

300 sayısı eşit sayıda kadın olduğunu gösteriyor olabilir, ki onlar erkeklerin 
eviadarıyla birlikte Fabian genli için en azından 700 kişi eder demek (bir erişkin 

(pubes)değil). 

87 Kmm II, Böliim XII. Roma Curia'.rt, Kabilesi ve Ha/h 

Cumhuriyet'in kurulmasına kadar muhtemel dönemler. 1) Romulus. MÖ 754-
717 (1 -37 a.u.c.) ... 2) N uma Pompilius MÖ 711-679 (a.u. 37-75) 3) Tullm Hostilius. 
MÖ 679-640 (a.u.r. 75- 1 14) 4) Ancus Marius MÖ 640-618 (a.u. 1 14-136) 5) 
Tarquinius Priscus. MÖ 618-578 (a.u. c. 136- 116) 6) MÖ 578-534 (a. u.c. 176-220) 7) 
MÖ 534-509 (a.u.c. 220-245) Tarquinius Superbus. 
[*) Pomifices seçiminin comitia tributa oyuyla belirlenmesi gerektigini öne süren yasa. ( ç.n.) 
[**) Latince: eşek ya da salak anlamına gelen küfür. (ç.n.) 
[***)ab urbe condita'nın (şehrin kuruluşundan itibaren) k1saltması, şehir burada Roma dernek. (ç.n.) 
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Toprak ve mülk üzerine temellenen civitalın yanında, gen s üzerinde temellenen 
societa.r; civitas örgütlenmesi 200 yriirk bir zaman dilimi içerisinde yavaş yavaş 
ötekisinin yerine geçti; deği pm belli bir derecrye kadar Servius T ulliu.r (MÖ 57 8-5 34, fehrin 

kurulufund an itibaren 176-220) yönetiminde tamamlandı. Grek251 (236) fratrisinin bir 
benzeri olan curia = 10 gens; 10 curia = 1 kabile; Servius Tulliu.r yönetiminde Populus 

Rı!manus = 3 kabile, 10 curia, 300 genlti Romalı kraliann efsanevi olup olmadıklan 
saçmalığın daniskası; onlara atfedilen yasamanın da efsanevi ya da doğru olup 

olmadığı da bir o kadar saçmalığın daniskası. İnsan ilerlemesine dair olaylar belirli 
insanlardan bağımsız, kurumlar ile adetler ve giirenekler içerisinde kristallqen ve icatlar ve 

kefifler yol19la muhafaza edilen maddi bir kayıt içerisinde ci.rimleprler. 

Gente.r'in sayr.ral 19arlamasr vs- yasal teminin bir sonucu olarak, Romulus'un 
zamanından bu yana ilk 2 kabileden daha eski değil. Romalıların curia 'sı -
Grek'lerin ve lrokuaların fratrisinden farklı olarak içine ayrı bir yö"netim niteliği 

zerk edilmi! bir örgütlenmeye evrildi. Muhtemelen bir curia'nın genteli birbiriyle 
ilişkiliydi, birbirlerine zevcelerle iç evlilik yoluyla eklemleniyorlardı. (Bu bir 
varsayım.) Fratri olarak örgütlenme -Roma tarihinde ilk kez Romulus'un 
yasasryla bağlı olarak bahsedilmiş olsa da, Lıtin kabilelerinde ezelden beri var. 

Livius I, 13. "ltaque, quam (Romulus) populum in curias triginta divideret 
(Sabinelilerle barıştan sonra), nomine earum (yağmalanmış Sabineli kadınların) 
curiis imposuit."252 (237) 

Diotrys. Antiq. Of Rome, ll, 7. "phratra de kai lokhos (savaşçı arabası, ordu) 
e kouria; a.g.e. şöyle: dierento de kai eis dekadas ai phratrai pros autou, kai 
egemon ekasten ekosmei dekada, dekourion kata ten epikhorion glottan 
prosagoreuomenos."253 [238) ı.pQıiiQIX ôE xcxl lı.Oxoc � xouQlcx"· ôt�QllYID ô§ 

xcxl Ete ôı;xciôctc cd ı.pQcxiQcxL ıtQOc cxı:Uoli, xcxi �yı;ı,uiıv ExcicrillY ExOcriJ.EL ôexcxôcx, 

ôexouQiwv xcxici n:ıv Emxıi>Qwv yt..ıi>ucxv ırQocrcıyoQeu6ı,ı.ı;voc. 
Plut. Vit. Rom. Böl. 20. Ekaste de phyle deka phratrias eikhen legousin 

eponumous einai ekeinon ton gynaikon." 254 (239) ('•Excicrill ÔE ı.puA.� ôExcx ı.pQcxiQicxc 

!iLXEY Hyoumy ıbtwylıı,ı.ouc sivcxL ı;xı;jywy IWV yuygtxıi>v.") Her kabiledeki gens saymnr 

19arlamak olan Rı!mulus'un çevmindeki kabilelerden edindiği katılım yoluyla başarabildiği 
şeydi Ramnes'te (birinci kabile) ilgili genteli aynı curia içerisine aldı, diğerinin 

eksikliğini tamamlamak için doğal curidnrn birinden gelifigüzel gens Ja:dasrnr alarak sayısal 
simetriye ulaşıyordu (Kızılderililerde de rastlanıyor.) . Tities çoğunlukla Sabineli; Luceres 

heterojen, yavaş yavaş katılım ve fetihlerle daha sonra oluştu; Etrüsk gentelini de 
içinde barındırıyordu. Yeniden inşasındagens safkaldı, curia bazı durumlarda akraba 
olmayan genteli dahil etmek durumunda kaldı, doğal fratrinin de srnrrlannr çiğnedi; 

kabile salt .rpontan büyümryle kendisine ait olmayan yabancı ögeleri çevreliyordu. Üçüncü 
kabile (Luceres) büyük ölçüde yapay bir yaratrmdrr; Etrüsk ögesi, lehçeleri Rı! malılar için 

tam anlamryla anltıfrlmaz olmadığı için kendini kabilenin içine aldırmıştı. 
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N iebuhr ilk önce ha/km o·zerk olduğunu, kral denen şeylerin delege etme giicii 

olduğu ve Senato'nun tem.ril etme i/h .ri ne dayandığını göstermişti. Ama Niebuhr şunu 
derken, olguyla arasında açı oluşuyor: .rayual oranlar Roma gentelinin Romulu.r 

Anaya.ra.rı 'ndan daha e.rki olmadığına dair tersi kanıdanamaz bir kanıt sunuyor, "bir 

ya.rayapm tarafindan oluftHrulmHf,ya.rayapıcmm planının kalanryla H.JHm içeririnde olan 

tiizel kifiler'255 [240] Bir yasa yapıcı kendi kafasından gen.r'i uyduramazdı; curia'yı 
da ancak genteli bir araya getirerek yapabilirdi; bir curia'daki gen.r .raym ya da bir 

kabiledeki curia .raymnı sınırlamalada artırabilir ya da azaltabilirdi. 
Dionyuo.r'takiyer (Halicarnauen.ri.r) I. ll, böl. 7 tam olarak şöyle okunuyor: "O 

(Romulus) tüm kitleyi üçe böldükten sonra, her (3) bölümdeki en mükemmel 
insanları lider yaptı (egemona epestesen) (�yeı.ı.ovıx EıtEau.ıaev); sonra yine her 

3 Biiliim 'ii 10'a böldü, eşit liderlerden (isos (�) mertebesinde)256 (241] bunu 
yine en maharetli saydı; (3) büyük bölüme tribu.r dedi; küçüklerine curia (kourias) 
(xouglcıç), ki şimdi de aynı isimlere sahiptirler. Grek dilinde tribus= phyle ya da 
trittus (�); curia = phratra ve lokhos (�) (çete, savaş ordusu); Tribu.r'un 
tepesindeki adamlar = phylarkhoi ya da trittuarkhoi, (�) Romalılar Tribuni 

derler. [Tribunu.r aynı zamanda gerçek anlamryla e.rki kabile fefinin eşdeğeri.] 1 Curiae 

liderleri = phratriarkhoi ve logakhoi (!fQ<X"tQt!XQXOt u. Aoxıxyol), Romalılar curio 

(gen. curionis) diyor. Fratriler yine dekad'lara bölünmüştü ve bir lider her 
dekad'ı yönetiyordu; halk ağzında decourio. Ama her şey Phyle ve Fratri olarak 
bölündükten ve düzenlendikten sonra, toprağı 30 efil paya boldii, her fratri'ye bir 

pay tJerdi, kutsal mekanlar ve tapınak için yeterince toprak aldı ve bir miktar 

toprağı da cemaat iht!Jaçlan için bıraktı (kai tina to koino gen katalipon) (xcıl ·dvcı ıw 

xmvw yxıv xıxıcıA.mı!ıv). İnsanların ve toprağın Romulus tarafından sırf bu şekilde 
dağıtılması, herke.re en biiyiik efillikti. 

Curia'nın üyeleri curiale idi; biraderliğin başına curio adında bir rahip 
.reçiyorlardı; her curia'nın kendi kutsal ayini vardı, ibadet yeri olarak .racellum ve 
işlerin görülmesi için hndi toplantı yerleri; curio'nun yanında seçilmiş yardımcı 
rahip jlamen curiali.r'in dolaysız görevi ibadetlerin sorumluluğuydu; Roma'da 
gentili.r sistemin senatodan daha özerk gücü comitia curiata, halk toplantısı. 

Romulus'tan önce Latin kabilelerinde -kabile fefleri (Dionysius II, 7); hakime ait 
(şehirde), a.rhri (savaş alanında) ve dini (kutsallıkla ilgili olan şeyleri yönetmede) 
görevleri olan (Diony.r. a.g.e.) Her halükarda makamma seçimle geliniyordu, 
muhtemelen genel bir mecli.rte toplanmıf curiae seçiliyordu. Roma kurulmadan önce 
"kabile şefi" ne muhtemelen "rex" deniliyor, benzer şekilde Senato Kurulu [senex 
-ihtiyar adam ç.n.] ve kabile mecli.ri-comitia (con-ire- birlikte gitmek ç .n .] .  3 Roma 

kabile.rinin kayna1ma.rmdan sonra -kabilenin ulu.ral karakteri ortadan kayboiH.Jor. 

Bir teşkilat olarak 30 curione.r bir rahipler topluluğu içerisinde örgütleniyordu, 
bunlardan birinin curio maximu.r makamı vardı; gen.r mecli.ri taraf ın dan seçilmişti. 
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Bunun yanında kahin/er topluluğu Ogulnia yasası* altında (MÖ 300) şefieri de 
-magister collegii- dahil olmak üzere 9 üyeden oluşuyordu ve Pontifex !IJpluluğu, 

aynı yasa altında Pontifex Maximus da dahil olmak üzere 9 üye. Tiimii, Romulus 
tarafından örgütlendiği üzere kendini şöyle adlandırıyordu: Populus Romanu.r; 

bir genli/is toplumundan başka bir şey değildi; değişim gerekljydi ve Romulus 
yönetiminde ve onunla Servius Tullius arasındaki dönemde (754-534) halk 
çabuk biçimde büyümeden temel bir değişiklik oldu. 

Livius, "vetus consilium"un [-ihtjyarlar meclisi, ç.n.] karanlık ve mütevazı bir 
kalabalığı kendine çekmek ve sonra onların gelecek kuşakları üzerinde o yere 
dair bir hak iddia edebilmek için şehirlerin kurucularının trüklerini değiştirdiğini 
söylüyor. Romulus böylece Palatine Tepesi yakınlarında bir barınak açtı ve çevre 

kabile<ler>den herkesi davet etti, vs. "Eo ex finitimis populis turba omnis sine 

discrimine, liber an servus essef, avida novarnm reT"Hm peifugit; idque prim um ad coe ptam 

magnitudinem roboris fuit." (Liv. I, 8)257 [242) Plut. Romulus bii/. 20 ve Dionys. II, 1 5  

da bannakya da korudan bahsediyor. İtalya'nın barbar nüfusunun çok arttığını, 
aralarında anlaşmazlık olduğunu, kişisel güvenlik yoksuniuğu olduğunu, hane 

içi kölelik olduğunu ve şiddetten korkulduğunu gösteriyor. Sabineliler tarafindan 

sa/dm, çalınan zevceleri yüzünden; tavizle sonuçlandı, Latinler ve Sabineliler 
bir toplum olarak kaynaflt, her boliiğiin kendi askeri lideri vardı, Titius Tatius 

liderliğinde Titiler (Sabineliler) - MÖ 679-640. Tullus HostiliHS Latin fehri Alba'yı 
aldı, tiim nüfusu Romaya getirdi; söylendiğine göre Caclian Tepesi'ni ele geçirdiler; 
Liv. I, 30. 640-618 'a göre vatandaş sayısı artık iki katma çıkmıştır: Ancus Marcius 

Latin şehri Politorium'u aldı, halkı olduğu gibi Roma'ya taşıdı; söylenildiğine göre 
onlara aynı ayrıcalıklada Aventinus Tepesi bahşedildi. Kısa süre sonra Teliini ve 

Ficana sakinleri boyunduruk altına alındı, Roma'ya götürüldüler ve ayrıca M. 
Aventinus'u mesken tuttular (liv. I, 35). Gentes Roma'ya getirildi, hepsi yerel 

olarak birbirinden ayn kaldı, gentes, kabileler kalelerde ve sur/u fehirlerde toplanmaya 
başlar başlamaz, bunu Barbarlığm Orta ve Üst Sevjyesi'nde her yerde yapıyordu. 
[New Mexico'daki Pueblo evlerinde her evi tiim mesken tutanlar aynı kabileye aitti ve 
bazt d��rumlarda tek bir ortak konut bir kabileyi banndmyordu. Tlascala'da 4 stilale 

tarafindan -muhtemelen jratriler- mesken tutulmuf 4 mahalle vs.] Bu yeni katılımların 
büyük bölümü ilk kez Tarquinius Priscusyönetiminde (618-578) birkaç yeni Etrüsk 
genlinin asimilasyonuyla 3 'iincii kabile Lllceres'te birleşmişti. 

Roma'da kabi/elerin yasal kısıtlamalar altında büyümesi yabancı öğelerin 
karışmasının tamamen dışında değil, yani tribus adı halkın 1 /3'ü; Latin dilinde 
Phyle'nin efdeğeri bir terimi olmuş olmalı, artık yok; Grekçe Phyle saf kalmışken, 

89 Roma kabilelerindeki heterojen öğeleri gösteriyor. 1 Romulus'un Senatosu daha 

o·nceki 1ef kurnilanna benzer if/ev/er/e. Niebuhr'un dediğine göre, her gem Senato'yu 

[*] Pleblere rahip olma hakkı tanıyan yasa. ( ç.n.) 
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temsil etmek üzere belediye meclis iiye.ri olan kendi dec11rion'11mt gönderiyord11. Senatör 
makamı ömür boyuydu, o zaman bilinen tek makam siire.ri (nasıl Anglosaxon 'da çiftçilik 

en az bir ömiir b<!JII.J!tı): Liv. I, 8 eliyor ki: "Centum creat (Romulus) senatores: 
sive quia is numerus satis erat; (herif o sırada Ramnes'in kabilesini oluşturan 
sadece 100 gens olduğunu unutuyor.); sive q11ia so/i cent11m erant, q11i ereari Patres 

possent. (bu zırvalayan pragmatizme üstünlük sıfatı!) Patres certe ab honore 
[Pater, çünkü genlin şefi) , patridiqHe progenie.r eorum appelati."258 (243) Cic. 
De rep. II, 8: "Prindpes, qui appellati sunt propter caritatem, patres."259 [244) 
Eviatiarına ve şecereden ardıHanna daimi olarak bahşedilmiş olan patricilerin 
seçkinliği sağlam biçimde kök saldığı Roma toplumsal sisteminin merkezinde 
bir an önce bir aristokrasi merlebesi yarattı; b11 aristokratik öge tırlık ilk kezgentilizm 

içine kDk saldı. Sabinelilerin birliğinden sonra senato Tiries kabilesinden 100 kişinin 
eklenmesiyle 200 kişiye çıktı (Dion. Il, 41) ve Luceres Patriciler zamanında 100 
gens'e çıktığında, Tarq11ini11s Prisc11s yoluyla bu kabilenin gente.r'inden bir 3'üncü 
100 kişi daha eklendi. 

Liv. I, 35. "N ec min11s regni s11i firmandi, quam augendae re< i> publicae m em or 
cent11m in patres legit (T arq11in. Prisc11s) qui deinde minorHm genti11m sunt appellati: 
factio ha11d d11bia regis, cuius beneficia in c11riam venerant."260 [245) 

Cic. de RLp. Il, 20'de biraz daha farklı: "lsque (Tarquinius) ut de suo imperio 
le gem tulit, principio dlljJiicavit ilJum pristin11m patr��m n11mer11m (bu ihtiyar patres'in 

200'den 1 50'ye düştüğünü varsayıyor; o zaman SO kişi Ramnes'ten ve Tities'ten 
(tamamlanacak n ve 100 kişi Luceres'ten yeni ilave edilecekti) ; et antiq11os patre.r 

maiorHm genti11m appellavit (bu Irokllalarda da böyle, ama ilkel bir anlamı var, 
minares gentes [küçük gentes- ç.n.] maiores'in [büyük gentes --ç.n.] ardı/ıdır, 

daha sonra bunun üzerine inşa eelilmiştir] quos priores sententiam rogabat; a se 

adsdtos, minor11m."261 (246) 
İdelianın şekli gösteriyor k� her unatör bir gem'in temsilcisi; dahası her gem'in 

kendi baf fefinin -princeps- olması kesin olduğu için bu kişigens tarafından seçilir 
ya da 10 gens tarafından c11ria olarak bir kerede 10 kifi seçilir. Bu doğası gereği 
Nieb11hr'11n da göriifii. Cumhuriyet'in Kuruluşu'ndan sonra (MÖ 509'dan beri) 
cemares senatodaki boşlukları kendi isteklerine göre doldurdu, bu daha sonra 
kanıiiliere de devredildi; senatörler genelde daha yüksek mertebelerden emekli 
hakimlerden seçiliyord11. 

Tiim kam11 teklifleri, halk meclisine kabul edilmesi için sunduklarında 
bağımsız davranabildikleri üzere senatodan pkryord11. Senatonun kamu refahı, 

yabancı ilifkiler idare.ri, vergilerin ve askeri güçlerin toplanması, gelirlerin ve giderlerin 

genel kontro/ii için genel bir koruyuculuğu vardı; elini işlerin idaresi birçok elini 
topluluğun sorumluluğunda olsa da, elin üzerinde de en yüksek güce sahipti. 

Halkın Medisi (Bar barlık'ın Alt ve muhtemelen Orta Seviye'sinde de b11 feklfyle 
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bilinmiyordu) Yüksek Seviye'de vardı, Grek kabilelerinin agora'sında (Atina/ı/ann 

ecclesia'smda en yüksek şeklinde) ve benzer şekilde Latin kabilelerinin satJafp 

meclislerinde, burada en yüce formunu Romalıların comitia eHriata'sında koruyordu. 

Comitia curiata'dakiler gentes 'in yeti1kin üyelerinden olıtptyordıt, her cıtria 'mn bir 

kolektif oyıt vardı, her birinin pığıtnlıtğıt, hangi oyıtn olması gerektiği belirlenerek ayn 

ayn tayin ediliyordıt. (Liv. I, 43; Dion. II, 14, IV, 20, 84.) Yönetimin üyeleri olan sadece 

gentes meclisiydi. Plebler ve clientes �oktan hatırı sayılır bir sıruf oluşturuyorlar, 

dıflanmıf, çünkü gens ve kabile yolu hariç Popıtlıts Romanıts?a muhtemel hiçbir 

bağlantıları yok. Comitia yasa tekli fierinin baflangıç noktası değildi, onlara tabi 

olanlan da diizeltmiyordll', on/an kabıtl ya da reddediyordll', tiim hakimler ve rex de dahil 

olmak iizere yiiksek kamıt memıtrlan senatonıtn aday go'stermesinde comitia tarafindan 

seçiliyordıt. Böylece comitia curiata yoluyla Nıtma Pompililt! (Cic. de &p. II, 1 1 .  

Liv. I, 1 7) ,  Tıtll�t� Hostiliıts (Cic. de &p. II, 1 7) ve Ancıts Marliıts (Cic. de &p. II, 

1 8; Liv. I, 32) seçildi. Tarqıtiniıts Priscıts7a ilgili olarak Liviıts (1, 35) iddia ediyor 

ki Populus büyük çoğunluk yoluyla onu rex ilan etmişti. Seniıts T ıtllliıts, makama 

geldi, daha sonra comitia tarafından onaylandı (Cic. de &p. II, 21) - Imperiıtm bu 

kişilere bir meclis yasası -Lex cıtriata de imperio- tarafından bahşediliyordu, makamı 

bahşetmenin Roma yöntemi; imperium'un bu aktarırnından önce seçilmiş kişi 

makamına giremiyordu. Comitia cıtriata, başvuru üzerine, bir Roma vatandaşının 

hayatıyla ilgili Sltf vakalannda nihai karar mercfydi. & x makamı halk hareketi tarafindan 

ortadan kaldm/d ı. Meclisin kendini toplama gücü yoktu; rex'in daveti iizerine ya da 

onun yokluğunda praefectıts ıtrblr:Un çağrısıyla, Cumhuriyet'te konsüllerin çağrısı 

yoluyla, onların yokluğunda praetor yoluyla toplandığı söyleniyor; her halükarda 

90 atanmış insan comitia'nın müzakereleri üzerine başkanlık ediyor. 1 &x general 

ve rahipti, ama sivil if/evleri yoktıt. 

Krallığın kaldırılmasından sonra yerine 2 Konsiil geçti, Irakıta/ann 2 satJaf 1eft gibi. 

Şef rahip olarak rex, şehirde diğer önemli olaylarda olduğu gibi savaş 

alanında da kehanet etme görevini alıyordu, diğer dini ayinleri de yönetiyordu. 

Krallığın kaldırılmasından sonra, onun rahiplikle ilgili işlevleri yeni kurulmuş 

rex sacrornm ya da rex sacrijıtcıtlıts makamına aktarıldı; paralel biçimde Atinalı/ann 

9 arkhan'dan biri, arkhan basileıts'u gibi dini meselelerle ilgili genel bir denetim 

gücü varciL - Romalılar bu 200 yılda (Serviıts Tıtlliıts'a kadar) adet ve görenekierin 

yerine geçecek, kendileri tarafindan II.Jgıtlanan yazılı yasalann gerekli olduğunu gördü; 

bunun dışında bir fehir hakimliği ve siivari mertebesi kıtntmıtnıtn da dahil oldıtğıt tam 

bir askeri sistem yaratmışlar dı. 

Yeni hakimler yönetiminde en önemlisi yaratıldı, şehir muhafızı -cıtstos ıtrbis, 

ayru zamanda Princeps senatıts'tu. Dionys. II'ye göre, 1 2'si Romulus tarafından 

atanmıştı. Decemviri'nin zamanından (451-441) sonra bu makam praefectus 

urbi olarak değişti, yetkileri genişletildi ve yeni comitia centıtriata tarafından 
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seçime tabi kılındı [census ve conıitia centuriata halki miilkiine göre bölmesinden sonra 

Servius Tullius tarafından kuruldu . . .  Coriolanus'un mahkemest tribunus'ları halk 

mahkemesi -yani ya avam meclisinden ibaret ya da avamın önceliği olacak 

şekilde örgütlenmiş meclisler olan comitia tributa- önünde bazı patricileri toplama 
hakkını ele geçirmeye yönlendirdi; bu kurum tribuniye yasalardaki paylan m verdi, 
bu görevlilerin avam önünde önerilerini sunmasına izin verildi.] 

Cumhuriyet döneminde konsiiller senatoyu topluyordu ve yokluklarında bu yetki 
praetor'a aitti, bunun dışında comiliaya da denetimi altındaydı. Daha sonraları 
Praetor makamında- Praetor urbanus (eski Praefectus urbi makamının işlevlerini 

massetmişti.) Adli bir hakim, modern hakimin prototipi, Romalı "Praetor'. 

Romulus'un öliimiinde toplum hala gentilis'ti. 

Kmm II Böl. XIII. Roma Politik Toplum Kurumu 

MÖ 578 ya da 576-533. Servius Tullius. Romulus'tan bu yana Roma toplumu 
Populus'u .. oluşturan patricilerve pleblerdiye ikiye aynJdı; ikisi de kifisel olarak özy,iirdii 

ve her ikisi de ordu saflarına girebiliyordu; genli/is topl��ma ait olmadığından, 
yönetimin dışında kalıyorlardı. Niebuhr'a göre pleblerin varlığı özgür ve nüfusun çok 
yüksek sayıda kısmı olarak tanıruyor, Ancus Marcius (640-61 8) zamanına kadar 
kanıtlana biliyor. Plebs makamdan, conıitia curiata'dan, gentes'in kutsal ayininden (bunlarla 

evlilikten) dışlanıyor. Servius zamanında pleblerneredeyse262 [247] Populus kadar çok 
sayıdaydı; askeri hizmete tabiydiler, aile ve mülkleri vardı. Gentil is örgütlenmesinin 
niteliği onlan dışlıyordu; bu yüzden plebler defolup gitmeliydi. 

Pleblerin, yani ör!fttlii bir gens, curia, kabilenin iiyesi olmayan kifiler, oluşması. 
Çevre kabilelerden yeni şehre göç eden maceraperestler, sonradan serbest 
bırakılmış savaş esirleri, Roma'ya nakledilmiş gentes'le kanşmış bağımsız kişiler 
kısa sürede bu tip bir sınıf oluşturacak u; bunun dışında her kabilenin 1 00 
genlinin doldurulduğu, gens parçalarının ve belirlenmiş sayı altındaki gentes'in 
dışarıda bırakıldığı oluyordu. Luceres'in Epitheton'undan "Minorum gentium 
Pa tre s" [daha küçük gentes'in babaları, ç.n.] eski gentes'in tüm eşitliklerini tanımaya 
üşendikleri bariz. Belirlenmiş gens sayısıyla 3'üncü kabile doldurulduktan sonra, 
kabul edilmeye giden son yol kapanıyordu, bunun üzerine pleb smıfinm saym 

hızla büyüdü. Niebuhr clientes'in pleb topluluğunun bir parçası olduğunu reddediyor. 
Dionys. II, 8 ve Plut. Vit. Romu/i XIII, 16 patronus cliens ilifkisinin kurulmasım 

Romulus'a atfediyor263 [248], benzer şekilde Suetonius Tiberius, böl. 1 .  (Bu üçünün 
dedikleri akla yatan hiçbir şey kanıtlamıyor!) [Morgan'ın iddiasına göre, elien/es 

başından beri pleb topluluğunun bir parçası -yanlış, Niebuhr haklı.] 

(*) Demokratik eğilimiere karşı tutumu yüzünden pleblerin öfkesini kazanmış olan generaL Kendisine 
yolsuzluk davası açıldJ ve Roma'dan sürüldü (ç.n.) 
(**) Burada halk anlamına gelmiyor, özel bir vatandaşlık tipi. Bireyler toplamı da değil, kendi hakları 
olan fiziksel varlıklar toplamı. Hukuki işlemleri bireysel değil, kolektivite olarak gerçekleştiriliyor. (ç.n.) 
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Nieb11hr ve diğerleri tiim pop11111s'11n patnci olduğunu varsayıyor . . . Dionysi11s 

II, 8'e göre (karş. Plıtt. vit. Romuli, XIII) patnci sınıfimn kiiT"IIIIIfll senaton11n 

kiiT"IIIIIfHndan iincrye rastlryor, sadece cesaret, doğum (!) ve servet yoluyla 

mükemmel olan insanlardan oluşuyor. Ama bundan sonra birçok gen/te patrici 

olmayan büyük bir sınıf kalıyor. 

Cic. de &p. Il, 12. "Quum ille Romuli Senatus, q11i constabat ex oplimatib11s, 

quibus ipse rex tantum tribuisset, 111 eos patres velet nominari, patriciosq11e eoT"IIm 

91 liberos, ten/avit, vs."264 [249) 1 I.iv. I, 8. "Patres certe ab honore, patriciiq11e progenies 

eOT"IIm appellati."265 [250] 

Senatörlerin genlin şeflerinden oluşması sadece seçilmiş aile �tflerinin -ve 

gens'in içindeki birçok aileden sadece bir aile- başındaki kişinin senatocia bulunduğunu 

gösterir, b11 keratalar Pater ve halefieri patrici ise, ama gens'in bütün üyeleri deği� tiim 

pop11l11s da (pleblerin tersine) , Nieb11hlun kastettiği gibi. Rex'lerin ve C11mh11riyet 

birrylerinin yiinetiminde devlet patncileri yarath. 

Vellei11s PatereHim I, 8: "Hic centum homines electos appellatosque Patres 

ilııJm hab11it consilii p11blici. Hane originem nomen PatricioT"IIm habet."266 [251] 

Patrici gens'i ve pleb gens'i diye bir şey olamazdı [iyice dikkat et: daha sonra 

genli/is toplumu ortadan kalktıktan sonra] belirli ailelerde bir gens patnci ya da pleb 

olabiliyordu. Fabian11s gens'inin267 [252] tüm yetişkin üyeleri, 306 kişi, patriciydi; 

kökenierini senatörlere ya da ecdadının patrici olmaya yükseldiği bir kamu 

hareketine dayandırabiliyorlardı. Seroi11s Tlllli11s'un önce Romalılar Pop11lm ve 

Pleblerdiye ikiye ayrılıyordu; daha sonraları mahut I.icini11syasalanndan (MÖ 361) 
sonra bütün devlet makamlarının her vatandaşa (civis) ulaşılabilir yaptığı üzere 

tüm özgür Romalılar 2 sınıfa ayrıldı: aristokrasi ve avamltk. Birincisi, senatörler ve 

3 CIIT"IIIes o.lftces'ten (konsiil, praetor, CIIT"IIIis aedilis) birine sahip olan halefierinden ve 

onların halefierinden oluşuyordu. A varnlar, sadece tüm Roma cives'i (vatandaşları) ; 

genli/is örgüdenmesi yıkıldı ve eski aynm kullanımda kalamadı. Birinci diinemde 
Pop11l11s'a ait olan kişiler, 2'nci dönemde patrici olmadan aristokrasfye dahil 

oluyordu. Clalldian11s genlinden 2 aile Clalldii ve Marcelli; birincisi patricilere 

( nesillerini Appi11s Cl011di11s'a kadar götürebiliyorlardı) , 2 'ncisi plebler. 

Patrici stmfi çok sayıda; her yeni boşluktayeni bir senatör seçiliyordu, ardıllarına 

patrici mertebesi veriliyordu; diğerleri devletin müdahalesiyle zaman zaman 

patrici yapılıyordu (I.iv. IV, 4) . 

Pop11l11s ve Plebler arasındaki eski aynmda gölgeler kaldı: "A pl ebe consens11 po pul i 
consulibus negotium mandatur."268 [253] (Liv. IV, 51) .  Romulus'un halefi olan 

N11ma (111-679) halkı sınıflara bölerek (fheseus gibi) , kendi sanat ve zanaatlerine 

uyacak biçimde yaklaşlık 8 genteli ters yiiz etmryi denedi. 

j Pl11tarkhos N 11ma bol. 1 7, "N 11ma bunun üzerine aslında birbiriyle kanşamayan 1 ve atıl topl11111klan sthftlrma ve bastırma yoluyla birlik haline getirmeyi düşündü, 
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çünkü küçük parçalar gayet güzel birleşiyordu. Bunun üzerine, toplamı her ilk 

büyüğü eşit biçimde daha kiiçüklere bolmek ve dahası bunun üzerine ortadan 

kaldırmak için yeni deği{iklikler getirmekyoluyla daha çok biılüme ayırmaya karar verdi. 

Halkı ayrıca zanaatinego·re flütçü (auleton) (cxlıt..ııxıiıv), altın kuyumcusu(khrusokhoon) 

(XQUaoxowv) , ha/m (tektonon) (xı;xx6vwv), boyacı (bapheon) (�), ayakkabıcı 

(skutomon) (qxumx6ı,ı.wv), tabakçı (skutodepson) (axumôı;ı.jııiıy), demirci 

(khalkeon) (xcxt..xEwy) ve çömlekçi (kerameon) (v: ZQcxı,ı.Ewy) olarak böldü. Kalan 

zanaatleri birbirlerine bağladı ve hepsinden bir /onca yaptı. Cemaatler, gösteriler 

ve her !onca için ödenen vergi miktarı üzerinden düzenlediği, tannlara ibadet 

için düzenlenen bayramlar yoluyla şehirde şunu getirdi: S abine/i/er ile Romalılar, 

Tatius'un vatandaflan ile Romulus'un vatandaflan arasındaki farkı tamamen ortadan 

kaldırdı, i!Jie ki bu ko puf herkesin herkes ile bir araya gelmesi ve kayna{ması sonucunu 

doğurdu." Ama bu sınıflar gentes'in uyguladığı güçlerle donanmamış olduğu 

için, tedbir başarısızlığa uğradı. [Ama Plutarkhos'un tahayyülüne göre mesele 

"Romulus'un vatandaşları" (Latinler) ile Tatius'un vatandaflanyla (Sabineliler) 

ilgiliydi; bu gentes'i aslında zanaatkdr diye damgalayacaktı! en azından şehirde.) 

Servius Tullius Do"nemi, MÖ 576-535. Salon'dan (MÖ 596) ve Kleisthenes 'ten 

(MÖ 509) kısa süre sonra. Anayasası Salon'un anayasasını model alıyordu; 

Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte (MÖ 509) pratik if/evi oldu. Temel değifiklikler, 

gentes'in ortadan kalkması ve politik toplumun doğmasıyla birlikte: 1) bireysel 

servetten sonra sıniflann ikamesi; 2) comitia curiata, gens meclisi olan comitia curiata 

yerine yeni halk meclisi; 3) sınırlarla ve hudutlarla çevrilmiş ve her ilçenin sakinlerinin 

kendi isimlerini yazdırmalan ve mülklerini kaydetmeleri gereken toprak bOlgeleri denilen 

4 fehir ilçesinin yaratılması. Servius269 [254) tüm halkı mülklerinin değerine gore 5 sınifa 

böldü ve buradan birkaç gens 'in en zengin adamlannr bir sınıfia yoğun biçimde toplama 

92 etkisi. Mülk kısıtlamalan 1 'inci srnif için 1 100.000 bakır as; 2 'nci sınif için 75.000 

bakır as; 3 'üncü sınıf için 50.000 bakır as; 4 'üncü sınıf için 25.000 bakır as; 5 'inci 

sınif 1 1.000 bakır as (Livius, I, 43)270 (255] .  Dionysius, bir oy hakkına sahip bir 

centuria'dan· oluşan 6 'ncı sınrfi da ekliyor; mülk sahibi olmayanlardan ya da 5'inci sınifa 

kabul için gerekenden daha azına sahip olanlardan oluşanlar vergi ödemiyordu ve 

savaşta hizmet vermiyordu. (Dionys. IV, 20) (Dionys. ve Livius arasında diğer 

birkaç farklılık daha) .271 (256) Her sınıf, sayılan bilinçli olarak sıruftaki kişi sayısına 

bakilmadan comitia'daki her centuria'ya bir oy gelecek şekilde yüz kifilik bir alt 

gruba bOlünmÜftÜ. Böylece 1 'inci sınif 80 centuria ediyordu ve comitia curiata'da 80 

oyu vardı; 2'nci sınıf, 20 centuria'ydı ki 22 oyla zanaatkdrlardan ikisi eklenmişti; 

3 'üncü sınıf 20 oyu olan 20 centuria'ydı; 20 centuria olan 4 'üncü sınıf, 2 centuria 

kornacı ve trompetçi ile birlikte 22 oy; 5'inci srnif 30 oyla 30 centuria ediyordu. 

Bunun dışında 18 centuria ve bir o kadar oyla şövalyeler vardı. Böylece yo·netim, 

(*) Roma'da lejyonda yüz kişilik bölük, aynı zamanda 100 kişilik halk topluluğu (ç.n.) 
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halk meclisi comitia centHriata yoluyla etkili olabildiğince, - 1 'inci sınifin ve atlı/ann 

elinde, birlikte 98 qylan var, bütünün çoğunluğu. Her sınifin centHria'sı asker olarak 
şehri savunma görevi olan 55 yaş üstü seniores ve dışarısı için askeri girişimlerle 
görevli, 11  ile 5 4 yaf arasında (17 ve 54 dahil) iHniores olarak bölünmüştü (Dionys, 
IV, 1 6). Her centuria, comitia centuriata'da toplandığında f!YHnH eryn eryn verme 

konHsHnda uzlaştı; herhangi kamH meselesi için oylamayaparken, birinci olarak eqHites, 

sonra 1 'inci sınıf çağnlryord11. Oylarında uzlaşırlarsa, sonra meseleye karar verilir ve 
kalan centHria qylamerya çağnlma� anlaşamazlarsa 2'nci sınıf çağrılır ve böyle devam 

eder. Comitia eHriata'nın haklan, biraz genişletilmiş biçimde, comit. c<ent>Hriataya 

aktartılır; senatonHn adery göstermesiyle tüm gijrevliler ve hakimler seçiliyord�r, teklif edilmi! 

yasalar senato sayesinde çıkartılır ya da retldedil irdi; onHn isteği üzerine, onların hoşuna 
giderse, varolan yasalar ftshedilirdi; onHn tavsiyesi üzerine savaf ilan edi/irdi, ama senato 

barışa görevlilere başvurmadan karar verirdi. Heryalı ilgilendiren bütün vakalarda 

comitia eHriata ya bafVHm;ftnans üzerinde kontrolleri yok ( comit. centur.) -devleti seryı/ar 

değil, mülk kontrol ediyordiL Comitia'nın tojiantrlan yüksek dereceli memHr ve görevlileri 

seçmek içinyıllık olarak CampHs MartiHs'ta' yapılıyordu, d.iğer zamanlarda da gerekli 
ise. Halk, ordH (exercitHs) darak örgiitlenmif görevlilerin yönetiminde centHria ve sınıftar 

tarafindan toplanır; centuria ve sınıftar sivil ve askeri örgütlenme için tasarlanmış. 
Servius Tullius yönetiminde ilk askere alma sınavında Campus Martius'ta 80.000 

kifi si/ahir, kend.i centuria'sındaki her adam. kendi sınıfındaki her centuria, her 
sınıf ayrı ayn (Liv. I, 44; Dionys. 84.700 sayıyor, IV, 22.) 

Bir centHria'nm her üyesi artık civis RomanHs [Roma vatandaşı-ç.n. ] ;  bu esas 
sonuç. 

Cicero, De Rı:p. II, 22'ye göre Servius Tullius eqHites'i [süvariler-ç.n.] halkın 
avam kitlesinden seçiyordu (en zenginler yetiyordu) ve kalanı S sınıfa bölüyordu. 

Mülk sınıflan nüjHs kitlesini dı1/eryan sıkı tefkilatlar haline gelen genteli kırmak 

için faydalı bir alt amaca hizmet ediyordu. 5 sınıf, oylama biçimlerindeki 
uyarlamalarla, Cumhuriyet'in sonuna kadar varlığını sürdürdü. ServiHs THIIiHI da 

comitia tribHtayı, her yerel kabilenin }"l da ilçenin başlıca görevleri vergi tahakkHkH 

ve vergi toplamak ve her bölüğün birliğini teçhiz etmekle ilgili olan ayrı meclisi, 
kurumsallaşurmış olmalı. Bu daha sonra halkın tribHni'sini seçecekti. 

SeroiHS1Hn ilk yaptıkJanndan biri- censHl'. "CensHm enim institHit, rem sa/Hberrimam 

tanto futuro imperio; exquo belli pacisqHe mHnia non viritim. . .  sed pro habitH 

pecHnariam fterent." (Liv. I, 42)272 [257] Her kişinin kendini ikamet ettiği yerin 
ilçesinde, mülkünün ne kadar olduğunu belirten bir beyannameyle bizzat 
kaydettirmesi gerekiyordu, bu censor'un ... karşısında gerçekleşiyordu; listeler 

(*JTiber Nehri ve Quirinal Tepesi'nin çevrelediği, ordunun askeri egzersizlerini yapmak için toplandığı 
tepe. (ç.n.) 
(**J l)Romalı vatandaşların servet ve mülk sayımı; 2) bu mülk ve servete verilen isim. (ç.n.) 
[***J Census'tan sorumlu yüksek görevli. (ç.n.) 
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tamamlandığında üstünde smıjlann in1a edildiği temeli sağlryordu. 4 1ehir ilçesinin 

yaratr/ması eşzamanlı. Sırurlar tarafından çevretenmiş ve kendi ismiyle; bu tip bir 

Roma ilçesi, vatandaşların ve onların mülklerinin, yerel bir örgütlenmenin, bir 

tribunus'un ve bir meclisle birlikte diğer seçilen görevlinin bir siciliyle coğrafi 

bir alandı -ama tam bir özyönetimi, seçimle gelen hakimleri, adliyesi ve rahip 

93 örgütüyle qynr zamanda politik bir te1kilat olan Attika deme'si gibi değil. 1 Bu Roma 

ilçesi daha önceki Atina naukrari'sinin daha yeni bir kopyasıydı ki muhtemelen 

onu model almıştı. Dionys. IV, 14, Servius Tullius'un 1 tepeyi bir surla kapattıktan 

sonra şehri dört bölgeye böldüğünü söylüyor, 1) Pa/atina, 2) SubuTTa, 3) Collina, 

4) Esquillina (daha önce şehrin 3 bölgesi vardı); artık bunlara (bu bölümlere) 

phylas tas genikas (qıuAıic tck yevtxliç) yerine phylas tas topikas'a (,A!j!uAıic 
rliç mmxliç) göre sahiptiler;273 (258) her kabileye phylarkhoi ve komarkhoi olarak 

içinde her birinin oturduğu eve dikkat etmesi için yönlendirdiği kumandanlar 

yerleştirdi. M om m sen 'e göre, bu dört asker toplama bölgesinin her biri 4. kısmı 

sadece kuvvetin bütünü olarale değil, askeri alt bölümü olarale da kapsryordu ve her 

centuna metoikoi ve vatandallan tek halk olarak bağlamak üzere askeri ruhun etkisi 

yoluyla, gentilis ve yerel ü.(jerin qynmlanm bir ortalelık içerisinde kan1trrmak için her 

bölgeden askere yazı/mrilardan e1it sqyrda sqyryordu. 274 (259) 

Benzer 1ekilde etraf Roma yönetiminde tribus rusticae'da örgüt/endi, bazılarına 

göre 26, diğerlerine göre 31 ,  bir durumda 4 şehir tribus'u ile 30, bir diğerinde 

35. Bu ilçeler devlet yonetimine katılma anlammda yönetimin qyn1maz bir parçası olmadı. 

Roma'nm fyice baskin çtkan beledfyesi Devielin merkezini oluşturdu. 

Yeni politik sistemin sunulmasından sonra comitia curiata jr hala korumuşlardı, 

(bazı rahip<ler>in işe başladığı dini curia baku dışında -) o da275 (260) tüm yüksek 

dereceli hizkimiere imperium'u bah1ederek, zamanla sadece biçimsel olarak kaldı. - 1. 

Pünik Savalt 'ndan sonra tüm anlamını yitirdiler ve kısa süre içerisinde unutulmaya 

terk edildiler; benzer şekilde curiae -her ikisi de tamamen ortadan kaldm/maktan 

made yerlerini ba1ka kurumlar aldı. Gentes bir soykütüğü ve 1ecere olarak uzun zaman 

imparatorluğun içinde kaldı. ı Medenfyetin go·rece kua dönemi sırasında toplumu büyük ölçüde kontrol eden 

mülkiJet oj,esi, insanlığa deıpotluk, emperyalizm, mona'fi, qyncalrk/ı srmflar ve son 

olarale temsili demokrasi verdi. 

II. Kmm BöL XIV. Neslin Kadın Şeceresinden Erkek Şecemine Gefmesi 

1) Kadm nesli: Cedde ve evlatlan (oğullar ve kı�ar); hzlannm evlatlan ve kadmlar yo

luyla kadm ardtllar, daimi olarak. (Oğullanmn ve erkek ardıllannın evlat/an, erkekler 

yoluyla gelenler dışarıda bırakılıyordu.) Bu arkaik gens'i oluşturuyor. 

J) Erkek leeeresinde nesil:gens varsqytlan bireetten ve onun evlatlanndan oluşur, oğullan

mn evlatlan ve onun erkek ardrllarryla birlikte, daimi olarak erkekler yoluyla. 
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(1)den (2)ye değililelik yoluyla gens'in mevcut üyeleri diğergenlin de üyesi kalır, 

sadece gelecekte babalarıgen/e ait olan biitiin eviatiann sadece on11n içinde kalması ve 

genli/is ismini lafıması gerekiyord11, bu sırada kadın üyelerin evlatlarının da dışarıda 

bırakılması gerekiyordu. Bu, mevcut gentilelin akrabalığını ya da ilişkilerini 

koparmayacak ya da değiştirmeyecekti; fakat bundan sonra, dıflanmadan O"nce ve 

daha önce kendinde saklanuş olduklarını dışlamadan276 (261 ]  önce evlatlangens'te 

sa/el ayacaktı. 

B11raya kadar kadın feteresinde nesil: 1) Gen s 'te evlilik yasak:, bu yüzden varsayılan 

babanın gem'inden değil de bafka bir gens'ten gelen evlatlar 2) Gem'te miilk ve fefin 

makamı irsidir. yani evlatlan miilk veraseti ya da öyle bilinen babanın makamına 

geçme kon11s11nda dıfanda bırakır. -Ko111l değifileliği bu şekilde, yani bu dıflamalann 

"haksız" olduğu görülür görülmez, gerçekleşir gerçekleşmez, -nesil değişikliği 

etkilendi. [siiriilerde ve davarlarda iizel miilk ve tarla sürme evlerin ve topraklann ayn 

ayn miilkfyetine yol açtıktan sonra] Yığınlar halinde biriken miilk ve iistlenilen daimi 

biçimleri ve bireysel mülkiyet tarafından elde bulundurulan artmış bir oranla 

kadın feceresindeki nesil [veraset yüzünden] devireceğinden emin. Erkek feteresinde 

nesi e doğr11 değiliklik gem'teki veraseti O" nceki gibi bırakacak/ı, ama evlatlan babalannın 

gens'ine ve baba Sf?JIIndan gelen akrabalığın bapnayerleflirecekti. 

Nesil erkek feteresine geçtiğinde muhtemelen gentes için kullanılan hayvan isimleri 

bir kenara bırakılıyor, onun yerine kişi isimleri geçiyor. Bu şekilde yerine 

geçtikten sonra, aynı adı taman eel, değifimi baflatan kifi oiii.Jor. 

Daha ünlü olan Grek gentes'i isimlerin değişikliğini gerçekleştirdi; gentile.r 

babalannın annesinin ismini kor11d11lar ve babanın doğ11m11n11 annenin belirli bir 

tanT"!)'Ia birlefmesine atftttiler. Attika E11molpidae 'ının gens'e isim veren ceddi E11molp11s 
94 böylece Nept11ne ve Chione'nin farzedilen oğl11 oldu. 1 MÖ 440 yılında Herodotos: 

"Lykialılar esasen Girit'ten çıktı ve Sarpedon liderliğinde Lykia'ya göç etti,.; 

"Görenekleri kısmen Girit/i kısmen Karyalı." "�kialılann dünyadaki diğer 

uluslardan ayrıldıkları özel bir alışkanlıkları var. Bir Lykialıya kim olduğ11n11 sorun, 

kadın feceresindeki anneden vs. gelen özel adıyla cevap verecektir. Dahası kadın 

cinsiyerinde özgür bir kişi köle olan bir adamla evlendiğinde, çocukları özgür 

vatandaşlar oluyordu; ama O"zy,iir bir adam yabancı II.Jf'llklll bir kadınla evlendiğinde 

ya da nikôhsız efle birlikte yaşadığında Devlet'te birinci sınıf vatandaş olsa bile, 

evlatlan tiim vatandaflrk haklanm leaybedfyor."2" [262] [ Şimdi karş.: Bir Seneka-lrokllayabana bir kadın ile evlendiğinde, evlatları da 

yabancr oluyor; ama bir Seneka-lroklla kadını bir yabancıyla ya da Onondaga'yla 

evimdiğinde evlatlan Seneka kabilesi ve annesinin gens'i ve fratrisi iizerinden lrokllalı 

oluyor. Kadın tabiiJetini ve gens 'ini, babaları kim olursa olsun, eviatianna geçiriyor. 

Herodotos 'un pasajının gösterdiği üzere, �kialrlanngenlesolarak örgütlendiği 

(arkaik formunda), bu yüzden neslin kadın feteresinden geldiği sonucu çıkı�·or. 
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Girit (Kandia) aborijinleri Pelasg, Sami ıe He/en kabileleriydi ve kon11m olarak 

ayn yamorlardt. Sarpedon'un erkek kardeşi olan Min os Girit'te Pelasgların başı 

sayılıyordu; Lykialtlar Herodotos'un zamanında ilerlemek için A.rya Grekleri 

altmda tamamen Helenleşmişti, dikkat çekici. Ecdadmm Girit adasında Lykia'ya 

efsanevi dönemde göçlerinden önce izole olmlif olmast bu geç dönemde kadm 

feceresinde kalma durumunu açıkla ya bilir. 

Anıtlarından gördüğümüz üzere Etriiskler [Cramer: Description of Ancient 

Ita!J'ye göre (bunu bizzat Lınzi alıntılıyor)] "kadmlannm kendi şenlik ve 

şölenlerine gelmelerine izin veriyordu; ebeveynliklerini ve ailelerini istisnasız babaya 

değil, anneye gore tammlryorlar. Herodotos !Viçiik A.rya'nm Lykialtlar ve Ka�tnyaltlan 

ile ilgili b11 2 göreneğe dikkat çekiyor." 

Kadm feceresindeki Lykiab, Etriisk ve Girit nesli üzerine yorum yapan C�trliHs 

(Griech. Geschichte) şöyle diyor: bu, tek eşliliğin baba tarafindan gelen nesli güvence 

altına almada henüz yeterli derecede yerleşmediği topl11m11n ilkel kofH/lannda kök 

salıyor. Bu görenek, Lykia topraklanmn da ötesinde yayılıyor; bugün Hindistan'da 

hala var; eski Mwrlılarda vardı; Sanchoniathon'da (s. 16, üreli) bahsediliyor; 

vataniarına ülke yerine anavatan· diyen Etriisk ve Giritiiierde [kişi hala ülke dese 

de anadil diyor; dil hala anneye ait.) Herodotos'un konumu sadece hepsinin 

kadın şeceresindeki nesiinin göreneklerinin Greklerle ilişkili olduğu ve en 

uzun Lykialılarda korunduğunu kanıtlıyor . . .  Hayat daha düzenli bir şey haline 

gelince, ortadan kalktı ve evlatlan baba/anna göre isimlendirmek Yunanistan'da daha 

yaygın hale geldi. Karf. Bachofen M�ttterrecht, Stilligart 1861. 
Bachojen {MHtterrechl) L:Ykiablar, Giritliler, Atinalılar, LemnosiH/ar, Muırlı/ar, 

Orkhomenos/Hiar, Lokrialılar, LesbosiHiar ve Doğ11 A.rya HIHslannda analık h�tkHkH 

ve kadm egemenliği ile ilgili kanıt topladı ve tartıştı. Ama bugens 'i arkaikjorm11nda 

varsa yar; bunlar anne/erin gem'ine hanede egemenlik verecekti. Aile -muhtemelen 

çoktan .ryndyasmi<a>n biçiminde- daha önceki kofllllin evlilik sisteminin kalmtılanyla 

sarılmıştı. & tip aile -evlatlarıyla evli bir çift- rrtak bir hanede akraba ailelerle, 

birkaç anne ve aym gem'ten evlat, diğer gensYerden b11 Ç«Hklann bilindiği kadanyla 

baba/an. 

Ortak topraklar ve ortak tarla siirme ortak konHt/arda yafamaya ve yafayan 

komiinizme yol açtt; kadm egemenliğinin kökeni olduğu varsayıldı -kadm 1eceresinde 

nesil üretiliyor. Kadmlar biiyiik hane/ere !Jice yerlefmİf, ihtfyaçlanm sayıca kendi 

gensYerinden gelen ve diikkanlan çekip çeviren insaniann biiyiik ölçiide baskın oldHğH ortak 

diikkanlardan temin edfyorlar . . .  Nesil tek efli aileyle birlikte erkek feceresine geçtiğinde 

ortak kon11t ortadan kalryor, saf bir genli/is toplumunun ortasında zevceyi ve anneyi 

tek bir eve yerleştiriyor ve on11 genli/is akrabasmdan aymyord11. 

(*J Burada ülkenin karşılığı aslında fatherland-çeviri biraz zorlanırsa babava tan. Gens'in erkek nesiine 
geçmesi sonucu vatanın babanın erkine geçtiğini, babanın söz hakkı altına girdiğini göstermek için kul
lanılmış. ( ç.n.) 
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Bachojen, Giritiiierin l,:yktos fehri ile ilgili şunları söylüyor: bu şehir Lıkedaimon 
kolonisi olarak görülüyordu ve Atinalllarla da ilifkilfydi; her iki durumda da 

annenin tarafindaydı, çünkü sadece anneler Spartalıydı. Ebeveyn/ik. Atina/ı akrabalığı 
Brauron dağından Pela.rglı Thy"henialılan cezbetmif olması gereken Atina/ı kadınlara 
kadar gidiyor.- Erkek feceresi ile nesil, Morgan'ın tam isabet dikkat çektiği üzere, 

kadın siilalesi dikkat edilmediği için kalmıflr, ama kadın şeceresiyle birlikte koloniciler 

95 kendi If!)kiitiiklerini 1 sadece kadınlar iizerinden verdi 
Greklerde tek efiilik muhtemelen Barbarlığın Üst Sevfyesi'nden iinu yok. 

Bachofen'ın gerçek bir Alman alimi olarak ve ne kadar da pragmatistçe meseleyi 

ele aldığı üzere, şu aşağıdaki pasajda: 

Kekrops zamanından ö"nceevlatların sadece birannesi vardı ve babası yoktu; tek fecereye 
sahiptiler. Kadın hiçbir adama bir tek ona bağlanacak şekilde bağlı olmadığından 

sadece gaynmefT71 (!) evlatlar dünyaya getiriyordu. Kekrops (!) işlerin bu gidişanna 

bir son verdi (!) ; cinsiyetierin kanunsuz birlikteliğine karp evliliğin tek olma kofu/unu 
getirdi, eviatlara bir baba (!) ve bir anne (!) verdi, onları tek taraflı-çift taraflı yaptı." 

(onları neslin erkek şeceresinde tek taraflı yapmış!) 

Po!Jbius XII. Böliim II: "Lokrialılar � talya'daki Lokrialıların 1 00 ailesi] bizzat 

kendi geleneklerinin Timaios'takinden ziyade Aristoteles'in kaydına uyduğu 

konusunda emin olmarnı sağladı. Bunun için şu kanıtları sunuyorlar . . .  Ecdadın 
bütün asilleri onlarda erkekler değil kadınlar tarafindan yönetiliyordu. Kökenierini 

1 00 aileden alanlar sadece a.rildi; bu aileler Lokrialılarda göçlerinden evvel asiidi 

ve aslında aralarından kura tarafindan alınmıf 100 bakireden olanlardı ve kahinin 

emrettiği üzere Troya'ya gönderilenlerdi." 

Burada muhtemelen bahsedilen mertebe (asil) genlin şefinin makamı ile 

ilimiliydi, gens içindeki özel aile a.rilleflirilfyordu, üyelerinden birine bahşettik.leri; bu 
kadın feceresindeki neslin hem kifiler hem makamla ilgili olduğunu gösterir; gen/teki 
fef makamı irsiyetle geçiyordu ve arkaik zamanlarda erkek iiyelerin yö"netiminde 
seçimleydi; kadın feceresindeki nesillr'8 (263] birlikte erkek kardeflen erkek kardefe 
ve amcadan yeğene (kız kardefin oğlu) 279 (264] geçiyor. Ama makan/80 (265] hep 

kadınlar yoluyla geçiyordu, kişinin seçilebilirliği annesinin gem'ine bağlıydı, anne 
gem1e ve yeri doldurolması gereken merhum şefi e bağiant mm sağlryordu. Makam ve 
mertebe kadınlar yoiii.Jia işlediği düzende, açıklama için kadın feteresinde nesil gerekfyor. 

Greklerin geleneksel döneminde: Salmoneus ve Kretheus öz kardeşlerd� Aiolos'un 
oğul/an. Birincisi kızı Tyroyu amca.rryla evlendirdi. Erkek feteresinde nesille birlikte 
Kretheus ve 1}ro ayru genlten olduklarından evlenemeyeceklerdi; kadın feteresinde 
nesille Tyro babasının değil, annesinin gem'inden geliyordu. Salmoneus da Kretheus'un 

genlinden farklı bir gem�endi; evlilik de gentilis :ideri içerisinde gerçekleşti. Kifilerin 
mitik karakteri önemsiz, efsane doğru olarak genli/is adetlerine II.Jgulanryor, Yüksek 

Antikite'de (Grek) neslin kadın feteresinde olduğunu da kanıtlıyor. 
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S olon zamanından sonra bir erhk kardef farklı annelerden doğmllflarsa kız kardef!Jie 

evlenebiliyordu, ama farklı babalar ve qym anneden değil. Nesil kadın şeceresinden 
olsaydı, farkli gentes'ten olacaklardı; ama aynı gem'ten erkek şeceresinde -ve bu o 
zamanlar hemen hemen vardı- evlilikleri bu yüzden yasak. [b11 qynı zamanda eski 

adetin, erkek feceresinde nesil değijimine rağmen hqyatta kalması.] Kimon aynı babadan 
ama farklı annelerden üvey kız kardeşi Elpinike ile evlendi. Demosthenes'in 
E11b11lide.r'inde E11xithi11s şöyle diyor: "adelphen gar o pappos (biiyiik baba) Q.UIIl.Q.S 
egemen oukh omometrian (qym anneden olmqyan) (&&A.ı.pijv y&g ö nhnoç (biiyiik 

baba) OUf.LOÇ EYYJf.L€V oux Of.LOf.l1JTQı&v)281 [266) Karş. a.g.e E11b11lide.r 24. 
Kadın fecere.rinde nesil Sf!Ykiitiiğiinii trynftırmak için gen.r'i ba1tan varsqyar, LAtin, 

Grek ve diğer Greko-İta!Jan gentes 'inin antik yasasıydı (bunu arkaik form olarak 
keşfettikten sonra, bunun için daha fazla tarihsel kanıta gerek yok.] 

Solon '11n zamanmda niifllsa kaydedilmif Atinalı/ann varsayılan sayısı = 60.000 

ve onları 360 Attika genteli altında eşit olarak bölmek gens bapna 160 kijilik 

bir ortalama verirdi. Gens akrabalardan oluşan, ortak dini qyinler, ortak mezarlıklar 

T ve genelinde ortak topraklada biiyiik bir aileydi (sf!] ailesi deyin). İç evlilik yasaktı. 
Ne.rlin erhk feceresine geçme.rfyle, tek efiiliğin yiik.relifi, evlatlarda dıjlaym veraset 

ve kadın varisierin belirmesiyle yakın kan akrabalığının belli dereceleri için 
getirilen yasaklama hariç gen.r'ten bağımsız serbest evlilik için yol yavaş yavaş 
hazırlanıyor du. Evlilikler grupta başladı, içlerinde -evlat/ar hariç- ortak zevç ile zevce 

olan tiim erkek ve kadınlar, ama zevçler ve zevceler farklı gentes 'tendi; (resmi) zof'Hnlll 

96 olarak birlikte yafamqyla tek tek çiftler arasında evlilikle son buldu.282 [26 7] 1 

T11ran akrabalık sistemi (Arya, Afrika, Av11strafya) [Amerikaa'aki Ganowanian 

sistemine karşılık olarak] aynı gelişim döneminde Grek ve LAtin kabilelerinde de 
hüküm sürmüş olmalı. B11n11n bir iii!lliği: erkek kordefierin evlatlan bizzat erkek 

ve kız kardeftir, bu yüzden onlarla evlenilemez; kız kardqlerin evlatlan aynı 
ilişki içerisinde, qym yasak. [Bachofen bu punaluan evliliğini kan11ns11z bulurken, 
o dönemden bir adam lmgiinkii baba tarafından olsun anne tarafından olsun [yakın ya da uzak kuzenler arasındaki çoğu evliliği ensest bulurdu, yani kandaş 
olan kardeşler arasındaki evlilik• sayılırdL] Bu Danaidier efsanesini açıklıyor 
(Aiskhylos'un "Yakanolar'ını dayandırdığı). 

Danaos ve Aigyptos erkek kardefli ve Argoslu /o'nun ardıllarıydı. Danaos'11n 

farklı zevcelerden 50 kızı ve Aigyptos'11n 50 oğ/11 vardr, Aigyptos evlilik için 
Danaos'a başvurdu; T11ran sistemine giire b11 evlatlar erkek ve kızkardefti, bu yüzden 
de evlilik yapamazlardı. O zamanlar erhk fecere.rinde nesilde olduklarından aynı 
gen.r'e dahildiler, bir başka evlilik engeli. Danaos'11n 50 kızı -Danaidler- M mr' dan 

Argos 'a kaçtı, kanunsuz ve ensest nikahtan kurtulmak için. Bu olay Prometheus 
tarafından lo'ya aniatıldı (Aiskl?Jios <Prometheus> 85J). 

[*] Sisteme göre kuzenler de kardeş sayıldığı için. (ç.n.) 
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Aiskhylos'un YakanaYannda Danaidier Argoslu akraba/anna (Argos'ta) 

Mısır' dan kovulmadıklarını: 

Dian de lipousai khthona 

synkhorton Syria pheugomen, outin 

eph' aimati demdasian psepho 

poleos gnosthenai all' autogenei 

phyksanoria gamon Aigyptou 

paidon asebe onotazomenai 

<paranoian>" (Aiskhylos, Supp. v. 

5 vd.) ("Aiıxv ÔE Amouqgt x-9-0yıx 

qlıyxoQIOV LvQia lj!�>Uyoj.LEY o\inv' 

E�j�' ailolan ôr.ıwtılı.acriav ılı�IPw ıt6A.ı;wc 

yvwq8-ı;\qgt ıXU..' gıhoyı;yı;t lj!UC!X 

YDQi!X ycXj.LOV Aiylııuou ıtgiôwv cXQE�� 

6yoi!Xro j.l�>Yat < ıtaQ!ivoıgy > ") 

Sugkhorton [alıyxoQwv] = 

conterminam [bitişik, sınırdaş-ç.n.] 

çünkü khortos (�) [hortus, 

cursus -1) bahçe, 2) seyir rotası ç.n.] 

aynı zamanda = terminus [sınır 

çizgisi- ç.n.] demek. khortos aules, 

o tes aules oros, (XOQIOC ıxlıi..�c 6 

'!!}C glıi..�ç ÔQoç)avlunun sının. Aynı 

şekilde Eurip. Andromakhos v. 17 :  
"sygkhorta vaio pedia," ("qlıyxoQ'!!X 

vaiw ıtEÔig") kom{U tarlalarda 

(ova/arda) oturuyorum. 

[ Ellerine kan bulaştığı için (cinayet) halk sürgünü kararı yoluyla değil, erkek 

korkllsund an, kanda{ akraba Aigyptos oğullan ile uğursuz evlilikten tiksinere/e. 

Yer gramer açısından bozuk gibi görünüyor. Bkz. Schiit� "Aiskhylos" cilt 2, s. 

378. 
Ancak Hiketid'ler vakasını duyduklarında, Argosfor kurulda onlara koruma 

sağlamtrya karar verdi, bu da bu tip evliliklere getirilen yasağın hala varolduğuna 

ve itirazlarının geçerli bulunduğuna işaret eder. Atina'da bu trajedi oynandığı 

zamanlarda Atina yasası kadın wiris/er ve yelimler söz konusu olduğunda, bu kural 

bu tip istisnai vakalarla sınırlı gibi görünse de, erkek kardqlerin evlatlan arasmda 

evliliğe izin veriyordu ve bizzat bu evlilikleri gerçeklqtiriyordu. 

Kmm II &1. XV. İ nsan Ailesinin diğer Jelan/annda gentes 

Aryan ailesinin Kelt kolunda (Hindistan 'daki kollan hariç) genli/is örgütlenmeyi 

başka bir kola oranla daha uzun süre muhafaza etti; -İskoçya Dağlıklarında 
İs koç Klanı- kabile kavgalan ve kan dava/an, gentes tarafından yerle{ikle{me, topraklann 

ortak kullanımı, ki andakilerin fefine ve k/an #Jel eri olarak birbirine sadakati. -Kelt septi 

[Keltçe: villein -Fransız arazilerinde cemaatler. Diğer yandan: Arnavutluk 'un Phis ya 

da Phrara'sr, Dalmaçya ve Hırvatistan'da aile cemaatleri. Sanskritçe "Ganas'' ("gentes") .  

C ermeni er: Romalılar onları ilk kez tanıdığında, Barbarlığın Üst Seviyesindeydiler, 

Romalılar ve Greklerin ilk kez bilinmeye başladıkları döneme göre yönetime 

dair fikirler açısından onlardan pek gelişmiş değillerdi. 

Tacitus. De Moribus Germanorum, böl. 2. "Celebrant carminibus antiquis, (quod 

unum apud i/los memoriae et annalium genus esi) , Tuistonem deum, terra editum, et 
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ftlium Mannum orıgınem gentes conditoresque. Manno tris ftlios adsignant, e 

quorum nominibus proximi Oeeano -Ingaevones, med ii- Herminones, eeleri -Istaevones 

vocentur. Quidam, ut in licentia vetustatis, pluris deo ortos plurisque "gentis" 

(kabile) appellationes, Marsos Gambrivios S uebos Vandalios adfirmant, <eaque vera et 

antiqua nomina>. Ceterum Germaniae voeabulum reeens et nuper additum; quoniam 

qui primi Rhenum transgressi Callos expulerint ac nunc Tungri, tunc Germani 

(JVehrmann, savaşçılar) vocati sint; ita "nationis" nomen, nongentis evaluisse paulatim, 

ut omnes primum a victore ob metum, mox <etiam> a se ipsis invento nomine 

Germani vocarentur."283 (268) 1 (natio burada = kabileler konfederasyonu olmalı; 

her kabile = gens, daha çok gente/e bölünmüş. "<Suevı> maiorem <enim> 

Germaniae partem obtinent, propriis ad hue nationibus nominibusque discreti." (Tacit. 

Ger m. Böl. 38) ;284 (269) burada uluslar birbiriyle yakın farklı akraba kabileler ya da 

kabile (mesela Seneka-lrokua vs), her halükarda285 [270) gentes değil.) 

Upsius şöyle yorumluyor: Die, qui transgressi primitus Rhenum sint,286 [271] 

artık Tungri, o zamanlar Germani denilen halktılar. Bu ("Germanl' ismi) zaman 

geçtikçe herkese geçen tek bir ulusun özel ismi. Tam tersini iddia ediyor: "ita 

nationis nomen, non gentis evaluisse paulatim": isim zaman içerisinde tek gens'in 

ismi olarak değil (burada genişletilmiş gens için = kabile) nationis nomen [ulusun 

ismi-ç.n.] olarak, burada natio biraradaki tüm kabileler, tüm Alman halkı. 

Tek tarihsel kayıtları eski farkılar ("memoriae") ve anna/ler, İspanyolların 

bulduğuna göre Yerli Amerikalı köylülerde de bu böyleydi. Eginhartus, " Vita 

Caroli Magnl': Barbara et antiquissima carmina quibus vetum regum actionis et 

bela canebantur, scripsit, memoriaeque mandavit."287 (272) 

Iornandes "de Gothis"<quemadmodum et> in priscis eorum carminibus 

poene storicu ritu <in commune re> colitur vs.288 [273) 

Taeit. U b. II. Anna/. De Arminio: "Caniturque adhuc barbaras apud gentes."289 

(274) 

Iulianos "Antiokhiko" da bu şarkı ya agria mele (!iyQt!X ı,ı.Eô:tı) (agrestia carmina, 

kır şarkısı ç.n.) paraplesia tais klaggais ton trakhu boonton ornithon(ncıQcıuMmcı 

tcıtc xt..!iyycuc twv IQ(lXÜ �o<iınwv OQvi6wv) (similia clangoribus avium aspere 

clamantium)290 [275) der. 

Tacitus a.g.e. (German.) böl. 3, sonra savaf farkılanndan bahsediyor: "Sunt 

illis haee quoque earmine, quorum relatu, (söylenmeleri yoluyla; haykırırcasına) <quem 

barditum vocant> accedunt animos.291 [276) barditus baritus için, eski Alınaneada 

bar, baren, sesi yükseltmek. Tacitus savaf pğlığryla savaf farkısmı karıştırıyor. 

Tae. Germ. Böl. 5 tasviri: "Terra . . .  aut silvis horrida, aut paludibus foeda . . .  satis 

Jerax ( tahılda verimli), frugiferarum arborum impatiens: peeorum Jeeunda (abondant 

en betail, -sürü hayvanı açısından bol, ç.n.] sed plerumque improeera (yüksek 

değil, küçük): ne armentis (öküz) quiden suus honor (bf!JnU� aut gloria 
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frontis; numero gaudent (sürünün sayısı) eaque solae et gratiuime opes sun/ (sind ihr 
einziger Reichtum, den sie am meisten schatzen- en çok değer verdikleri tek 
servetleridir) . . .  pouessione et usu (değerli metaller) haud perinde afficiuntur. 
(Haud perinde, Romahiara eşit değil, o kadar fazla da değil) Est videre apud illos 
argentea vasa, legatis et princibus eorum muneri data, non in alia vilitate quam 
quae humo (toprak, kil, balçık) finguntur, quamquam proximi (Roma Ilmdannda 
oturan) ab us um commerciOT"Hm aurHm et argentum in pretio habent, formasque quasdam 
nostiae pecuniae agnoscunt atque eligunt: interiores sjmpliciw et antiqıtius ,vermutatione 
rnerciHm Hlunfur. Pecuniam probant veterem et diu no/am, S erralos (serra'dan geliyor, 
testere, sınıra bu şekilde eklemlenmişlerdi) Bigatosque (bigddan, empreinte 
d'un char attele de deux chevaux- iki ata koşulmuş bir arabanın izi) vardı.) 

Argentum quoque magis quam aurum sequuntur, nulla affectione animi, sed 
quia numerus argentorum (argentei numi, gümüş sikke) facilior usui es/ promiscua ac 
vilia mercantibus."292 [277] 

Tae. Germ. Böl. 7. "Reges (ka bilderin şefi eri) ex nobilitate (yani gens'ten, yani bir 
genlin daha seçkin bir ailesinden ve daha seçkin bir gens'in), dum (şef savafÇJar) 
ex virtute sumunt (Irokılalarda olduğu gibi). N ec regibus infini ta ac libera potestas; 
et duces exemplo potius quam imperio . . .  adeniration e praesunt."293 [278] 

Böl. XL "De minoribus rebus principe consultant; de maioribus omnes vs." 
(bkz. kalam)294 [279] 

Böl. XII. "Licet apud condlitmJ accusare quoque et discrimen capitis intendere . . .  
Eliguntur in isdem condliis et princep.r, qui iura per pagos (bölge) vicusque (bourgades) 
reddunt; centeni singulis ex plebe comi/u concilium simul et auctoritas adsunt.295 (280] 

Böl. XX. "Sororum filim idem apud avunculum (amca) qui apud patrem honor. 
Quidam sanctiorem aritoremque hunc nexum sanguinis teneni arbitrantur et in auipiendis 
obıidibui magis exigunt, tamquam (oğullarının yeğenierini tercih ediyor) et animam 
firmius et domum latim teneant. Heredes tamen succeuorque sui cuique, et nullum 
testamentum. Si l.iberi sunt, proximus gradus in possessione fratres, patrui, 
avunculi."296 (281 ]  1 

C au ar, de bel/o gallic. VI, böl. 22. 

"Agriculturae non student, maiorque pari eOT"Hm victm in lacte, caseo, carne con.ristit. 
Neque quisquam agri madum certum au/ finis habet proprios: sed magistratus ac prindpes 
in annos singulos gentibus cognantionibusque hominum, qui cum una coierHnt, quantum 
et quo loco visum est a!fi attribuunt atque anno post alio transire cogunt. Eius rei multas 
adferunt causas: ne assidua cunsuetudine capti studium belli gerendi agri cultura 
commutent; ne latos finis parare studeant, potentioresque htmJiliores pomssionibus expellant, 
ne accuratius ad frigora atque aestus vitandos aedificent, ne qua onatur pecuniae cupiditas, 
qua ex: re factiones dissen.rionesque nascuntur; ur animi aequitate plebem contineant, cum 
IHai quisque opes cum potentissimis aequari videat."297 (282] 



a.g.e XXIII: 

Man.'ın LeMa Henry Morgan Ahnulan j lS9 Eski Top/""' 

Civitatibus maxima la us est quam latissime circum se vestatis finibus solitudines habere. 
Hoc proprium virtutis existimant, expulsos agris finitimos ecdere neque quemquam 
prope audere consistere; simul hoc se Jore tutiores arbitrantur, repentinae incursionis 
timore sublato. Cum bellum civita aut inlatum defendit aut infert, magistratus qui 
ei bel/o praesint, ut vitae necisque habeant potestatem, deliguntur. In pace nullus 
esi communis magistratus, sed principes regionum atque pagomm inter suos ius dicunt 
contraverisasque minuun/.298 (283) Principes regionum ve pagorum -sachem- savaf fefteri 
değildi, Yerli Amerikalılardaki gibi sivil fefierdi; savaf için seçiliyorlardı, oradakine 
benzer şekilde. (Bu Caesar zamanında] Caesar yukarıda ''gentibus cognationibusque 
hominum, qui una coierint." Tacit. Germ. VII tarlayı yıllık bölüyor, burada ordu 
oluşumundan bahsediyor. "nec forluiter con!fobatio turmam (adı birliği) aut cuneum 
(piyade kaması) facit, sed fami/iae et propinquitates;299 (1 89) burada familia çoktan 
meydana çıkıyor, ama Caesar'da bu kesinlikle gens demek. 

A.g.e. XXVI. "Faenus agitare et in usuras extendere ignotum; ideoque magis 
servatur quam si vetitum esset. Agri (les terres, -tarlalar-), pro numero cultorum 
(en raison du nombre der Bebauer Cultor, der bras/ çiftçi, işçi sayısı nedeniyle
ç.n.), ab universus (par to us les peuplades/ tüm ilkel topluluklar tarafından) pervices 
(successivement/art arda) occupantur, quos mox inter se secundum dignationem 
(Caesar'da hala efi/) partiuntur Jaci/itatem partiendi campomm spatia praestant. Arva 
(iflenebilir toprak, ekilip biçilir toprak) per annos mutant, et superest ager; nec enim 
cum ubertate et amplitudine soli labore contendunt, ut pomaria conserat (so class sie 
planteraient des vergers,-böylece meyve bahçesi ekip biçsinler) et prata separent 
(ya da feraient exclure les prairies, -çayırlığı dahil etmesinler) et horlos rigent 
( ya da aroseraient des jardins/ bahçeleri sulasınlar): sola terrae seges imperatur 
(lls ne dernandem a la terre que du ble -topraktan buğday dışında bir şey 

istemediler.)"300 (284) 
Sınır bölgesi ve kaza taksimi (pagus) askere almayla ilgili yerleşim birimi 

gruplarıymış gibi görünüyor;geçif sajhalan, bu örgütler birgenli/is örgütlenmesiyle 
politik bir sistem arasında, insanların gruplandırılması hala kandaşlığa dayanıyor. 

İddianm fekJine bakı/ma Caesar'da aile syntfyasmian olmuş olmalı. 
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Sir]. Phear: 'The Aryan Viiiage in lndia and Ceylan". 1880. 

Modern Viiiage Life in Bengol (fersi gösteritene kadar, materyalin kopyası 

Calcu/ta Rı:view makalelerinden (1 874), Temmuz ve Ekim sayıları. 

Tasvir edilen De/ta Benga/indeki "tanm kiJjil'; güneydeki Sunderbuds 

kıyılarından Dacca, Pubna, Moorscheeda bad yoluyla geçen kavse doğru KHi!J 'in 
kıtJI toprağının alt sınmnı oluşturur, tüm ülke mifkemmel denebilecek bir alifi(Jon ovasıdır, 
çoğu genelde cesim, açık sahalar sergiler, yoğun yaprak yığınları yüzünden göze 

sınırlı görünür. Bu sahalar, Güney-Batı masonlarının zirvesindeyken hemen hemen 
sN_Yia örtiflifdifr,yağmurlann son bulmasına doğru, dalgalanan yeşil pirinç saplarıyla ve 

kuru mevsimde büyük ölçüde nadasa bırakılmış ve farklı soğuk hava (rabi) ekinlerinin 
arazileriyle çeşitlenmiş toprak. (3,4) Bir iki anayol dı1mda başkent ve bölge kentleri 

arasında iletipm yok, bunun dışında sadece bazen toprağı küçük ekilip biçilmiş 

parçalara ya da khiflere bölen ve alt bölümlere ayıran ekilmemiş toprak feritleri 
(ya da ai/s) boyunca bazen arabalada geçilebilen, d#zensizpatikalar. Geriye kalan 

çok az yol kuru mevsim dışında kachcha'dır (yani mmrsı:i). (Batı Bengal- Delta 

Bengal'inin tersine- görece dağlik bölge) Delta'run dışında, genelde araç ttafiğine 

uygun olmasa da, büyük köylerin içinden ya da etrafından geçen yollar gibi olan 

Ghatlın altındadır. (s. 4) Hoogjy, Ganj, Pudda, Megna vb. nehirlerin koliara ayrıldığı 

ve ülkeyi tüm yönlerden kestiği sayısız khdl (kanal) temel yol olarak trafik ve 

malların taşınmasına hizmet ediyordu. (S) Köy bir khals'ın üzerinde yifksek bir 
layıda (kıyılar genelde suyun yeterince üstünde çıplak, yağlı çamurdur) olsun ya 

da karada bulunsun, yağmur mevsiminde SN_Yun eri {iminin ifstifnde olan giirece yifksek 
bir yerde ve neredeyse saklı olarak cengelin ortasında bulunur; bu köyler, bölen 

toprak şeritleri (ai/s) boyunca, her yönden kheflerle çevrilmiştir ve ulaşılabilirdir. 

Bu köylerde herhangi bir sokak ya da ev düzenlemesinden ivok. (6) Her ikame/ 
edilen yer kHçifk bir grup kul#be, genelde diirt -bir çiftlik evi. Grubun bulunduğu 

bölge dikkatle yifi!Ji d#zleflirilmif, köy toprağının genel yüksekliğinin biraz üstüne 

çıkarılmış, biçim olarak yaklaşık kare, 500-1000 yarda uzunluğunda bir platform du. 
KHI#belerbambudanyapılmıştı ve çamurla sıvanmıştı, bazen sırf çamurdan,1 yapının 

zemini yine platform seviyesinin üstüne yükseltilmiş çamurdan; her kulifbe sadece 
20 fit uzunluğunda ve 10-15  fit genişliğinde tek bir daire, genelde penceresiyok (yan 
duvarlar alçak, çatı yüksek, cengel adarıyla örtülmüş, saçaklar (Dachrinnen) epey 

dışarı fırlamış, böylece kulübenin arkasında ve önünde alçak verandalar oluşturur. 

Bu çiftlik evi kulübeleri (çoğunlukla 4) platformun kenarında dizilmiştir ve içe . 
bakar, birbirlerine nadiren2 [22] temas ederler, ama belli ölçülerde iç mekAna 
kapalıdırlar -ev-mekanı (uthdn) [Birinci avlu mekAnı] Burada çocuklar oynuyor, 

tohumlar kurotulmak üzere serpiştirilmiş, ihtiyar kadınlar oturuyor ve yün 

eğiriyor vs. (7 ,8) 
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Ba1 kıliiibenin genelde bu iç avluya açılan kapısı ve kar1umda ikame/ edilen 
yere en ryi Hlaplabilecek patikaya aÇilan, temiz IHIHimHI verandası dtpnda ikinci bir 
kapm vardı; burası yabancıların ya da aileden olmayan insanların ağırlandığı 
ve çoğunlukla ailenin erkek iiyelerinin de yatak odası olarak kullandığı 
baithakhtina'dır (oturma odası) ; hattaniyeyle kaplanmış kıliiibenin ya da 
verandanın çamurdan3 zemini onlara yetiyor vs. Baithakhtina'ya bakan kılliibe 
kadınlara ve çocuklara ayrılır; diğer 2 kulübeden biri mHtjak olarak hizmet 
gören chHia (çamurdan ocak); son olarak 4 'iincii kılliibe gola'dJ.I (tahıl ki/en). 
Kulübelerin birinde, avluda ya da dışarıda, dhenki vardır ve kulübenin adı 
dhenkighaldır; dhenki asıl işi pirinci kavuzundan ayırmak (enthülsen) olan çok 
büyük bir havan tokmağı (Mörserkeule) ve havandır (Mörser).4 Havan5 (4) 
genelde tomruktan oyulmuş bir kaptır ve yere gömülmüştür; havan tokmağı ise 
yatay bir kaldıraç, yine tahtadan bir tokmaktır aşağı bir konumda ya da destek 
üzerinde işler ve bir başka kolu ona ağırlık uygulayan bir ya da iki kadın 
tarafından bastırılır; onlar kolu bırakır bırakmaz çekiç düşer, havandaki pirinci 
ezer. Bu işlemin tekrarıyla tahılın kavuzu çıkarılır. Arpaya biraz benzeyen 
pirinç tahı/mm yenilmeden önce kavuzundan ayrılması gerekir. Dhenki hedefine 
şaşırtıcı biçimde ulaşır. (8-1 0) 

129 Aile ortalamanın üstünde refaha sahip olduğunda, çiftlik evi kompleksi 4'ten 
fazla kulübeden oluşa bilir, 1 bir ya da daha fazla baraka,gola ya da bizzat dhenki
garaviHnHn dıpnda, belki de bir köşenin önünde ya da yakınında konumlanmıştır. 
(10- 1 1 )  

Çiftlik evi platformu genelde düzensiz biçimde mango, pipal, palmrye gibi 
biiyiik ağaçlar/o çevrilidir. Bunlar arasındaki ufak tefek açık alanlarda ailenin 
köri yapımında kullanması için birkaç ot ve bitki yetişir (küçük bitki yelilen b11 
araziler, genelde, cengelde büyük bitkilerin altında yetişen bitkilerin ortasındaki 
düzensiz çaldıklardan biraz daha fa�asıdır; bahçe gibi değil, çiçek yok) ; 
çiftlik evine ait tüm alan ya da toplu yerleşme alanı genelde çok kaba sınır 
ve hudutlada komşulardan ayrılır, iyi çekilmiş bir çit pek yoktur; kadınlar 
ev mekanının -yani başlıca kulübelerin ve verandaların- sertleşmiş çamur6 
[3] zeminini çok temiz tutar, baithakhana'nın ön duvarını kireçten grotesk 

heykelciklerle süslerler; genelde çiftlik evi kompleksinin geri kalanı olabilecek 
şey, en ihmal edilmiş ve kirli durumda. Modern Bengalllnin düzenlilik algısı 
çok gelişmiş değildir, yardımsız bir doğnt, ha/la dii7,giince bir eğri çizmeyi bile 
becereme!{) sabanıyla bıraktığı izler, küçük tarlalarının kenarları, ekilmiş 
pirinçlerin oluşturduğu sıralar vs. kağıt üstünde gezen ayakları miirekkebe 
batmı1 öriimceğin izleri gibidir. (1 1 ,  1 2) 

Bengal köyünün olağan çiftçi köyü, bu tip çiftlik evlerinden yakın mesafe 
bir araya tojJanmı1 bir kiime gibidir . . .  kendi komplekslerinin ağaçları arasında 
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neredeyse gizlenmiş gibidirler; yer yer boş arazi yerleşimler için mesken 
lıtlıtlmamıt alanlar şeklinde; çiftlik evinin inşası için toprağın içini boşaltan 
kazılarda havıt�ar ya da gokiikler, platformlar vs. (1 2) Bu gölcükler (Weiher) ya 
da havuzlar genelde her çeşit pislik açısından zengin (wimmeln aile mit jish -hepsi 
balık kaynıyor, ç.n.), tepelerinde cengel var ve yüzeyi parlak göl yosunlarıyla 
önülü; insanlar burada yıkıınryor, JeLndi elbiselerini yıkryor, içme Slt.Jit alıyor, içinde 
balık yakalıyor. (1 3) Bengal'de her havıtz büyüklü küçüklü balık kaynar; hendek/er, 
olıtklar ve çıtkıtrlar aylarca kuru kalır, ilk sağanakta dolarak dolıt dolıt bir balrk 
rezervine dönüşür (a.g.e). Bazen şanslı ya da zengin bir köylünün çiftlik evinin 
sınırında tamamen kendine ait bir havuzu vardır, komşularının gelmeye hakkı 
yoktur (a.g.e.) Maiddn (yeşermiş). 

Köyiin çiftçileri tarafindan siiriilmiit toprak, kiJjiin dıpndaki ve etrafindaki alçak 
ovanın bir kısmıdır. Çiftlik evinin ailesi -bir baba ve oğulları ya da erhk kordetler/e 
kıtzenlerden oluşan- bütününde birkaç parselden olıttan, im parsellerin aralannda biraz 
mesafenin oldıtğıt 2 ila 10 akr ekip biçer. Erkekler işlerine gün doğumunda gider, 
sabanı omıtzlanna alrp sürerler, açıklığa giden en yakın köy patikası boyunca 
sürülerini güderler; bazen yemek için öğlen dönerler ve havuzda yıkanırlar, 
sonra yine işlerine giderler; ama daha sıklıkla kadın ve çocukların getirdiği 
yemekleri yiyerek, öğleden sonraya kadar kalırlar. (14) Bir adam ve genç oğlıt (hala 
ergenliğinde), bir saban ve bir çift okiizle, hasat toplama vs. konusunda aldıkları 
yardımla 3 ya da daha çok akr (ve oranlı olarak) ekip biçeceklerdir. İngiltere' deki 
gibi salt tarım sınıfı değil. Küçük çiftçiler ve üretime bir de ailenin üyelerinin 
eklenerek çalıştırılması komtıt topraklannda istihdam için boş zaman yaratıyordu; 
bazı köylerde bir kast m, mesela dokumacılar kasnnın, mesleğinin sonu doğal olarak 
geliyordu, üyeleri hayatlarını el emeğinden kazanıyordu,yevmrye için <tOprakta da 
çalışıyorlardı. Sonbahar için genelde özel bir düzenleme yapılırdı. Toprakta yeliten 
pirinç belli bir dıtrıtmda biraz daha farkir bir kotıtlda yetitmit pirince oranla genelde daha 
geç ya da daha erken yetişirdi. [Mahsıtller kaldırıldıkları ya da toplandıkları ayiara 
ya da mevsimlere göre verilmiş adlarıyla bilinir, mesela Bhadıtwi, Kharij, Rab i gibi ve 
bıtnlar sırasryla ekim mevsimine dayanı� ve çiftçi grnplan bir köyden ya da kazadan 
uzaktaki bir köyün çiftçilerine pirinçleri biçmede yardım ederse, bu grup o 
kadar küçük oluyordu ki, gerekirse bu yardımın karşılığı veriliyordu. Bıt itin 
karplrğı genelde biçilmiş olan her beua da her yedi ba!Jadan7 [5] biriydi. Yabancılar 

130 hasat alanında kendileri için hasırdan bir kulübe yapıyorlar ve verdikleri hizmet 
karşılığında evlerine tahıl torbalan tamorlardı. (1 5, 1 6) 1 bir köyün bileşen tüm 
sınıflarında hayatın büyük ölçüde tek tip olması. (1 6) Daha zengin ya da nüfuz) u 
insanların evi bazen pakkıı ya da tuğladandır (bambu çiftlik evindeki planla 
aynı) - genelde tamir edilemeyecek durumda ve kısmen kırık dökük. Çok sayıda 
elbisesi ve daha iyi battaniyeleri vardır;yemekyapmak için kıtilanılan araçlan ve 
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diğer çok az sayıdaki ev evast belki de toprak yerine pirinç metalinden, hHkhalan 
(hHkha ya da hookha, tütün içmek için bir tür çubuk) hindistan cevizi kabHğH yerine 

metalden hatta gümüşten, zevceleri daha zengin ve çok sayıda süs takıyor. 

Misafir odasında belki misafirlerinin ya da tabilerinin bağdaş kurduğu, toprak 

yerden biraz yukanda duran, tahta bir gaddlsi (takhtaposh) (gaddi = oturulacak 

yer; takhtaposh = alçak bir platform ya da oturma yeri). Belki de kendi değerli 

eşyalarını ya da onlardan bir çokluğu korumak için düz değil de, bol oymalı 

bir sandHk'u (kasa) vardır. Bunun dışında her iki hane de eşit derecede ilkel; 

pirinci ve kiiriyi (yahni için hazırlanmış köri sosu) şu ya da bu haliyle buluyor ve 

bu, kayık ta bak ya da muz yaprağından parmaklada yeniliyor. (17, 1 8) Evde ve 

çalışırken çoğu erkek dhon•si (peştamal) hariç çplak ve çocuklar 7 veya 8 yaşına 

gelene kadar çoğu zaman tamamen çıplak. (1 8) Servet kendini evlilik ve shraddha 
(cenaze töreni) gibi aile seremonilerinde ya da ulusal ve dini epiklerin (BhagbHt, 
Rı:imqyan vs.) okunurken harcanan paralarda gösterir. S hadllerde (shacfy = düğün 

seremonisi) ve shradda'larda masraflar Brahman rahiplerine verilecek adakların, 

hediyeterin ve onlara yapılacak ödemelerin satın alınması ve hazırlanmasıyla, 

genelinde de Brahmanların doyurulmasıyla ilgilidir. Okumalar için Brahman 

anlatıcıya (Kathak) çok yüksek bir meblağ ödenir ve o da dinleyici kitlesi de 

birkaç gün patron tarafından tutulur. Sonra belli dini festivaller bu tip aileler 

tarafından karşılanabildiği müddetçe ytlltk olarak düzenlenir; Karlik'te (Ekim) 

Kalller ya da Magh'da (Ocak sonu) Saraswati1er ve Sri Panchamller ve DHrga 

T şerefine düzenlenen seremoniler genelde müreffeh insanlar taraf ın dan i cra 

edilirdi. (1 9, 20) Servetin yönettiği TopiHmsal Saygt Bengal'de büyük ölçüde 

yan-kamHsa/ aile görevleri (aslında gosteriler) tarafından icra edilen ihtişam tipi ve 

derecesine göre paylaştırılır. (20) 

Kadınların hepsinin batı) inancı çok yüksek vs., hanenin tiim hizmet if/erini 
yapar, daha iyi sınıftan gelen ailelerde bile; su almak için her gün havuzlara 

giderler, bu dedikodu yapmak için bir fırsat sağlar v.s., bütün köylerde günlük 

hayatın tüm olağanüstü olaylarını yorumlamak için kahin işlevini gören astrologlar 
yaşar, doğaiislii düzenleyiciterin (ruhani amillerin) kılavuzluğunda. (21 -23) 

Çiftlik evinin durduğu yer ve onu çevreleyen küçük kompleks seçkin bir kir aa 
tarafindan IHIHIHr, kiranmyaygm bedeli çiftlik arazisi için Re 1 ,  1 -4, 1 -8 p.a. ve ona 

eklemlenmiş parça için biraz daha azdır. Çiftlik evini oluşturan binalar genelde 

kiracı tarafından inşa edilir ve ona aittir; taşınırsa, materyali yanında götürebitir 

ya da binayı satabilir; çamur, hasır ve bambu evlerinpakka'ya (tHğla evler) tercih 

edilmesinin sebebi budur. Bir çiftlik evinin en biiyük haiir evi, tamamen baştan 

inşa edilecekse, 30-50 Rupee eder; chHiha (ocak) kadınlar tarafından çamurdan 

yapılır. Bengallilerin her işi gören bir araç olarak dao'su (kazma) birkaç anna'ya 

köyiin na/bandmdan alınır. Çiftçinin saban IHiacağt bizzat çiftçi tarafından 
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neredeyse hiç fiyatına, belki kijy marangozunun yardımıyla hazırlanır ve burnu 
nalbam tarafından 1 rupee'ye demirle kaplanır. [.raban, tam tarnma zayıf bir 
çapaya benzeyen burnundaki çıkmtıll değneği hariç içinde demir barındırmayan 

tahtadan bir alettir, tam tarnma ince bir çapa şeklindedir; bir pençesi toprağa 
geçerken öyle bir eğim yapar ki diğer pençeyle doksan derece açı oluşturur ve 
sabanı çeken için tutamak görevi8 [6) görür; mafsal öküzlerin bağlandığı saban 

okudur. Saban kulağı ya da giiğii.rliiğii yoktur; sivri ucu sadece toprağı karıştırır, 
onu döndürmez. Tümü o kadar hafiftir ki bir kiti onu kolayca .rırtında tatryahilir.) 

Bir çift iileiiz ortalama 20 Rılpee'ye elde edilebilir ve çeşit çeşit birkaç toprak 
çiimlek ve tep.ri -hanede iş görmek için kullanılması gerekli araçları oluşturan
pice'yle hesaplanabilir (23, 24) .  Köylülerin biriktirdiği sermaye bu kadar leiiçiiktiir 
ve tam da mahtijan yüzünden [Mahtijan = tiiccar, sa"af -mahsul siizii ii zerine kiracı 
çiftçiye para ve tahıl olarak atJans vermeyi köyde işi haline getirmiş kişi.] (24) En 
biiyiik boliimiiyle afln fakirlik 1 yani Bengal'in niifus ytğını (Hindistan'm en zengin 
kısmı!) İngilizler tarafından pek de anlaşılmamışar. Tropik iklim ve pirinç iiretmek 
için gerehn tropik elveritlilik minimum gelir/e belirli bir diitiik seviye sağlik ve hayatın 
idamesine izin verir. Ayda 7 rupee bütün bir aileyi desteklemek için yeterli bir 
gelirdi; harcamanın temel kalemi olan gtda ve muhtemelen Bengal'in büyük 

bölümünde müreffeh bir evde ayda 1 rupee 8 anna'ya yetişkin bir erkeği ve 12 

anna'ya bir kadını doyurmak yeterli. Genelde kiJjliiler, çiftçiler, evlerinde tiihtmek 
iizere kendi yelittirdik/eri yeterli derecede pirinç bulundurur; onlara gereken az para 
rabi sattf1ndan gelen iiriindiir (.roğuk hava mah.rulu) . Diğer ki!Jiiiler, kendi kavuzu 
çıkarılmamış pirinci (padc!J) zaman zaman küçük miktarlarda satın alırlar ve 
tu� tiitiin (kendileri yetiştirmiyorsa), gurh (hurma ağacından elde edilen kaba 
şeker, kek olarak sertleştiriliyor -molasses) , sw1 yağ, masala (baharat, çeşni) de 
aynı şekilde, esas bayi dükkanında (modı) neredeyse her gün. (25) Satın almak 
için köri baharatlannda olduğu gibi pice ya da v� anna, darphanenin bastığı en 
düşük değerdeki para, bu para yeterince leiiçiik değil ve tedavül eklemesinde her 
yerde kullanılan rupee için deniz kabuklan (Kauri küçük bir kabuk, yumuşakça 

. kabuğu, para olarak kullanılıyor) şeklinde (1 anna = 1 /16 gümüş rupee) yaklaşık 
5. 120 oranında. (26) 

Büyük bir köyde 3 ya da 4 modi dükkanı hemen paraya çevrilebilecek eşyalar 
da satıyor. Bu tip dükkaniarın tasviri (25-28). 

H dt ya da pazar çoğu köyde haftada iki kuruluyor; çoğu zaman köy yerinin 
belli bir yere kadar açık bir yerinde; genelde satıalan ve mallanm koruyacak sergi 
yeri yok:, sergi yeri olduğunda da bambulada desteklenen, yan duvarlan olmayan 
yiik.reltilmit bir zemin ve onu örten alçak bir çatıdan dar ve ince çizgilerden ibaret. (28, 

29) Üretici hat'a artan pirincini, hardaP [7) tohumunu, betel cevi�erini, teker kamtflnl, 
gurh posasım, til i biber/erini, asma kabakl anm,yer elmalanm; baltkçılar balıkları, tohum 
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dövenler sıvı kaplarını,yafli dul battaniJel erini ve diğer işlerini, çömlekçi ghara'larını 

(boğazlı, dar ağızlı testi) ve gam/a'ları ru  (gamla = açık toprak testi) , seyyar satıct 
parça parça mallarıru, bileziklerini vs. getiriyor. Kasabadaki simsarlar ve yerel modi'ler 
kendi stoklarını artırmak için gelirler, laf!"a halkı ufak ihtiyaçlarını karşılamak 

için, bütün dedikodular, içmeye kalan sırym az değil (bu adet Hindistan'da az değil) . 

Her saim etrafına yer/.eflirdiği mallanyla birlikte yere bağdtlf kurup oturuyor ve kendi ilkel 
sergisinin ıryncallklr olmasr için htit'm sahibine, genelde Zamindtir (köy toprağırun 

kalanının sahibi) küçük bir meblağ ya da ayni olarak ödeme yapıyor. Popüler 

bir htiftan alınan karlar komşu Zamindar'lar hesabına nevi şahsına münhasır bir 

rekabet çıkarmada genel kira için yeterince hatırı sayılır <görece>; her biri bir 

htit kuracaktır, kiracılara diğerlerinin onları ziyaret etmesini sağlar, genelde ağız 

dalaşına yol açar. (29, 30) 
Köyde ya da köyün hatırı sayılır bir kısmında Müslümanlar oturur, sonra 

köye bir masjid (mescit) ; tuğladan, cemaatin bir üyesi binanın inşası için gereken 

maliyeti üstüne aldığında, çoğu zaman hasrrve bambudan; burada çalışan, Kuran 

okumak için yeterli bir Arapça parçalama yeteneği olan molla bir tüccar ya da modi 
olabilir; teoride mahalle (Müslüman mahallesi) seçer ama pratikte görev irsidir, 
evlilik ve diğer seremoniler tarafından küçük para ödemeleri yoluyla karşılığı 

ödeniyor. (31) 
Patshtila ya da apk okul; 10-20 neredeyse çıplak çocuktan bir grup bir 

.
köy 

yolu boyunca, bir çiftlik evine yakın pipal ağacının birinde hatta çiftlik evine ait 

sazla kaplanmış verandanın altında çömelerek, kırık bir kara tahtada toplama 

çıkarma yaparken hatta önlerindeki düzleştirilmiş yerde -yetişmekte olan nesli 

eğitmede yerel araçlar. Burada, bir Doğulunun mülkiyet/e ilgili, herhangi bir eğitimin 
karftlrğmrn doğrudan iidenmesi gerektiğine dair toplumsal ve dini hislerinin tam tersine 
dersler ücretsiz verilir; öğretmen ihtfyar bir Brahman'dır: Guru Mahasqy; aslında 

Brahmanlar ve diğer iki kez doğan srmflar* (bkz. dvija) ders verebilir, aslında 

anadilde okuma yazma ve aritmetik vs. için dışarıdaki sınıflarda ders veriyor. 

132 Yer yer bir modi kendi dükkanında da bu işi görebiliyor, bu işi kendi dükkan 

kulübesinin saçakları altında diz çökmüş çocuklarla yapıyor. -Hoca öğrencisinin 

ebeveynlerinin ailesindeki özel olaylarda küçük pirinç ya da dtil (=krnk beze!Je ya 

da diğer kınk baklfyat) hatta bir parça kumaf/an küçük hedfyeler alır; benzer şekilde 

bir ufaklık ilerleme kaydederken önemli bir noktaya geldiğinde (32, 33). Bir 

Brahman bunun dışında Brahmanlara verilen hedfyelerden kendi pırymr alır, müreffeh 

bir Bengallinin yükümlü olduğu birçok festival kutlamasında o kadar önemli bir 

harcama kalemi ki. (34) 
Bengal'de Vikrampur ve N uddea gibi S anskritçe iiğretmesfyle ünlü bölgelerdeeski moda 

İngilizce ortaokuluna biraz benzeyen bir okula rastlanır; bir köy yolu sapağı sizi 

[*) Brahman Hindu toplumun en üst üç toplumsal sınıfının (varruı) erkek üyeleri. (ç.n.) 
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bir Tol'e götürür; orada yan apk bir ha sır sıtndıtrmada temiz giyinmiş bir düzine 

Brahman genci yükseltili ahşap zeminde bağdaş kurmuş, kucaklarında Sanskritçe 
el yazmalan gramer öğrenir; her biri kutsal parşömenlerin transkripsiyonunu 

Tyapmak gibi monoton bir işle 2-3 hatta daha çok yıl uğraşır, ta ki en derin eğitim 
yıtvasr Nobodweep'e geçmeyi başarana kadar. Hindu ilkesine bağlı bir Brahman tilimi 
olan Tol Ustası kişisel olarak fakir olsa da (35), öğrencilerini sadece eğitmez, 

besler de (34, 35). O ve mürideri mahalledeki zengin Hinduların verdiklerinden 

geçinir; 2 aylık tatil boyunca sırasıyla hepsini ziyaret eder ve 1 ya da 2 Rupee'lik 

-hatta ağırlayanın servetine göre 20'ye bile çıkabilir- parasını almadan hiçbir evi 

terk etmez (35, 36). 

Çoğu köyde bir ya da daha çok Byragi ve onunla aynı görevde bulunan 

kadın -dini, çilekeş bir tekkenin gelişigüzel ruhsat almış dilencileri, (ama çoğu 

zaman koyvermiş divaneler); çiftlik evinde- bol sayıda Boistub ya da Vaisnaba 

(Vişnubit) mezhebi üyesinin belli festivallerde adaklarını koyduğu kıt/iibelerden 
biri, Krishna'mn thakıtrbtiri'.ri (Vishnu'nun tecessüdü). Byragi kökenini 300 yıl 

önce büyük reformcu Chaitanya'ya borçlu olduğu mezheplerden birinin vaizidir 

(36, 37) . 

Gotila'mn ya da inek çobanının çiftlik evi, bunlardan köylerde çok var, komşu 

köylerde de, çoğunda olduğu üzere çiftçi gotildd.Jr. Çoğu zaman inek ağrlr ıtthtin 
seviyesine getiriliyor ve yanlarından biri dolduruluyor. İnekler, yaklaşık 3 fitten 

daha yüksek olmayan küçük hayvanlar ve acınacak derecede zayıflar, halalla srkr 
sıkıya birbir/trine mğlanmrflar, açık ağılda yan yana, bir çocuğun idaresi altında köy 

yakınlarındaki boş yerlere gittikleri ve nadasa bırakılmış khtillarda ne bulurlarsa 

otlandıkları zaman hariç, burada kıtrıt ot, nem/endirilmil samanla doyuruluyorlar. 

Tiim Hindıtlar, karşılayabilirlerse, siit tüketir, bu pilav ve baklagillerden (dal bhtil) 
sonra insaniann ana grdasrdrr, ne tereya ğı ne peynir; gotila sütü sadece ham haliyle 

satmaz, sütten üretilen ürünleri ve ondan koyulaştırılarak ve muhtelif biçimde 

hazırlananları da satar; bunlardan biri, dahi, bütün sıvı kısmının alındığı kalın 

kaymak, gotila kaymağını kilden ghara'larda her gün çiftlik evinden çiftlik evine 

çığıttkanlık yaparak, teraziyle ya da tüm omzu kaplayan bir bambunun iki ucuna 

asılı bahanglyle (iki omuzdan aşağı sarkan bir bambu, her iki ucunda yükü 

taşıyan ip var) birlikte taşır. 

Demirci diikkanr. üstü hasıda kaplanmış bir kulübe, küçük boyutlarda karman 

çarman duran eski ve yeni demir. Çamurlu zeminin ortasında, zeminin ortasında bir 
deliği olan ocağayakrn, çok küçük bir örs. Çok ilkel olan körüklerin bıtrnıt da yere 

gömülü. Alçak bir tabure ya da topukları üstünde oturan demircibap, diğer eliyle 

bir maşayla ateşteki demiri yönlendirirken bir ipi çekerek körükleri çalıştım ve 

sonra hala oturduğu yerde kalarak sağ elindeki küçük bir çekiçle örsü döndürür; 

metali şekillendirmede esas işi o yapar ve dizlerine çömelmiş bir asistan da büyük 
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bir çekiçle onun yaptıklarının aynısını yapar. Çekiç başları uzundur, bir tarafında 
sadece sapının, herhangi ufak ilaveyle denge bozulur, ve örs alabildiğine dardır; 
fakat her iki adamın da vuruşları hatasız kesinlik te. Köylüler demir i{i bir {eye hemen 

hemen hiç ihtfyaç duymai"J birkaç çivi, sahanların burun/an, tanm için kullanılan gelberi 

(kudalis), keskiya da kiiçük balta (doe), hane içinde ya da başka bir kullanım için 
bonti (tutturulmuş eğimli bıçak ağzı; ağır ahfap bir standa dikey biçimde tutturulmuf, 

geniş, orak biçimli bir bıçak ağzı ve stand ayak tarafından sağlam tutuluyor ve 
balık, sebze, saman ve diğer nesneleri temizleyen, ince ince doğrayan ya da kesen 
eşyalar dış bükey kesici kenara karşı elle itinıryla iflenfyor ve böylece sağlamla{tmlryor. ); 
tüm bu eşyalar köyün demireisi tarafından yapılır ve tamir edilir. Elindeki demir 

133T yığmı genelde İngiliz malıdır. 1 Hindistan 'a ithal edilmi{ fyi bafya parçalannın feritler 

1 halinde sanlması suretiyle bu ülkeye getiri/mi{ çember demirini en yakın kasabadan satın 
alır (ya da onun için alınır) . (39-41) 

Köydeki "meslek sahip/en": kabircy•ın ya da oranın doktorunun (Vaidya 
kastından) beraberinde chadr'ının ya da chadra'sının (bir kağıt ya da kuma{) ucunda 
epey büyük bir demet halinde, üst üste sarılı kağıt paketlerde haplarını taşıyıp 
durması nadir değildir; nuh nebiden kalma reçetelere göre karışımı yapılmış 
haplarından çoğu mükemmel ilaçlardır; kabirtlj her tekil durumda önceden 
pazarlık yapar, mesela malarya ateşinin inatçı bir vakasında 2 ya da 3 vizite ve 
sıradan ilaç için 1 ya da 2 Rupee. ( 41 ,  42) 

Neredeyse her büyükçe köyde bir astrolog var; astrolog bir Acharjee (Lugu 

Acharjee), ama biraz alt bir Brahman sınıfı, işi thakur'ları (idolleri) ve tanrıların 
çeşitli geleneksel temsillerini bl!Jamak:, horoskopları hazırlamak vs. Diğerleri, 
bunları zengin ailelerin icra ettiği büyük serernonilerde dekoratif amaçlı 
kullanılacak resmi suluboya olarak yapıyor; perspektif yok ama renkli ana hatlar 

yüzeye çok güzel tasvir edilmiş; bu adamlardan çoğu10 [8] 20-30 Rılpee'lik ırylık 

Odeme için verili bir konuda birlikte çalışıyor; ama her biri çoğunlukla evinde 
boş zamanlarında çoğu zaman bol bol karşılığının verildiği kendi resimlerini 
hazırlıyor ve onları bitirdiklerinde bazı zenginlere sunuyor. ( 42, 43) 

Müslümanlarda ibadet hem cemaat/e ilgili hem kifisel; mescit, vaaz, birlikte 
namaz ve cemaatlerde toplanan bireylerin sunduğu derin hürmet karakteristik 
özellikler. ( 43) 

Hindularda hane içi ve temsili Cultus; aile idolü, bir rahip tarafindan aile için icra 

edilen idol ibadetinde günlük hizmet ve merhum ecdadının ruhları için olduğu 
kadar ailenin kendi bünyesine aldığı söz konusu tannmn tezahürü ferefine 

seremonilerin düzenli aralıklarla kutlanması, esas öğeler. Zengin Hindularda 
irsi ruhani kılavuzluk, irsi Purchit (aile rahibi) ve mücevherlerle bezenmiş thakur 

hizmeti birlefik aile yapmmn anahtanm oluşturuyor ve bir taşra köyünde fakir 
halk da aynısını fakir biçimde sürdürüyor. Küçük bir harcamayı karşıtayabilecek 
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her saygın hanenin çiftlik evinin ayrı bir kulübesine yerleştirilmiş kabaca bir 
thakılru ya da kendi hami tanrısının imgesi vardır ve Brahman kendi ibadetini 
yapmak ve hizmet vermek için her gün gelir; kôj purohitieri -kusurlu eğitilmiş 
Brahmanların alt bir kastma dahil olan- son derece cahil bir adamlar topluluğu. 
Köye yabancı birçok bölgede, buraya belli bir mesafeden geliyorlar, birkaç yıl 
kalıyorlar, sonra belirli bir zaman aralığında eve dönüyorlar, bulunmadıkları 
dönem süresince yerlerini dolduracak biri ya da bir temsilci rahip buluyorlar; 
adak ve küçük harçlar şeklinde hizmetlerinin karşılığını alıyorlar, aynı zamanda 
birçok aileye hizmet ettiklerinden hayatlarını oldukça iyi kazanıyorlar. Diğer 
Brahmanlar gibi aile serernonileri ve festivallerde zenginler tarafından dağıtılan 
hediyelerden pay almak için geliyorlar. Purohit büyük ölçüde irsi, toplumsal 
açıdan saygın ailelerde her zaman böyle; bunların sadece kendileri için daha 
çok ruhsal kılavuzları var;gurn (ona mantra veren bireyin ruhani yol göstericisi; 
manira = Veda'dan bir pasqj, d��a), Acharjee olan ve düzenli olarak pllja'yı (Poojah 

= ibadet) yöneten, daha yüksek sınıf purohit günlük thakılr hizmetini icra eden 

I
sıradan purohifte ek olarak bir de ailenin festivallerini düzenler. ( 44-46) 

Köyün nüfusunu oluşturan kiracı yıf!nlan da aileyi temsil eden bir tan'!Ya sahip 

olmak için fazla fakir olduklanndan zengin komşulannın ve köy mandap'ında (iki 

yam apk, çatı/ı yapı ya da bina) cemaat adına yıllık pllja icra edenlerin kutladıklan dini 
festivallerde seyircinin bir kısmını oluşturacak şekilde eğlenmek zorundadır. (46) 

Mandal -köyün başındaki adam; chaukidar -köy bekçisi ya da jandarması; 
134 herher ve köyiiileri yıkayan kitiler hala önemli kişilikler, benzer şekilde marang� 

çömlekçi, dokılmaa, balrkçı;jalkar-wala -balık tutma izni olan; kömiir işçisi vs. 1 

Zeminder ve Mahqjan 

(Köyün) ahşap ikamet alanı oldukça düzensiz genişlikte booa da ortak araziyle 

çevrilmiştir ve bunun ôlt sinde yine açık ova n m (m dlh) ekilip biçi/mit topraklan geliyor. 
Belli birçizy,rye kadar-kökeni ezelden beri ama gayet düzgün biçimde güvenceye 
alınmış- hem bot hem ekilip biçi/mit topraklar, köyiin dıtında hesap edilfyor, köye ait 
(miilk olarak); çizginin diğer tarafında diğer cemaat toprakları başlar. Ülkenin 
parsellerinin doğal durumda olduğu Bengal kısımlannda köyün sınırları cengel ve 

bunun dtpnda kullamlm.ryan topraklardan olutan bölgedir. (48, 49) 

Köy ve bütününde topraklanna mauzah denir. {49) Mauzah'ın bu toprağı onun 

T ô"zelliğine_ ve ekilip biçi/me ama�t�a göre Zeminda�a borç_ �dem� ��k/inde köyde ika�et 
eden kıracılar tarafından hiçlik parseller halınde ekilıp bıçılır; en yaygın halıyle 
değişkendirler ve zaman zaman Zemindar ve köylü arasında uyarlama yapmaya 
müsaittirler. (SO) <Bunlar> toprağa görenek/e bağlı niteliklere göre son derece kati bir 

kesinlikle smıftandmlır, hepsi o kadar da somut değil. (51)  

Yani: 
Sali-yağmur dönemlerinde tamamen suyun altında kalmlf toprak- farklı derecelerde; 
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S una, suyun altında kalmamış, yine farklı derecelerde; 

Nadki, bigah başına nakit odenen bir kirası olan toprak; 
Bhaoli, ürünün bir kısmıyla '!}ni Odenen kirası olan toprak, prosediirün birparçasr, 

-benzer şekilde Bhaoli: bigah ba{ma ve mahsul ba{lna nakit olarak Odenen kirası olan 

toprak. 

Bhiti- ev tarafindakı1 1 [9] yükseltilmiş toprak. (51) 
Khudkasht, kiJjde oturaniann ekip biçmekle sorumlu olduğu topraklar. 
Pahikasht -yabancı/ann ekip biçebi/eceği toprak. (52) 

Bu karakterler çoğu zaman '!}nt toprağa neredeyse daimi olarak bağlı; her köy için 
kabul edilmi{ bir kira oranı (nirkh) onlara göre uygun biçimde ödenebilir. S una 

toprakJannda çoğu zaman olduğu üzere me{gale utbandi }ama (toprağın tam olarak 

sürülmesine go·re verilen kira, toprak bir yıl sürülüyorsa diğer yıl nadasa bırakılryor) 

üstünde ve tarım, mahsul toplama ve nadas arasında değişiyor, kiracı esasen 
toprağı ne kadar siirüyorsa toprakta yeti{en çe{itten o kadar ödüyor. Çoğu köylerde 
toprağın çok büyük kısmı Khudkasht. (52) 

Köyün açık toprakJan da küçük paylar halinde köyde İkarnet eden köylüler 
arasında paylaştırılıyor, çoğu zaman birkaç saçı/ml{ parselden oluşan, çeşit çeşit 
nitelikte dahil edilen toprak -nadiren toplamda 10 akr'ın üstündedir, çoğu zaman 
da çok altında . . .  Her kiraemın Zemindar'a Odediği kira değişen skala ya göre 
bahsedilen öğelere üç aşağı beş yukarı bağlı. (53) 

Kiracı ve Zemindar arasındaki yıllık muhasebenin kısa bir o·rneği 

Toprağın tanımı Nicelik Oran Kira Miktarı 

Büy. Kırevi Rs As P Rı As P  

Sal� pirinç toprağı, birinci sınıf 2 10 o 4 o o 10 o o 

Benz. - ikinci Sınıf 1 1 o 3 o o 3 2 2 

Benz. -üçüncü Sınıf o 71/ı o 2 4 o o 1 3 1 0  

Bambu o 6 o 1 5  o o 4 B O 

Boş arazi o 2 1 5  1 o o o 2 4 

Çiftlik Evi o 1 o 20 o o o o 

Kompleks o 1 o 1 5  o o o 12 o 

Kazı o 5'/ı o o o O 4 B 

Toplam 4 1 4  1 5  20 1 1  o (2B5) 

Bu hikaye tüm ayrıntısıyla (285, 286) 40 ve çoğu zaman çok daha fazla paralel 
sütunlar, ödenmemiş borçlar için sütunlada birlikte vs. (286) Bengal kiracısının 
hareket etme lüksü pek olmadığı için hem de kuşaktan kuşağa, babadan oğula, 
a nı a da ü a a ·ı be vukarı ara ileri a nı ailenin elinde kal nır. 53 



Zemindan birçok bütün mauzah toplamt. (54) 
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Bu ytllık kiralar sadece 1 hem bireysel hem kolektif olarak, genelde 

adlandırıldıkları üzere örgütlenmiş bir kadro yoluyla ödenebilir, zemindara ait 

olan ya da zamindari amla; genelde şunlardan oluşur: bir Tehsildar (tahsildar; 

zamindari büyükse bir tehsildar her 3 ya da 4 mauzah için kira top/N.Jor.) 

Her köyde ya da MtJHzah'da bir Tehsildarın khachan'si (("Chutchary") de 

deniliyor, yani kamu işinin ya da zemindar'In miilkiiniin (burada olduğu üzere) i{inin 

görüldüğü makam ya da görev] ; burada zamindari'nin köyden kira toplamayla ilgili 

olarak tutulduğu ve saklandığı defterleri ve sayfaları. Hindulann muhasebe defteri 

tutmast neredeyse saçmalık derecesinde aynnttlr, kachari işi boyunca tutulacak defterlerin 

tiimiinii tarif etmek çok yOT"Hcu olacaktır; bunlardan ba[lıcalan: Chitta adı verilen 3 ya 

da 4 defter (Memorandum -ölçüm ve diğer benzer bilginin girildiği, Zamindar'ın 

mülkünün idaresinde kullanıJan işle ilgili kitabın adı); bu asitnda kiıj topraklannin 

böliindiiğii tüm küçük dag'lerin ya da arazi parçalanmn çok çeşitli yollardan ve en 

ufak ayrıntısına kadar tutulduğu. numaralandmlnnf bir kaytt defteridir. Her birinin 

ölçümü, durumu, mprağtn kalitesi, onu ekip biçen kiracı, vs. Bunlardan sonuncusu, 

khatiyan (muhasebe defteri) olup her ki{inin ismi al tma sahip olduğu tiim farkit arazi 

parçalanm, sırasıyla niteliklerini gösterecek biçimde kaydeder. Her yıl düzenlenen 

bir nevi değerlendirme belgesi olan ]ama bandı'rün amacı, her köylü için onun 

elinde bulundurduğu her parseli, toprağın faizini, niteliğine ya da mahsule 

ve aynca kiracıdan beklenen borcun toplam miktarım ve kisflerde ödenmesi 

gereken miktarı göstermek. V e jama-wasil-baki fjama bandı' rün temel iddialanm 

özetliyor -aynı zamanda bir arazi, köy ya da kazaya oranla hem tüm kirayı hem 

toplanmış miktarı ve ödenmemiş borçların miktarım gösteren muhasebe defteri. 

Bir Bengal muhasebe defteri (bir iple çok uzun, dar sayfaların bir uçlarından 

birbirine bağlanmasıyla oluşur, bunlar kapandığında sayfaların serbest sayfaları, 

böylece birleşecek şekilde birbirleri üstüne katlanır. (55-51) 

Gumashta (Gomashta) (genelde bir başkası için iş yapan temsilct] ve Patwdr. (bir 

mauzah'ın kira toplama belgelerini tutan kişi, ortak olarak da köyün kira toplama 

belgelerini hazırlıyor ya da farklı bölgelerde hangi farklı isimleri alırlarsa alsınlar 

benzer görevler kiracının elinde bulundurduğu toprakların değişen koşullarına 

göre kachari-kitaplan tutmakla yükümlüdür; bu yüzden tüm yıl boyunca 

(Zemindar'ın ajanları olarak!) kiracı ne yapıyorsa çok yakından gözlemlerler.] 

Kural olarak bu herifler bizzat köy kiracıları sınıfına girer ve çiftçidirler. Bu 

yiizden ellerindeki araziler köyiin en iyi arazi/eridir; "esas işleri" onların çiftçilik 

yapmasını engelliyor ve diğer kiracılara onlar adına toprağı sürmeleri için ödeme 

yapmaları ''gerekiyord11"; çoğu zaman bu ödeme yapmadan gerçekleşsin diye hile 

yapıyorlar; "bu ek ödeme yerine geçen sunular" şeklinde de punduna getirip 

şantaj yapıyorlar. Bu gö"rev ir st olduğu için genelde oğul babanın yerine geçiyor; 
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ama bu çoğu zaman zorunlu da, çünkü bu iş için gereken aritmetik, okuma ve 

yazmaya köylüler arasında 1 ya da 2 kişiden fazlası pek sahip değil (57-59) 

Zamindar kiracıların ("tebaanın") "üstün efendisi"dir, hem alışkanlıktan 

hem gkbae adscripti (toprağı olmayan köle, ç.n.] hissi yüzünden; onun ve 

amla'sının otoritesi kiJj reisi mandal (en yaygın tarifi ama nahiye ile kanşurılıyor) 

yoluyla zapt edilir, köy reisi köylülerle zemindar ya da onun görevlileri arasında 

gerçekleşen bütün meselelerde köyün köylüsünün sözcüsü ve temsilcisi. 

Mandal diğer köylüler gibi çiftçi, hsinlikJe aralannda en zengini filan değil; teoride 

görevine12 (10) seçimle geliniyor, aslında neredeyse istisnasız babadan oğula geçiyor 

ve Hindistan'da giirevler ve i1/er neden irsfyse aynı sebepten ir.ri. Yeterince okuyup 

yazabiimdi ve Zamindari hesaplarını anlayabilmeli ve kiJjliilerin geleneksel 

hakJanyla haşır neşir olabilmeli; doğrudan bir ücret almıyor, ama köylüler ona 

ekip biçmede minnettar, yardım ediyor, genelde diğer köylülerden daha az kira 

da veriyor. Mandal ve birkaç ihtiyar, sık sık vuku bulan tamşmalar ve kavgaları 

yauşuran kijy panchayafını oluşturur. [Panch.ryafı köylü ya da değil, kastla, iş güçle 

ilgili taruşmalarla uğraşan ve onları çözen kasttan bef erhkten oluşan bir grup 

olarak tanımlıyor.] Daha kangren olmuş vakalarda manda/ ve tara ftar zemindara 

136 ya da temsilcisi naib'e [vekil ya da temsilci-büyük zemindarlıkların idaresinde 

zemindar'ı termsil eden baş yetkili ya da yardımcı] ya da tamşma ve 1 hakemlik 

için gumashta'ya gider.13  [1 1 ) .  Yani Bengal'in taşra bölgelerinde pahalı kamu 

mahkemeleri olmadan adalet yönetimi halledilir. (59-61) Zemindar köyde otuf'Hr, 

aile�inin üyelerini tıraş eden barber, onları yıkayan dhobi, darwan (baş kapıcı) ve 

diğer başlıca hizmetliler -ir.ridir, köyde yaşadıkları kısırnlara oranla görece daha 

düşük kira verirler ya da kira vermezler. Dhobi ve barberin tüm kiracı köylüler 

tarafından geleneksel Meme oranlanyla istihdam edilme hakları vardır; marangoz · 
ve demirci de aynı durumda; irsi bekçi (chaukidar) topraklarına kira verme:v 

Brahman rahibi de benzer şekilde, Zemindar ailesinden olsun olmasın ya da 

köy pHjalan tarafından idame edilirler vs. (61 ,  62) (Bu eşek kafalı Phear köy 

yapısına feodal diyor). Bu ki!J olu1umunun dtpnda, Mahtijan, kijy kapitali.rti. Köylü 

belirli dönemlerde para harcamak zorunda; mesela çiftlik evinin bir kulübesini 

yeniden inşa etmek ya da tamir etmek, saban ya da başka bir alet yapmak, bir 

Tçift öküz saun almak, ekin ekmek için tohum, nihai olarak kendisi ve aile için 

pirinç, tüm mahsulden önce iidenme.ri gereken kirasmtn birkaç kisfi muhafaza edilip 

gerçekleştirilebilir. Delta'nın batı kısmında hndi ytllık iiriinii yetifmeden iina verilen 

dönemi a1mama.rı için gereken birikmişleri pek yetmez. Ayrıca para ve pirinç için 

T
bunları istediğinden Mahtijan'a gitmek zorundadır. Her iki taraf arasındaki en 

alışılmış alışveriş biçimleri: hasat zamanı nicelik olarak % SO '.rini geri verme farflyla 

teslim edilirken ekim için pirinç ve gıda için diğer tohumlar, diğer yandan para olarak 

ödenmesi gerekiyor, o da hasat zamanı ya pazar fiyatianna göre he.raplanmtf pirince 



Man'ın John Budd Phear Alınulan J l?'S Arya11 Ki!Jii 

denk biçimde ya da tefecinin sunduğu seçeneğe göre nakit olarak try bapna % 2 

fai�e. Bu üstünde anlaşılmış uygulamanın güvence altına alınması için Mahtijan 

kijyliiniin gelecek mahs11liinii sık sık ipotek altına alır ve açık tarlada harman yerinde 

üzerinde baftan anlaplmıf miktar için kendisi bizzat yardllfl eder. (63, 64) 
Zemindar-bu sahte İngiliz toprak ağası- kira tahsildanndan ibarettir; tarla i1çisi 

olan köylü geçimini ucu ucuna sağlar; çiftlik sermayesini sunan, emeğin iicretini 

veren ve tiim kan cebine indiren mahtijan bir yabancıdır, toprakta kifisel sermtryesi 

yokt11r; tek hedefi kendi parasını olabilecek en avantajlı biçimde kullanmak olan 
bir alacaklıdır. Üründen eline geçtiği kadarıyla go/a'lannı (gola = içine tahılın 
depolandığı, çoğu zaman daire şeklinde kulübe) bir sonraki yılın ifi için ihtiyaç 

dH.Jabileceği kadanm bir kenara kııyd11ktan sonra, kalanryla sadece mahs11l simsan 

olarak ifyapar4 ( 12] ve onu en yüksek karşılığı veren pazara yollar. Hırslı bir 
mahtijan 'ın tüm malizah ya da fa�ası eli altında b11l11nabilir -yine de cemaatte mefrH 

bir miilki kon11m11 yokt11r, ama buna sahip olanlar -köy/ii . . .  ve zemindar . . .  - farklı 
xx) sebeplerden görünürde güçsüzdür. (64-65) Bu yüzden, bir tarım köyünün 

ilerleme kaydetmezmif gibi gö.riinen karakterini genç bir zemindar böyle tarif etmişti 
(Bab11 Peary Ch11nd Mooketjee, Beng. Soc. Sc. Trans., cilt IV, böl. 4, s. 1) 

"Günümüz çiftçisi her zaman olmuş olduğu üzere (!) ilkel bir varlıktı. Elbise 
diye belinin etrafına sarılmış bir parça keçe, yalın ayak, içinde yaşanamayacak 
derecede sefil bir kulübe ve en kaba haliyle günlük bir geçim, içine hırs 
kanşmamış bir hayat sürer. Önüne iki öğün yemek konsa, bir de kaba kıyafet, 
payına düşen ona yeter ve zevcesi ile evlatları için incik boncuk satın alacak bir 
iki rupee birikrirse, bir iki rupee de dini ayinler için, kendini dileyebileceğinin 
son raddesinde mutlu hissedecektir. TopiHmsal reformlin en biiyiik diifmamdır (? 

genç15 [ 13] ya da yaşlı, Zemindar'lara vereceği kiradan kurtulmaya kalksa 
düşman olmayacak mıydı!] ve zaman ya da batı) inancın çevresinde ördüğü 
ayak bağlarından kurtulmayı hiç düşlemez. Tarlada elle yapılan iş desteğinden 
mahrum kalma korkHsH.Jia oğlunu okula göndermeyecektir [ve oldukça haklı 
bir korku!] ; iyi bir su deposundan su16 [14] içmeyecektir çünkü kendi evine 
yakın olanı kullanmaya alışmıştır; ecdadı hiç ekmediğinden kendisi de mahsul 

x) olarak patates ya da şeker kamışı ekmeyecekrir. Ölümden sonra külliyen yok 
olma iimidini ona sağlaması için irsi rahibi tarafindan acımasızca katJklanmtrya izin 

verecektir . . .  Köylüler çok fakir (!), çok cahil, gelişme etkisi . . .  gösteremeyecek 
kadar birlik beraberlikten yoks11nd11r . . . " (65-67) 

Hane İçi Htryat 

Zengin, girifimci zamindarlarçok nadiren Moj11ssi!de (ya da Majassal = kasabanın 
137 karptı olarak tava; esas olana karşı tabı] Bengal köyünün Hindu 1 bey/eri, o 

yörenin toprak sahiplerinin yılda en çok 100 ila 200 Rı.peeYik bir geliri vardı; her 
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zaman bir pakka evi değil; mii/kil muhtemelen köyiin ya da birkaç köyiin birlikte 

bir hissesi, birkaç tenHre'de IHIHimHr, net geliri = köyiiilerden elde ettiği tahsilatı üstüne 
ya da hükümete verdikten sonrajama'nın (ya dajamma = yıl içerisinde toprak için 
ödenenierin toplamı -toplam kira] kalanı (68, 69) 

Bhadrolog. Brahman olmayan saygın ve müreffeh kişiler; 
Andar mahti/ [Mahal/a kelimesi = kentin bir bölümü, mahalle], evin ya da 

çiftlik evinin ailenin kadm üyelerine ayn/mıf kısmı. Yabancılar ve ayrıcalığı olmayan 

erkekler giremez. 
Ashan= halının kare parçası; thti/ metal ta bak çanak; ptin = betel yaprağı. 

Ti.ffin = serinletici içecek baH = genç, evli kız; bari = ikamet edilen yer, çiftlik evi. 

Bengal'de evrensel adet. birailenin üyelerinin, sınıfı ne olursa olsun, ortakyafamasi 

ve mii/kiln kônna ortak olarak sahip o/mast. Mesela kiıjlii ailesinde: babalarının 
ölümünden sonra oğulları önceden aynı çiftlik evinde bağımlı olarak yaşar ve 

jofun ekilip biçilmesinde (=jote=hem çiftçinin hem de onun kiracısının sürdüğü 
toprak) babalarına yardım ederken, aynı çiftlik evinde, aynı jofu ekip biçmeye 
devam ederler, ama artık sahip olarak. Bazen isimlerini zamindar'ın defteri 
olan kochan'ye babalarının isimleri yerine kolektif olarak geçirirler; bazen de 
merhum un adı değiştirilmeden kalır. Her erhk kardef, zevcesi ve ev/adry/a birlikte, 

miimkilnse çiftlik evinde ayrı bir kulübeyi mesken tutar ve bu amaç için sıklıkla 
gerektiği iizere g rnba bir knl ii be daha ek/erler. (7 6, 77) . Er k ek kardeşlere, yasa gere ği, 
ortak olarak aldıklan herhangi miras bırakı/abilir, mülkün tamamında eşit miras payı 

Thakkı ve her birine herhangi bir zaman bir pay/afltrma dHf'llmHna zor/ama hakkı 

tanınır. Erkek kardeşlerden biri öldü mü, oğHIIar, oğlu yoksa dHI zevcesi, yerine 
geçer ve onu her açıdan temsil eder. (77) Bu paylaştırılmamış payların karmaşık 
biçimde dağıtılması, kuşaklar boyunca sürecek biçimde, gelişir; ama köyiiilerde 

çabucak sonu gelir, esas nesnenin küçüklüğü onu tam böleniere ayıramayacak 
kadar küçük parçalar yarattığından önemsizdir. İş bu noktaya gelirse, ailenin 

daha genç üyeleri pes eder ya da kendi paylanm diğerlerine satar ve kendilerine başka 

Tbir iş arar. ]ot doğası gereği miras olarak devredilemiyorsa, ortak olarak yaşayan 
aile üyeleri esasen birbirleri arasmda payianna giire toprağı biiler ve ay n ayn ekip biçer. 

Yani bazı köylerde toprak saçmalık derecesinde kilçiik parsellere biiliinmiifliir ve bu 
kötücüllüğün artma gibi doğal bir eğilimi vardır. (78) 

Hatırı sayılır mülkleri olan miirefleh aile/erde, gerek ticare/te gerek 
Zamindarlık/arda gerek diğer toprak tenHre'lerinde olsun,"ortak/ıle' genelde uzun 

sürer. Tüm mülkün idaresi ailenin "karta" dediği, çoğu zaman en eski kolun en 
yaşlı bireyi olan bir üye tarafından yürütülür; teoride bütün ortak pay sahipleri 
topluluğundan sorumlu, bunlardan her biri aile hizmetiileri tarafından bir nevi 

ofiste (daftarkhana) düzenli olarak tutulmuş muhasebe defterleri ve belgelerine 
göz atabilir; ama insanlar pek karışmıyor -kavgaya kadar-, bundan sonra acı 
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acı kavga ediliyor, payiaştırma işlemi etkileniyor ve hesaplarda diretiliyor. 
Kural gereği, pay sahiplerinin aile evinde desteklenmekle yerinmesi gerekiyor, 
her biri istediği üzere aile kaynaklarından alabiliyor, sıradan kişisel harcamalar 

için gereken küçük meblağlar yeterli. Genel aile ve kişisel harcamalara göre 

biriktirilmiş para, ortak mülke ek bir şeyler satın alırken karta tarafından 
yatırılıyor; para olağandışı aile serernonileri ya da dini performanslar için 
gerekiyor, karta tarafından ortak mülke ipotek olarak para ödünç verme 
formunda. (78-80) Bu hane cemaati genelde çok sayıda; birincisi babalarının 
paylarının onlara devredildiği pqy sahipleri, erkek kardeşler, yeğenler ve erkek 
kuzenler ve merhum, oğul ya da yeğensiz öldüyse pay sahiplerinin dullar ve 
kızları; ikincisi: bağlı üyelerden karma bir sınıf -yaşayan pqy sahiplerinin zevceleri 

ve evlat/an, eski pay sahiplerinin zevceleri ve evlatları, eski pay sahiplerinin dulları 
ve kızları (pqylan oğul/anna devredilen) ve herhangi bir hastalıkta onları miras 

edinmekten dışlayan çalışan bireyler. Kalkiita'da ve bizzat Mojussi!de 300-400 

138 bireyin, hizmetliler de dahil olacak biçimde, bir evde yaftıdtğt örnekler. Genelde 
aile 50-100 kişilik. (80, 81) J Deorhi [Fransızca conciergerie'ye [kapıcı odası-ç.n.] 
denk düşüyor; aslında dtJ�Wan'ların (kapıcı) oturduğu, yattığı ve uyuduğu, kısaca 
yaşadığı 1 ya da 2 açık hücre ile yükseltilmiş zeminin olduğu iki yanıyla eski aile 
evlerinin giriş pasajı.] 

Puja d alan: esas amacı dini ve haneye dair seremonilerin i cra edilmesi için bir 

sahne işlevi görmek olan verandah. 

Shamiana. (kenardan kenara dikdörtgen ya da kutuplarında uçtan uca yatay 

gerilmiş çadtr bezi, sağlam biçimde yer tentesine sabitlenmiş) . ı Thakurbtiri, ailenin tanrısı heykelciğinin bulunduğu ve günlük hizmetin ve 
ibadetin yapıldığı oda. Kadmlar, günlük ibadet için yapılmış olan kilden Siwa 

heykelcifj hariç kendi başlarına aile idolüne ya da herhangi bir görünür thakura 

ibadet edemiyor. S hasira'lar kadmlara yasak ve Sudrtı'lar kutsal metinlere dair 
bütün bilgiyi ve onların nasıl kullanılacağını kapsıyor. 

Aile, ortak ceddin 3 ya da 4 kuşak ardına eriştiğinde, koliann çefilli reisieri 

oluyor; bu kollar Sf!J halinde, kendi reisierinin yönetiminde evin ayn kısımlarına 
yerleşiyor; bazen ayrılma o kadar nihai bir hal alıyor ki evin her kola ayrılmış 
bölümünün kapılarına bariyer kurularak ve ayrı bir giriş açılarak evin kalanından 
ayrılıyor. Kural gereği, her grup kendi içinde toplanıyor ve grubun her yetişkin 

Tbireyinin kendine ait bir odası var, tiim kadm J9elerbirlikte iç daire/erde, Avrupalılar 
arasında yaygın olarak Zenana deniliyor. Tüm kollar genelde aile tannsmm 

ibadetiyle ilifkili olarak ortakya1amqya devam ediyor. Ve kollar her 1eyde bö'liiniirse 

mesela gtda, ibadet ve miilk- qynt aile tannst herkes tarafindan ortak olarak korunur, 

bunun iizerine farkit kollar tarafindan gerçek/efiiri/en ibadet de, her biri ortak miilkte 

sahibinin pqymm siiresine oranla kendi strasmt alrr. Mesela aile kendi bölünmüş 
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halinde 4 reis, 2 erkek kardef ve onların 2 yeğeni, 3'üncü merhum erkek kardeşin 

oğulları tarafından temsil edilir, ibadet sırası ya da pallası sırasıyla 4 ay, 2 qy ve 17 

( 1 5] 2 qy ya da bunların etit katlan olacaktır. (85, 86) 

Sadece Kalkiita'da ve diğer büyük kentlerde aile bu tip boyutlarda aile 

kovanmda tık.ış tıkış yaşamaya devam eder. Ama Zamindar'ın ailesinin kuşaklar 

boyu varlığını sürdürdüğü tapa kilylerinde yine hemen hemen aynı şeyler olur. 

(86) 

Açık çimle kaplı alan olan Maidtin, mandir tapınak, mandap bir yanı açık çatılı 

yapı ya da bina. Mqjlis, meclis. 18 (1 6] Mohan, math'ın bahşedilmiş tapınak ya da 

mabedi; buna karşılık mrith açık, ekilip biçilebilir ova, köyün işlenebilir toprağını 

oluşturuyor.) Gaddi, oturacak yer. 

Ağtr ve Ne teli. 

Görterilere duyıtlan atm sevgi. (89) Hatırı sayılır derecede içme. "Ved'lerin 

bir kısmında, sarhotlıtğıtn ha�anna değinilir ve tantrik yazıların bazıları içmeye 

teşvike adanmıştır . . .  tari ispirtosu her türlü sakarin SII.Jıtndan, özellikle de tari 

palm!Jesi SII.Jıtndan yapılmıştır, büyük ölçüde her köyde kaba yerli yöntemlerle, 

bariz salt yerel kökenli. (90) 
Her mertebeden Bengalli kumarı sever; orta sınıfta mevcut yaygın çeşidi kartlar 

ve zarlar. 

Bengol'de Miisliimanlarda 2 qyn mezhep, Siinniler ve Şiiler; her ikisi de Hinduizm 

usulleri ve adederine bol bol uyuyor; Bengalli Miisliiman yan yanya ihtida etmif 

bir Hindıt'dur. Delta'nın en iyi ve verimli bölümleri Miisliimanlara ait. Niifıtsıtn 

%60'mm iistii, İç Bengal'in kalanmda % 30-40; köylerin bazı bölgelerinde ya sadece 

Müslüman ya sadece Hi nd u, ama daha yaygın olarak her köy leendi Miisliiman ya 

da Hindıt mahallesine sahip. (91 ,  92) 

Birçok mezhep, Hindularda da (92), Boisroblar (çeşidemeleri ve alt 

bölümleriyle sayıca çok fazla), Saktalar, Şivalar, Ganapatyalar vs. gibi tapa 

köylerinde neredeyse her yerde. (93) Boistob'lardaki başlıca gelişim -Vitnllsu 

Brahmdydı (Krişna onun tecessüdünden biri) kökeni saflık, meditasyon ve 

Tanrı önünde mezhep ya da kast ayrımı olmadan tiim insaniann etitliğini vazeden 

Chaitanya. Kast bağlarından bir nebze kurtulmak ve davraruşın önemini takdir 

ederek dini usullere uymamak hala mezhebin başlıca niteliklerinden gibi 

görünüyor. Boisrob'lar tiim kastlardan almryor, ama tüm çeşitlilikleri içerisinde 

alınıyorlar . . .  kendilerini bir nevi kast kabıtl ed!Jorlar. (94) 
S akla'lar muhtemelen köy sakinlerinin çoğunluğun u oluşturuyor; artık büyük 

ölçüde Şiva'yı (Yok Edia) Brahman'm daha yiice bir formit olarak gören Saiva'larla 

birleşmişler ve Sakta/ar onıtn yapıp ettiklerini ilahi doğasryla kutsuyor, yüce ilahın 

139 dişi formları Durga ya da Kali. Şiva ve Şakti i badeti 1 dikkate değer derecede bir 
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dogmaya ibadet, muhteşem bir seremoni ve kanlı kurbanlardır vs. Boistob'lar 
Sakta'lara göre "Protestan" dır. (94, 95) 

Manas/Ir tarikatt bekir ve büyük ölçüde gezgin ya da dileniyor, ama 
maths'da (math'ın anlanunın kökeni bir keşişte olduğu gibi hücre ya da oda gibi 
görünüyor) ; inziva yerleri ve merkezleri var gibi; bugün math tipik olarak bir 
usta (Mohanl) ve müriderine (Chelas) ayrılnuş, yaşanacak yeri olan bahfedilmi! 

tapmak ya da mabettir, math'ın bahşedilmesi ya şahsi bir bağış ya da zaten mevcut 
zengin bir math'ın bağışı sonucudur, bu math zengin olan math'a belli19 ( 17] bir 
biçimde tabi kalır. (96-1 00) . 

Mohantlar, tek tek vakalarda ya başlangıçta sahip oldukları varsayılan 
kutsallığın katı yolundan sapan bir gerileme sergileyebiliyor ya da ticaretle 
servet elde etmeyi -hatta kılmcusunun amaemt gerçek/efiirirken [bağtf için, tek tek 
keşişler için değil]- esas hedefteri yapa biliyorlar. Çok sayıda Mohant tüccarının 
biiyiik servet ve niifoz elde ettiğinin göriildiiğü Bengol yönetiminin kılzeybatt kummda 

bununla ilgili çok fazla örnek bulunabilir. 
Bazı kutsal Müslüman fakir1erin yol üstünde sık sık buluştuğu, yakınında da 

fakir e bakan kişinin kıliiibesi ya da çiftlik evibulunan bir mabet (dargah) . Her türlü 
öğreti ve mezhepten gelen geçen yanlarında taşıdıklarını deniz kabukları ve 
pice'lerine ekliyorlardı. (101) Büyük bir köyde mandap, yanipuja köy festivallerinin 
kutlandığı ve diğer köy toplantılarının gerçekleştiği (muhtar heyeti odasından 
olduğu gibi) fe ra h açtk, ii stü ka pattlmtf oda olacaktır; bu bazen birpakka ya pısıdır, 
çoğunlukla bambu ve hasır; genelde Zamindar bakar. (a.g.e.) . 

K�rsal suç. Dakait: [Dakait bir eşkıya çetesi] y a  da çete eşkıyalığı (İngilizce 
formunda: dacoity) ( badmashes = bir köyün kötü özellikleri; pitara. kötü iş ya 
da tuhaf bir şekli olan diğer kötü yapılnuş kutu] (s. 1 02- 1 OS) Polis muamelesi 

(karakteristik!) (105-1 07) Mahkeme (1 08- 1 1 9) Mookhtar = yasa temsilcisi. 
Aile onurunun kir/etilmesi karpltğmda cinayet (kadmltkla ilgilt) . (1 1 1 -1 1 5) 
Salt ktr.fal iifke diğerinden daha yaygın. ''yasanm silaht tarafindan korunmayan 

mutlak hakka dair hivvet/i bir hiufyat Hindistan'da başka yerde olduğu gibi bunun 
intikamını alma çabasına götürüyor." (1 1 5) köylüler arasında bile Krakehle 
· (kanlı) (1 1 5- 1 1 8). Zamindar halkmm Manda/'a (köyün reisi) dalaşmasıyla bir kararı 
uygularken bir mauzah satıldı, bir yabancı onu satın aldı ;yeni Zamindar köy/iiierin 

kira/anm artirmakgibi biriin/em aldt; birkaç köylüden artırılnuş faizle kabu!Jaflarını 
[kabu!Jat= pottah ya da hasılat kirası, yani kiracmm toprak sahibine verdiğt] almada 
başarılı, ama köyün mandalt inatla dayanmaya devam etti ve muhalefetin başını 
. çekti. Zamindar ona hizmetiilerini gönderiyor, onu yakalasınlar ve getirsinler 
ve icabına baksınlar diye. (s. 1 1 8, 1 1 9) Birkaç insanın ölümüyle sonlanıyor 
ama sonunda Mandal galip geliyor. (s. 1 19, 120) Bazı meselelerde çok fazla 
Zamindar'ın tarafını tuttuğu için köylülerin mandal'a karşı geldiği diğer vakalar 
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var; bu yüzden "komite"de cezalandm/ması ve N.Janlması gerektiğine karar 

veriliyor, "görevlendirilmiş" birkaç kişinin onu dövmesi söyleniyor (böylece 

ölüyor). (1 20, 121) 

Farklı toprak kHI/anım hakkını elinde bulunduran köyiiiler arasında hizip savaşı 

(s. 1 21 ,  1 23) (katliam). 

Jangal (C engel= ağaçların, çalılıkların ve bitkilerin örselenmeden, doğal olarak 

büyüdüğü bir orman, herhangi bir arazi, küçük ya da büyük). 

Bhdt = haşlanmış pirinç; bigha, bir toprak ölçüsü, Bengal'de = yaklaşık 1 /3 ark; 

Arhar = gıda için yetiştirilen bir nevi baklagil (cytisus ca jan). 

Yonelim ve Toprak Sahibi. (bu kitabın daha önce Calcu/ta Review'da yayımianmış 

olan son bölümü (VI).) 

Hindistan'da bir Zillah bii/gesi, İng. county'si ile karşılaşurılması yanlış, 2-3000 

metrelik bir alan kaplıyor ve < 1 ila> 2 mi fyonluk bir nüfusu var, (devamı) Co. Of 

Suffolk'un mesela sadece 1.454 metrelik bir alanı var ve niifusuyaklapk 360.000. Bir 

Zillah'ın Avrupalı memurlan en fazla bir düzine (bunların Vı'si görevlerine Zillah 

karakolunda bakıyor] yani 1 hakim ve vergi tahsildafi2° (1 8) ,  3 ya da 4 ortak sulh 

hakimi, hakim yardımwı ve komiser birlikte, 1 bölge ve ce/se hakimi, 1 kiiçiik mahkeme 

ya da hakim yardımcm, 1 baf komiser, 1 baf komiseryardımcm ve bir tıbbi gö"revli. (1 25) 

(Nadiren "bunlardan biri halk dilinde gerçek bir komut alıyor." (1 26)) 

Hindistan'da vergi tahsildan yok ( ruhsat vergisi dıryatmasryla yakın zamanda 

getirilenler hariç); bütün vergiler toprak geliri, kafe (bir mahkeme ya da kamu 

bürosu işlemi ya da bir mahkeme ya da büroda dosyaianmış herhangi bir belge 

ya da sözleşme ya da makbuz), giimriik vergisi ve tüketim vergisi (köylü için 

pahalılaştırılmış tari ve tut). Yakın zamanda yeni biryol vergisi yoluyla vergi artıp, 

her köylünün kirasına eklenen, rantı alan kişiye, onun da devlete ödediği vergrye 

tabi bir ek. ( 128, 1 29) 

Her toprak çiftçisinin kendi arazisi için ödediği rantın bir bölümü toprak 

geliri olarak devlete gidiyor; toprak geliri şeklinde yıllık yaklaşık 20 Vz milyon [,'e 

14 tekabül ediyor (1 33) .  J 1 793'te Bengal'e yerleşiirneden önce Zemindar aslında 

vergi tahsildan olarak biliniyordu, toprak sahibi değil. Phear denen herif diyor 

ki: "Zamindarinin kapladığı alan ülkenin büyük bölgeleri ve b�ha'lar üzerinden 

değil iman topluluklanndan -mauzah'lar üzerinden hesap ediliyordu." Onun 

"para işlemleri"nden "ran/ olarak değil, dahil edilmiş köylerinjamdları (tahsilat) 

olarak bahsediliyor; onun mal varlığı kiracıların kiracılarının jama'larından ve 

_ köyden tahsil edilenlerden oluşuyordu." (1 35) Zamindar'ın köyü kachari (daha 
ingilizlerden önce) her mauzah'ta bir tane olan, bir reis, bir muhasebeci ve bir 

üstsubaydan oluşan bir makamdı. (bugünkü tahsildarların vs. ve Zemindar'ın 

daha önce tarif edilmiş olan görevlerine sahipti). Her biri boyutuna göre 5 ya da 

6 mauzah'tan oluşan Kachahn'ler üst düzey bir yetkili, diyelim Tehsildar, tarafından 
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denetleniyordu, onun da mauzah kachahn'lerin kopyalan olan ya da onlardan 

yapılmış olan defterleri ve belgeleriyle kendi kachahn'si vardı. Köy kachahn'sinin 

görevlileri tarafından toplanan tahsilat ona veriliyordu ve o da bunları bir üst 

düzey görevliye veriyordu. Böylece Zamindarın kendi kachahn'sine para sonunda 

ulaşıyordu; bunlardan devlete kendi Zemindari'sinden gelen gelirden ödüyordu 

ve kalanı kendine saklıyordu. (1 38) Her aracı biçim ve yapısal olarak esas yapıya 

harfi harfine benzeyen bir yapının zirvesi ve başıydı, sadece daha küçük bir 

temelle. Hafiften zarar verecek bir güç onu koparmaya ve bir başına durmaya 

itebilir ve onu bir başına bırakahilirdi ya da dışarıdan eklenmiş konumuna 

itebilirdi. (139) (Aynca bkz.: Hunter. "Orissd') Daha İngilizler gelmeden çok önce 

zemindari sisteminin özgün basitliği kaybolmuştu; çeşitli mertebe ve sıfatiardan 

Zemindan'ler ve ta/uq'lar devlete doğmdan vergi verfyordu; bunların içinde yeniden alt 

kademe ta/uq'lar ve tenure'ler·, homojen bir tahsilat makinesinin parçaları olma 

koşulundan yarı bağımsızlığa dönüyordu ve bu nitelikte sayılan, kabul görmüş 

bir )ama tahsilatı olağan rotası içerisinde ona gönderilmektense doğrudan bir iüt 

kachahn'ye dönüyordu. (141) 

(Kısa süre sonra) her alt mertebeden )ama ödeyen "mahat' ya da tenure 

hemen bellijama'ların tahsilat yerine alındığı ve kalan tahsilann eski mekanizma 

tarafından yapıldığı bir zamindari minyatürü haline geliyordu. Bot arazi ya da 

batka kul/amma ddniittiirmeler de kökeninde hem bağımlı hem bağımsız taluq ve 

böylece hizmetler için aynı zamandajaghir. (141 , 1 42) 

Köyün içinde bile - toprağm muken ttdulmaıryla ilişkili olarak- benzer bir süreç 

işliyor. Zemindan'nin başlıca kişileri amla ve köy/iiierin reisieri (mandal'lar) ya da 

nüfuz sahibi diğerleri ve Brahmanlar gibi ayrıcalıklı insanların, köy topraklarının 

kendilerinin ekip biçemeyeceği kadar biiyiik böliimlerini sabit/enmit ve ayncalrklr tartlarla 

elde Illituğu düşünülüyor. Bunları . . .  bütünsel olarak ya da kısmen devren kiraya 

verfyorlarve böylece farklı farkir ]ot'lar ve kiracı için kullanım hakkı olan topraklar 

ortaya çıkıyor. (142) 1 793 yasalarından önce o sıralar var oldukları haliyle aracı 

orta tenure varlığını sürdürmek için adete, kullanım hakkını elinde bulunduran 

kişinin kişisel gücüne ve nüfuzuna bağlıydı. Köyiii tenure'leri ve joflar benzer 

şekilde ôdete göre köy panchayaflarının ve Zamindari amla'nın hakemliğinde; hepsi 

giireneğe bağlı, kitisel miilk hakkına dair hiçbir şey yok (142, 1 43). Zemindan'lerin 

-yağmacı İngiliz dalaverecileri sayesinde- özel mülk sahiplerine dönüşmesi aynı 

şekilde tiim arabulucu faizlerini toprak hakianna çevirdi (bu kibiriiierin aklından 

geçmese bile) ve bu tip bir faizin sahibi hak sınırı dahilinde toprağa yasal 

yükümlülük yükleyebilecek ya da onu devredebilecekti; kendi mülkiyeti bile 

karmaşık Hindu ortak mal sahipliği biçimini ala biliyordu. (1 4 7, 1 48) 

Zamindar'a ödenen orta tenure ya da gelirin altındaki faiz özünde, uygun 

r·ı Kiraolara toprak sahibine ürettiklerini ayni olarak ödemeleri için verilen toprak kullanım hakkı. (ç.n.) 
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jama'yı bir üst kiraaya öderken, toprağı ekip biçenden toplama ve belirlenmiş 

alan içerisinde bağlı kiracılardanjama alma hakkı dır. (148) Böylece her dereceden 

orta tenure büyük ölçüde bir muhasebe defteri meselesi olur ve neredeyse 
tamamenjamabandi sayfaları tarafından temsil edilir. Bu tip bir mülkün sahibi 
bir evlat ya da aile bağlantısına yardım etsin, o zaman bunu kendi birikimlerinin 

bir kummm mokarari bağtfl (sabitlenmiş ya da kurumsallaştırılmış- daimt) ile 
yapabilir. ( 149) Çoğu zaman bağışlayan bizzat rantlann v.r. ciizi bir paymm hakkma 

sahip olacaktır ve ondan sonra bağışı [ eviada vs. yapılmış olan] bir küsuratın bir 
küsuratına geçecektir. (1 49-1 50) Bu tip bir tenure .rahibi bir ilave ödeme ya da primi 

göz öniinde bulundurarak bir yabancrya bu tip bir bağtf yapmak isteyebilir. Kendini 

güvence altına almak için bağışın öznesi için ayrılmış rant, kendi j ama'sını 
ödeyeceği düzenli para makbuzu şeklinde yapabilir ya da ona verilmiş para 
borcunun ödemesini güvence altına alma yoluyla, borcu verene bir zar-i-pe.rhgi 

ticca altında geçici olarak tahsil etme konusundaki tenure hakktm verebilir. Bu 
141  ya da benzer usullerde Bengal tenure .rahibi, miilk .rahibi, zemindar 1 ya da ismi 

her ne ise, para.rtm orttrmak i.rtediğinde ya da kar etmek i.rtediğinde kendi çıkarıyla 
ilgilenmekle yükümlüdür; çok nadiren geri çekildiği karının tümünü devretmez 

-her durumda yeni bir miilk haklan kiime.ri yaratmtf olduğu bariz. (1 50) 
Ortak miilkiyet kofulu olarak bir orta tenure'ii ya da toprak hakktm daha da 

ilgilendiren şey, mesela bir köyün tiim payt (ya da bir dizi köyün) = 1 6  anna (=1  
Rupee); diyelim birinin bir kii.rurat payt olsun, diyelim 9 �z anna payt; bunlar 3 

ya da 4 farkir biçimde gerçekleşebilir. Şu anlamlara gelebilir: 1) tenure sahibinin 
kiralar üzerindeki hakkı için bir makaran'si (daimi) ve kalanmdan .rtmrlar ve hudutla 

aynlmrf köy alammn belirlenmil bir kr.rmmdan gelen vergileri vardır ve 9 �z: 16 oranmr 

tümüne oranla taşır ya da 2) rantlann .ralt hakkına sahip olduğu bağış tarafından 
kapsanan alanın belli kr.rrmlannda ve sadece kii.rurat kr.rmrnr aldığı alanların diğer 
bölümlerinde, öyle ki biitiiniinde alanın tiim karlanndan 16 anna'nın 9 �z'.rini elde 
edeceği şekilde ayarlanmış vs. Çoğu zaman onun hakkı içerisinde önceden 
belirlenmemiş olarak, yani kendi /eachahn'sinde kendi görevlileri tarafından 
toplanabilen ve onun için sorumlu olan; ama belki de sadece ortak-kachahri 

aidiyetinde, yani muhtelif hissedarlara yapılmış net tahsilatın küsurat payını 
alma hakkına sahipti. (1 5 1 ,  1 52) Bu 9 �.i anna Yık miilkiin mokarari tenure'iiniin 

sahibi genelde miifterek bir aile ya da kökeninde müşterek bir aileyi temsil eden 
bir grup kişidir; bu tip bir grubun tiim iiyelerinin tenure'de, kalanından ayrılmamış 
durumda olsa da, onlardan ayrı bir satın alana devredilebilen, kendilerine ait bir 

payr vardır. Bunun dışında, grubun her iiye.ri kendi.ri ve hiuedorlan ora.rrnda olduğu 

iizere tenure'e tabi olamn gerçek bir paylaştırılmasında ısrar edebilirler. Bu olur 
olmaz, kendisi bizzat ayn olarak bir küsurat hakkını elde edecektir, mesela 9 
Vı anna tenure'ü; aynı payın 1 /6'sını da katın; daha sonra tenure tarafından 
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kapsanmış alandan elde edilen rant ve karlardan gelen özel payı, elbette daha 
üstün rant ya da jama'run ödemesine tabi, 9 V2 anna'nın 1 /6 anna'sı= 1 anna 

7 pie. Böylece mauzah da, zamindari'nin hesapladığı koşullardaki birim, daha 

küçük payiara bö)ünmeye başlar ve belir/i bir köyiii karf1Sında zamindar konumunda 

duran ve rantt alan kifi çok önemsiz bir adam olabilir ve çoğu zaman da öyledir. 
Mesela, köylü kirasının tümünü 1 anna 7 pie hissedarının patıilan'sine ya da 
onun 16 anna'ltk ranttndan 1 anna 7 pieyi ona ödemek zorundadır, kalanını da 
ayrı ayrı ya da gruplar halinde hissedarlara ödemek zorundadır ya da kirasının 

tiimiinii bundan her hissedarın paylaştırmaya göre kendi hesabını alacağı miiflerek 

kochan'ye ödemek zorundadır. (1 53,  1 54) 
Bu müşterek çıkarların toprak kullanım hakkı ilişkilerinin alt seviyelere 

kadar inmesi ve alt-bölümlere ayrılmasından müteşekkil, hakkın müşterek 
mülkiyetinin eşlik ettiği sistemi tiim Bengol'de evrensel olarak mevcuttu. (1 54) Bununla 
ilgili toprak faizlerinin örneksiz karmaşıklığı ve kimsenin toprakta bir şeyleri 
geliştirmede çıkarı yok (a.g.e.) Bu sistemde yerel olarak ikamet eden zamindar1ar 

genelde bağlı tenure'lerin küçük hissedarları; bunların araçları durumu iyi olan 
köylülerinkinden çok üstün değil. (1 55) 

Bir köyiin topraklan genel olarak 2 küme içerisinde birbirinden ayrışurılabilir: 

bir yandan kojlii topraklan (köy sahasının toplam yığıru, köy topraklan) ve 
diğer yandan Zamindar'ın toprağı [sonuncu vakada hükümete hasılatı ödeyen 
Zamindar), ziraat, khamar, nijjot ya da S ir topraklan (bunun için başka terimler 
de var). (1 55 ,  1 56) Bengal'de bu ilk topraklara genelde köylünün "jof'u derler. 
(1 56) Bu yine bir başkasına kiraya verildiğinde, böylece kiracısı her şeyi ondan 
aldığında ve onunla birlikte her gittiğinde ve mülksüz kaldığında, söylenınesi 
tam denk düşecek biçimde sadece bir alt tenure alır. (1 57) Yasal kararnameyle 

ilgili köylüye verilmiş 1 2  yıllık bir dönem için aynı toprakların gerçekten tutulmasi 

adil ve makul bir rant ödemesi ile ilgili ki1iıel bir elinde tutma hakkt (eğer köylü 
bunu başka bir biçimde, gelenekle vs. elinde bulundurmuyorsa); ve toprağı 
tek tip bir rani oranryla 20 yıllık elde tutma genelde bu orandaki rantta elde 
tutma hakkı verir. Bengol'de kojliilerin çoğu ekip biçtikleri toprakta şu ya da bu 
biçimde ikamet etme hakkı edinmiştir ama daha da biiyiik saytdaki geride kalanlar 

Tzamindar'ın kachahri'sine genelde toprakların
_
a oranla ödenen rant ve vergi 

üzerinden sadece ikame! edfyorlar, çoğu zaman Ingiltere'deki tarım kiracılarının 
ödediği ranttan çok daha az. Zamindar teorik olarak her yıl başlangıcından önce 
ona iyi geleni isteyebilir ve kabul etmezse bu köylü sınıfını kovuyor, ama bunu 

pek yapmıyor. (157-1 58) Zamindar, ziraat, khamar, nifjot ya da Sir-topraklannda 

toprağı kendi hesabına göre kurabilir ya da kabul ettikleri her 1arta göre çiftçileri 
yerleştirebilir; bunlar onun kiracıland u, kelimenin alışılmış (Avrupalı) anlamında 
o da onun toprak lordudur, burada Zamindar'ın toprakta niteliksiz aidiyet hakkı 
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142 vardır . . .  Köyiii toprakJannda kullanım köylülere aittir. (1 58-1 59) 1 Bengal'in bazı 

kısımlarındajo/ ya da kiıjlii faizi üstünde hak iddia edilmeyen cengelya da diğer bof 

bırakılmil topraklar hatın sayılır arazilerinde, bazen daimi olarak, önemsiz rantlarla 

bağışlanıyor; bu toprak daha sonra çiftçilere bir kez daha kiraya veriliyor. Bu 
tip durumlarda jot-dar ve sıradan orta tenure sahibi arasında fark eden bir şey 

yok. (1 59) 

Geçim Yollan ve Araç/an. 

Köyler arasında ve bir kırsal bölgeyle diğeri arasında iletişim neredeyse 

yok. (161) Del ta toprağında laf ya da kilden daha sert hiçbir şey bulunmuyor; 
yağmur mevsimi sel basıyor ve bazen bu tip yolların çoğu -kalifiye mühendisler 
tarafından pahalı olduğundan yeniden yapılmadığından- silinmiş oluyor. (16 1 , 

1 62) 

Malların taşınması için kullanılan araçlar tekneler, erkek ve kadın baflan, minik 

iik.ii�er ve çok kaba inşa edilmiş bambudan arabalar; müreffeh insanlar seyahat 
ettiklerinde pal ki ve doolie'lerde taşınıyor ya da tekneyle seyahat ediyorlar. l<Jtru 

mevsimde, erkekler, öküzler ve arabalar her yere gidebiliyor ve gidiyor da. Yerel 

trajik genelde çok az sayıda insanlar için. Dana ya da başka tohumlar, khalidn'd:A 

öküzler tarafından neredeyse yetiştiği arazide yeti1ir yeti1mez ezilfyor. [Chota 

Nagpore gibi bazı bölgelerde tahılı dövmek için kaba, elle kıllianıian harman dö"veni 

kullanılır] ; hem tahıl hem saman köylü ailesinin muhtelif üyelerinin başında 
kolayca çiftlik evine taşınır. Köylünün mahajan'ına gitmeyen artık değer ürün, 
eğer varsa, küçük birimler halinde yakındaki hallara taşınır ve böylece komşu 
mauzah'lara karışır ya da daha da ileri, mahajan ve modlnin sadece köy depolarını 
karşıladığı büyük hdflara taşınır. Yine büyük hat'lar ya da taşra ürün ticaretinin 
yerel merkezleri yaygın olarak yol ve khal'lann iizerindedir. Ürün ticareti yapan 

Tkişi, temsilcileri yoluyla, saplmıf salıflanmn iiriinlerini toplar ve onları araba ya da 
teknelerle gönderir; ve böylece dıfan akma oldukça düz gerçekleşir. (163, 164) 

Kıtlık ya da açlık durumlannda akınimm gerektiğinde tersine dönmeyeceği sık sık 
söylenir. (164) ama durum şöyle: kiıjliiler gerekli perakende fiyatı ö"deyebildiği siirece, 

köy mahtijadları ve modlleri ne tip bir yerel defo olursa olsun kendi stokJan m korumaya 

devam edecek. (164, 165) Ama kıtlık mevsimi yaklaştı mı, her ikisi de, mahajan ve 
modi, ''faalfyetsiz' kalıyor. Daimi ve gelip geçici müşterilerinin imkanlarının çapını 
çok net biliyorlar. Mahajan, miiflerileri halihazırda iimitsizce ona borçiN.Jsa, büyük 

I
bedel ödeyeceği biçimde stokunu yükseltmekten vazgeçer; ve benzer sebeple 
köy modi'si satın aldıkları şeyi ödeyemeyenle perakende satışı yapmak için 
anormal fiyatlara stok depolamayacaktır (Gidifal, mahajan'ın da köy simsarının 
da köylünün ithal edilen gıda için telafi edici bir fiyatı ödeyemeyeceğinden 
şüphetenrnek için sebebi yoksa, toptan değifecektir. (165) Bu, gıda maddeleri 
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liçin alışılmış mekanizmanın işleyişini durduran belli bir fiyata erişildiğinde, 
koy/iilerdeki fakirliğin tezahiiriidiir. (1 66) 

Ama kıtlık zamanında hiikiimet Jaai!Jetinin uyguladığı şey [bu bile biiyiik 

ölçüde felç olur, (Phear'ın ima ettiği "zırvalık" anlamında, ama bu çok doğru.) 
Peki, hükümet bu tip acil durumlarda ne yapıyor? Büyük ölçekte "yardım 
işleri" kuruyor, çok sayıda insan toplanıyor, w/erinden alınryor, sınırlı alanlara 
yığılıyorlar; hat m sayılrr miktarda tahrl drfandan belli yerel merkr.(/ere getirii!Jor, işlere 
yoğuntaşanlara destek ve yerel kornitderin elleriyle ne kadar pratik olabilirse To kadar pratik biçimde dağıtmak için. (1 66) Hiikiimetin bu sıra dışı iş için 
hazrrlrklan da yolun ta,-a hattında olağan trafiği biiyiik ölçüde engeii!Jor, her yönden 
gelen tekneler ve arabalar vs. toplanmak zorunda -hatta srkr1tmlmak- ve günlerce 

ve haftalarca kilitli hılryorlardr, gerçekten istenene hıdar ki ihtiyaç duyulduğunda 
kesinlikle hazır olsunlar. Yani sadece hiikiimet ithal ederhn değil, etmeye baflamadan 

çok önce, iizel girifim araçsrz brrakrlryor (1 66, 16  7) . Hiikiimetin ilerleme yiinteminin 

baskıyı koj mahqjanYan ve modiYerinin üzerinden alrp on/ann sağladrklan pazan daha 
da güvensiz hale getirmek gibi doğrudan bir eğilimi vardı. Yönetim w/erinden 

olabildiğince çok ki1i alryordu ve zayıftardan ziyade sağlıklılar ve aynı şekilde tahıl 
temin edilmesini sağlıyordu. -yönetim bir açlığın önüne geçeceği ve niyetinin 
bunun için olağanüstü önlemler almak olduğunu haber verir vermez, köydeki tiim 

143 doğal çaba sona eriyor sistemin sonu. (1 68) 1 Peon (Piada için) = p!Jade (Zemindarın 
ya da toprak sahibinin aşağı mertcheden hizmetlileri); sandrik ya da sinduk = 

sandık; Ryot = Ra!Jat, esasen tebaa, burada köylü; 

Rabiya da Rubbee:ytlrn Mart ya da Nisan diinemi; biriincekiylın Ey/ii/ya da Ekim 

mu son yağmurlannrn dinmesinden sonra eki/mi! ya da dikilmil mahsuliin hasat mwsimi. 

T alriq= tabi; kiraları ya da geliri toplayan Tehsildar ya da Tahsildar. 

Top ya da tope ya da topu - meyve ağaçlarından bir bahçe. 
Dikkat edilmesi gereken T tiri ya da ttiıli kabaca todc!J, palmiye ağacı suyu, 

mayalanmış ya da mayalanmamış, diğer kaynaklardan ispirtosu da yapılıyor. 
Doğu Bengal'de tanmla geçinen ailelerin geçim araçla n: DakkaYr Baboo Ram S und ar 

Basack 'rn Phear'a sunduğu Memorandum. Phear "Ek "te veriyor, Not A <bkz. s. 268 
grafik> 

Charpoy = ahfap çerçeve, 4 kısa bacak üzerinde, üstüne şerit ya da ip gerilmiş 
bir ağı var. 

Dao, keski ya da küçük balta 
I. sınıf köy/ii: 15 biga ve üzeri toprak ekip biçiyorlar ve 1 ya da 2 erkek kardeş 

ile 4 ya da 5 yetişkin oğulları var. Sayrlan çok az. 

II. sınıf kir aa <kojlii>: 8 ya da 1 O biga ekip biçiyor, ailede yaklaşık 3 ya da 4 
yetişkin erkek. <Sayıları> birinci sınıf ile eşit. Genelde bir köylü için ailede ona 
yardım edecek başka yetişkin erkek yoktur, ama ifçi istihdam edecek hıdar sermayesi 
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vardır, bu durumda 1 ya da IL sınıfa girer. 
I II. sınıf <köy/ii>, 4 ya da 5 biga, bir oğlu ya da erkek kardeşi var ve ona yardım 

edecek kimse yok (bu yüzden sadece 4-5 biga ekip biçebiliyorlar) Çoğunluğu 
bunlar oluşturuyor. 

rv. sınıf.yiiksek saytda. 1 ya da 2 biga topraklan var, kendilerini ve aileyi iicretle 

ba1kalan için çalıfarakgeçindiriyorlar. düzenli çiftçilerden çok emekçi demek uygun 
olur. 

I.Sınifın genelde dhenkighHr (dhenki, genelde pirinci kavuzundan ayırmak 
ve temizlemek için ha van tokmağı ya da havan), inek ahm ve gola işlevi gören 
dışarıdaki 3 ya da 4 evi bir dikdörtgen şeklinde içerecek şekilde iyi durumda 4 

hasır evi var. Bu dikdörtgen oluşturan dördü arasındaki esas ev genelde 30 ya da 
40 Rllpee tutuyor, emeği kendileri sağlıyor. Diğer evler genelde 20 ya da 25 Rllpee 

tutuyor. O zaman bu tip bir ailenin ev yapması 150 ya da 1 15 Rllpee. 

II. Sınıf, 4 denkighur dikdörtgeni dışında dışarıdan sadece 1 ya da 2 ev; 
değerleri 100- 1 25 Rupee. 

II I. Sınıf, bir inek ahırıyla birlikte 1 ya da 2 evi var ya da mutfak, dhengikhur 

vs. işlevi gören 1 ya da 2 tek hasır ev. Bu evlerin değeri 30-40 Rupee. 
Burada hesaplanan değer infa maliyetidir, iyi koşulda satılırsa genelde az para 

getiriyor, ama (satış fiyatı) durum, konum, talebe vs. göre değişiyor. 
I. Sınıfköylünün genelde metal pirinç bir kalslsi (kalsi=büyük bir su testi), 

3 ya da 4 lotah'ı (lot ah ya da pal i =bardak), 4 ya da 5 thala'sı (tabak), 1 ya da 2 

batı'si (bati = bir tas), 1 boHghna (pirinç kap kacak) ya da 2 demir tavası var. Bu 
araç gereci oluşturan metal pirinç miktarı yaklaşık 12 ila 15 seer" ; seer başına 1 

Rllpee 8 anna ile 2 Rllpee arası satın alındığında; satıldığında fiyat seer başına 1 2  

anna'dan 1 Rupee 4 anna'ya değişiyor. Bu kap kacakların bütününde değeri = 

20 Rllpee. -

Müslümanlar söz konusu olduğunda demir leğen ve 1 ya da 2 porselen ve 
birkaç rupee değer biçilen taşra toprak çanak ve çömlekleri. 

Sepetler ve diğer aletler21 [1 9) bambıl2 [20) ya da feker kamıfından yapılmıştır, 
jhakee, dal/i, kHia, dalla, katta ve dhama gibi, ya da kapasite ölçüsüne göre 1 
Rllpee'ye değer biçilebilir. 

II. sınıf köyiiiler toplam metal pirinç miktan 8 ya da 1 O seer = 8, 1 2  ya da 1 5  

Rupee; diğer alet edevat sınifı 2 Rupee. 
III. sınıf bir kiJjliiniin genelde 1 ya da 2 metal pirinç lotah'ı (bardak), 1 ya da 

2 thala'sı, bazen bir boHghna'sı; miktar = 5 seer, yaklaşık = 8 Rupee. Toprak ve 

bambH alet edevat Il .  sınıfla aynı, pirinç alet edevat ihtiyacını bunlar karşılıyor. 
I. sınıf köyiiileri n genelde sindHk gibi bir şeyi yok, ama köyde tiiccar sınifın evinde 

[*) 20. yüzyıldan önce Asya'nın büyük bir bölümünde kullanılan hacim ölçüsü. (ç.n.) 
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hep var. Fiyatı = 15-20 &pee. (Düzenli bir ailenin sindHk sahibi olması yerine 

bu sınıftan köyiilierin genelde mango ya da daha alt kalite bir ahfaptan kiiçiik bir 

sandıklannın ve matlaştırılmış bambudan 1 ya da 2 petara'sırun (ya da pitara, yukarı 
145 bkz.) olması. 2 ila 4 Rupee fiyatında. (Pitara'lar bu kadar pahalıydı.) 1 

Bunun dışında çoğu köylünün ya da onların zevcelerinin paralarını, 

ziynetlerini ve diğer değerli eşyalarını saklamak için 1 ya da 2 kiiçiik ahfap ya da 

teneke kHtHSH bulunur. Bunun fiyatı 1 1/ı Rupee. Bu ahşap ya da teneke kutuların 

vs. toplam değer = 6-8 &pee. 

II. smif ailelerin genelde 1 petara'sı ve 1 ya da 2 küçük kutusu, yaklaşık = 3 ya 

da 4 Rupee. 

III. smif kifyliilerin bazı durumlarda en fazla jhaelteri ya da küçük pet ardları, 

T fiyat = yaklaşık 1 Vı Rupee. 

Genelde değerli eşyaları toprak çömleklerde toprağın altında ya da dışarıda 

saklama adeti. 

Köylülerin çok az istisnayla birlikte Chowkee1eri ya da Charp�'ları vs. olmaz. 

Bunun yerine yatmak için gece zemine farklı yaygıJar seriyorlar. Her ailede 

her tip köylü söz konusu olduğunda yaygılar için 1 &pee ortalama değer. Her 

köjlii üstüne oturmak için yeri geldiğinde tahıJ da ihtiva eden chhala ya da çuval 

kullanıyor. 

Her tiirlii oturuladık yer bambH Çit alan, kamı1lar ve betel croizi ağaa yongalan ve 

peera denilen kiiçiik bitkilerden ya da alçak tabHreler, o kadar ufaklar ki her biri ancak 

bir insan alabiliyor. 

Erkek ya da kadın her köylü dışarı işe gittiğinde giinliik kHilamm için 1 2  fit 
uzunluğunda ve 3 fit genişliğinde 2 dhHtee kaba Manchester kHmap giyiyor. Müreffeh 

ailelerde bunun dışında kadınların tap-a shareeleri ve zenana parka/an, erkeklerin 

chaddarlan, bazen peeran'lan var. Kıf dönemi için ihtiyar adam ve kadınların kalın 

kHma1tan chaddarları var, ifteyken çok dar ve kısa gamcha'lar ya da daha küçük boyuta 

inciiriimiş eskimiş kıyafetler g1yiyorlar. Farkli sınıflar arasmda ailenin sahip oldHğH 

kıyafetler açwndan fark yok, bHnHn her ailedeki kifi saywna bağ/1 olması dıpnda. Erkek ya 

da kadın, her bireye ait kıyafetlerin crtalama değeriyaklaşık 2 Rupee. 

DhHtee: bir Manchester kumaşı parçası, pazarda muslin ya da Amerikan 

pamHklHsH diye biliniyor; Shari, kadınların giydiği bir kumaş parçası, farklı 

renklerden kenarları var; Chadarya da yaprak- bir parça Amerikan pamuklusu ya 

da muslin yaklaşık 9 fit uzunluğunda; Peeran ya da gömlek, Amerikan pamuklusu 

ya da muslin modasına yeni kazandırılmış bir parka. Gamcha ya da peşkir, boyu 

ve eni kısa bir kumaş parçası. Kantha, çaputlarla doldurulmuş yorgan. 

1 'inci unif kOjlii aile, 1 2  kişi, farkli kifilerin aym elbiseleri giydiği giiz o·niinde 

bHIHndHrHIHrsa bHnlardan 4 'ii dıfanda bırakılabilir, elbiselerin değeri = 15 ya da 16 

&pee; 2'nci smif yaklapk 7 kifi, aym sebepten 3 kifi dıfanda bırakılabilir, elbise/erin 
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ortalama değeri = 8 ya da 9 Rıtpee; 3 'iincii sınıfla 2 ya da 3 bireyin aileleri, elbise 

değeri = 4 ya da 5 Rupee. 

Bu 3, 2ya da 1 Rıtpee'ye ek olarak sırasıya 1 'inci, 2'nci, 3'üncü sınıf köylülere 

<ailelere> ait leps (yorgan), kantha ve yastığın ortalama değerleri alınabilir. 

Zfynetler. ye lifkin erkk/er knllanmryor, erkek çocukların elleri için bazen pirinç 

ya da giimiiflen bilezikleri ve boyunda asılı duracak mandHiee ya da patta'ları var; 

kati m/ann altın, giimiif ya da bazen pirinçten çok çefilli zjynetleri var, işte: 

Nath, burun halkası; Besar burundan sarkan bir halka; Dana HintiNiann boyHn 

için knllandığı tane/er, fakat çok nadir; Ka/se kol için süslemeler; Balla = bilezik; 

MHI ya da kham-halhal; ChHri bileziği Müslümanlar tarafından kullanılıyor; Has/i 

boyun etrafında büyük bir halka. -Bütününde, 1 .  sınıf aileye ait zjynetlerin 

değeri = 40-50 Rupee. Zevçleri hayatta olan kadınlar, Miisliimanlar giimiif ya da 

verniklenmif chHri kullanıyor ve HindHiar bir çift kabuktan bil ezik. II. Sınıf aile için 

yaklaşık olarak 30 Rupee, III. Sınıf aile için yaklaşık 1 O ya da 15 Rıtpee. 

MHtjakta pirinç ve toprak kaplar hariç baharat öğütrnek için pata (düz bir 

taş) ve pHta (taştan bir iğne) dışında pek eşya yok. Yani: ghotee, pirinç ya da 

toprak bir su kabı; raing, pilav pişirmede kullanılan toprak bir kap; patil, köri 

pişirmede kullanılan toprak bir leğen; shara kap için topraktan kapak vs.;jhqree 

pirinç yıkarken su dökmek için toprak kap, hatta, pişirmede kullanılan demir ya 

da tahta bir kepçe ya da ka pk; bowlee, kaplar sıcakken tutahilrnek için demir bir 

dil; tagaree, pişirilmiş şeyleri barındırması için tahta bir tas. Bunlar dhenki, Hkti ve 

mosalla (büyük tahta bir havan ve ha van tokmağı) beraber her aile için yaklaşık 

T3 Rılpee değerinde. 

Köylüler genelde, koşullara göre,yı/ içinde tiihtim için bir miktar pirinç, hardal 

vs. ve gelecek yıl ekip biçmek iizere tohHm bHIHndHT"Hr. I. sınıf için 90-100 Rupee, II. 
Sınıfiçin 40-50 Rupee, 3. Sınıfiçin 25 Rupee. 

Siirii: I. Sınıf ailenin 8ya da 10 ineği ya da öküzü, bazen birçift hçiya da koyHnH; 

Miisliimanlar söz konusu olduğunda bir dizi kümes hayvanı; II. Sınıf ailenin 4 ya 

da 5 ineği; III. Sınıf ailede 2 ya da 3; siiriiniin değeri I. sınrfta 70 Rıtpee, II. sınıfla 40 

ve III. Sınıfta 20. 

Araçlar. I. sınıf bir ailenin yaklaşık 8- 1 O sabanı vardır ve 3 ya da 4 tırmığı, değeri 
146 8 RHpee, II. ve III. Sınıfiçin sırasıyla saban değeri 5 ve 3 RHpee. 1 

I. Sınıf bir ailenin genelde 3 dao, 4 ya da 5 kachee, 2 kodalee ya da kiireği, 1 

khHnlee (çapa) ve bir baltası vardır; toplam değeri 5 RHpee; II. ve III. Sınıf aynı 

Teşyalara daha az sayıda sahiptir, sırasıyla 3 ve 2 Rupee. 

Tekneler. yıllık SH altında kalan ve nehir kenannda ova ve tarlalarda yaşayan 

köylülerin genelde 10-30 Rıtpee değerinde bir dingee'si (küçük bir tekne) vardır. 

Bu lüks "araç" sadece l ve II. sınıf köylülerde, çok nadiren III. sınıfta. 

Bi9iik IV Sınifin genelde tek bir evi, pirinç bir lota ya da tha/la�ı ya da laf veya 
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tahta /abağı, sopası ya da bambH sepeti vs. vardır, sindHk ya da charpf!Y gibi bir şey 
yok; 1 ya da 2 battaniye ve kantha ile yasak ve bir çift dhHtee, bir saban, bir 
tırmık, bir dao, bir kodalee, bir kac hee ve bazen bir ya da 2 ine k; tiim ıvır zıvmn değeri 

ortalama 25 Rılpee olarak tahmin edilebilir. 
Koda/ya da Kodd/i = bir çapa, onun araalığıyla bahçe kiireği, kürek ve çapamnki 

Tbenzer şekilde yapılıyor. 
Kathak = profesyonel bir hikaye anlatıcısı; geleneksel şiirler okuyan vs. 

Litti ya da Littee = bir değnek ya da sopa, genelde bambudan, ağır biçimde 

metal halka geçirilmiş ve kaplanmış; Morha, tabure. 
MHIIa ya da MHiana: köy camisinden sorumlu olan, Müslüman öğretmen. 
Kachcha = kaba, kaba saha, ham, eksik; Pakka = olgun, kemale ermiş, tam. 
Nirkh, kirtryla ilgili bir standart ya da alıf1/agelmif oran vs. 

Palla, ibadette ya da mülke sahip olmada sıra (birine gelen sıra) . 
Dhoti = beli saran elbise. Bhdt, haşlanmış pirinç; 
Ghdt = bir nehir ya da gölcük kıyısında aşağı eğim ya da basamaklar; dağ ya 

da tepe sırtı, bazen tepenin çizgisinin ta kendisi. 
Jagir, Jaghir, toprak ya da gelire bağlı bir hizmet/i; Jalkar-wala, balık tutma hakkı 

olan. 
Şimdi sırada ikinci bölümde Phearın Seylan üzerine kitabı var. Bu her if 1 O yıl 

Kalküta'da yaşadı; Seylan'da ise 1877-1879 arasında. Üçüncü makale (EvoiHtion of 

the Imio-Aryan Social and Lınd System) (Hint - Aryan Toplumsal ve Toprak sisteminin 
Evrimi] BethHne Society of Calcutta önünde herifter tarafından 1872'd.e okundıı 

II. Seylan'daki Tanm CemaatfD (21] 

1) Köy Ekonomisi. 

Seylan Adası = bir Armut; armudun yHvarlak kısmı bazen 7.000-8.000 jite 

Hla1an dağ hillesi tarafından kaplanmışor, eteğinde her yönden kıyıya kadar 
devam eden alçak toprağın kıyısıyla sınırlanmıştır. (1 73) 

6 Eylii/ 1873'te idari sebeplerden kurulan New North Central Province kH:zyydeki 

ovanın orta ada kısmını kaplar . . .  Bir iki havHva da gölciikle san yeşil ekiimişin minik 
benekleriyle yer yer işaretlenmiş sonH gelmez doğa dHrHmHndaki cengel . . .  Tamamen 
düz olmayan bir yüzey, bazı yerlerde hatın stryılır dalgalanmalar, diğer yerlerde alçak 

kenarlarda hnlmıf ya da yHvarlak gnays kabartmalar. Genelde havHzlar başlangıçta 
sadece on/an yeterince akıtacak ağıi/an olmadığından yerin doğal çöküntülerinde 

T. birikmeler gibi görünür . . .  ama çoğu zaman derinlikleri ve �Htlan çöküntünün aşağı 
kısmı boyunca toprak bir bent ya da toprak set yoluyla yaptry biçimde artmlmıfhr. Su 
yığınırun toprak sete doğrH, yani daha derine gerilediği yılın daha kuru mevsimlerinde; 
havHz me/eônının biiyiik bOJiimiinden çekilir, öyle ki cengelin burada çevre yollarda da 
diğer her yerde olduğu gibi güçlü biçimde serpilmesine izin verir (ki toprak sete de 

verir) . Bu yüzden yakında olduğunda bile havuzu görmek zordur. Ve havuz dolu 
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olduğunda, ı;nğu sel basmış bir orman çevresine benzer (173-175). 

j 191 

Mahawansa'nın klasik şehri AnHradhapHra, 700-800 yıl Seylan'ın büyük bir 

kısmında art arda hüküm süren hanedanlıkların metropolisi, sonra bir o kadar 

yıl yıkılınaya terk edilmiştir ve yeni eyaletin orta noktasına çok yakındır. Nüfusu 

( 1 87 1  'de mil başına sadece 1 6, taşra köyleri ve modern pazar sakinleriyle birlikte 

sayılınca) çok uzun zaman, yakm zamana kadar, <herhangi> tiir yabancı etkinin 

rahatsız edici hareketinden uzaklıkla ve ona erişilmez olarak korunmuştu, yani 

orada çok ilkel tarım ekonomisi ve medeniyetinin "yatayan tipik örneğl' vardı. 

(175-176) Halk Sinhalese'dir ve kendilerini her iki yakanın24 [22] kıyısındaki aşağı 

ülke Sinhalese'den farklı olarak Kandyalı ya da dağlılar/aaynı gruba sokarlar; adanın 

kuzey kısmının halkını oluşturan görece ince uzuvlu, siyah tenli Tamillerden 

147 oldukça farklıdırlar. (1 76, 177) Sinhalese dili 1 Aryan gmbHna ait, görünen o k i  

I<Hzry Hindistan 'ın Sanskritçe prakri/leriyle yakından ortaklık içerisinde bir 

kökten çıkmış; ama Sinhalese/er Aryanlarla bir başka, sarı boyalı, kaba vücut 

yapısına sahip bir etnik öğenin karışımın olduğunu gösterir; geniş omuzludurlar, 

göğüsleri içine göçüktür, kaslıdırlar, Hindistan'daki Aryanlardan farklı olarak, 

tüm Moğollar gibi bacağa oranla baldırlan çıkıktır, en çarpıcı tuhaflıkları -hem erkek 

hem kadın çok kıl/ıdır/ar. Bu en iyi bilinen Moğol soylarında bulunmaz; ama 

Asya'nın en HÇ doğHSHndaki bir THran ırkı olan Ainos bu kılla ilgili gelişi me daha da 

yüksek derecede sahiptir. (177 -17 8) 
Kuzey Eyaleti'nin Tamil sakinleri Hindistan anakarasındaki biradederinden 

ince yapıları, siyah tenleri, kalın dudakları, açık burun delikleri, keçe gibi 

saçlarıyla aynttmlamtıij Dravid ırkına ait oldukları şüphesizdir. (179) Tamil 

ve Sinhalese bölgelerinin sınırları istisnai olarak her iki türün de saf tipinin 

muhafaza edilmediği alt kast köylerinde bulunur. (a.g.e.) 

Bölgelerin nüfusunun tanm köyleri tarafindan dağıtılması, dağ yolları boyunca 

münasip yerlerde beliren kiiçiik ve {OğH zaman geçici pazarlar -yavaş yavaş orman 

boyunca açılmış, belki de her zaman Kandyalıların değil de, Sinhaleselerin, 

Arap Hint melezi Müslümanların ya da Tamillerin açtığı (alıntı yapıldığı yer) . 

Köyiin denetleyici öğesi -bizzat "su tedariki itlevl' olan pirinç tarlası arazisi ya 

da alanı. (1 79, 1 80) Çoğunlukla bir gölcüğe eklenmiş ya da bitittiri/mit tarla tiim 

gokiikle karşılaştırıldığında çoğu zaman çarpıcı derecede küçüktür; kalan bendin 

en alt kısmını delerek ve daha da sık bentte bir gedik ya da kesik yaratarak, 

k:igir bir kanal yoluyla (Abzugskanal) gölcükten akan suyoluyla sHianır, tarlanın 

durumu suyun akışının en aşağıya ve en uzağa sıra sıra yüzeylerle hepsini 

akıtacak biçimdedir; bir yandan bir yana toprak yüzeyi çizgisi hemen her zaman 

tüm yüzey boyunca yataydır. Toprağın yerel karakterine göre tarlanın, gölcük 

bendinden iyice uzağa yayılan, üç aşağı beş yukarı düzensiz bir şekli olur. Yoksa 

heryönden saran daimi bir cengeldeki tek apk alandır, gölcüğün asıl bendini de örter 
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ve gölcüğün zemininin çoğunu da. (1 80) 

Her tarlaya bir gama ya da köy denk düşer, yani tanmedarın yaşadığı bir grup 

çiftlik evi; bir köyün nadiren bir tarladan fazlasi vardır; grup cengelde ağaçlada 

saklanmış ve yanmda bir beni tarlanın yanındadır; genelde bir düzen sergilemez. 

Tekil çiftlik evi, sahibi müreffehse, belki aiçak, ha.urll çamıtrla .uvanm't zemini 

kulübenin toprak platformıt ve çatısı dışarı fırlamış saçakları olan mini mini 

verandasma doğru açılan 2 aydınlatılmamış odadan oluşur. Bu kulübenin önünde 

kiiçiik, çamıtrla .uvanmlt altawa Yar ya da tahii deposu için destekierin (Bengal'de 

golaYann eşdeğeri) üzerinde yükselen, has1r iti çat1l1 silindir/er. Bir yanda bunun 

dışında sürü için küçük tavan arası (rençperin sürüsü varsa), araç gereçleri, kiiri 

iiğiitiicii, pirinç diiviicii (Bengal'in dhenki'n) vs. ile birlikte biiyiik, apk bir baraka. 

Kıtiiibenin arka saçak/an altında da sabani ar, yiizey diizlettirici, tzrm1k vs. için yer. 

Çiftlik evinin müştemilatına dayanan ya da kısmen onu saran -meyve ağaç/an, 

baharat ve köri bitkileri (Bengai'de stil) için bir bahçe ya da rahat rahat yetişticilmiş 

bir arazi; çoğu zaman tamamına iyi bakdmıyar ve tamamı ihmal ediliyor; 

köy grubunun birbirlerinden düzensiz, iyi işaretlenmemiş, çamurlu yollarla 

birbirinden ayrıldığı farklı çiftlik evleri. (1 8 1 ,  1 82) 

Tepede bir toprak bap ve bu modern giinlerde (yanlış olarak!) "köyiin sahibi" 

- olarak adlandırılıyor; ilkel şefi n ardılı; artık dini bir vakfin bafl ya da bir Sinhale se 

beyefendisi olmak istiyor. (1 82) Kijy arazisi ya da çeltik tarlas1 I lt ah tl çi�isinden 

dik açıyla bir ıtçtan bir ıtca tarlamn siiriilmemit paralel terit/eri tarafindan böliimlere 

aynimit olan; böyle her bir bölüm köyde yaşayan ya da köye ait bir kişi ya da 

aile tarafından irsi payd1r. Batiica biJ/iim ya da pay-Mottettıtwa (Bengal'de Ziraat) 

deniliyor, kiıjiin reisine aittir, diğer bütün hisse sahipleri herife ayni olarak bir 

katkida bıtlıtnmak ya da hane içinde ya da tanm alanmda tamm/anmit ve spesifik bir 

hi�et vewek zoT'Itndadlr. Bu tenure25 (23] ayrımı -ayni olarak üretilmiş ya da 

148 hizmet olarak verilmiş- tam olarak Bengal'de geçerli olan 1 raiotti (köylü) ve 

lakhirqj koşullarına tekabül eder. Sadece şu farkla: Benga!de raiotti elde lıttma 

(ürün payıyla katkıda bulunarak tutma) yaygm biçim ve lakhirqj kullanım hakkı 

T istisnadır; Seylan'da hizmet sunarak elde tutma -nilakariya- neredeyse her yerde 

(daha ziyade her yerdeydi) ye diğeri istisnadır. (Bu, Seylan biçiminin daha ilkel 

olduğunu kanıtlıyor; çünkü köyün ihtiyarı ya da köy reisi bir toprak ağası değildi, 

"rant" almıyordu, "hizmetler" yoluyla karşılığını alıyordu.] Bengal'de hizmet ya 

da lakhirqj kıtllamm hakki hep özgür ve on url uydu, tıpkı rahip, doktor, bekçi olmak 

vs. gibi; Seylan 'da nilakariya hizmeti genelde vasıfsızdı. (1 83, 84) 

Genelde bir kiıj [Vğıtnlıtğıtnıtn ortak bir reisi vardır ve daha önce zengin yerli bir 

reisin hane yerleşimi toprak kullanım yükümlülüğünün dayanağına göre gerekli 

sırayla birçok köyden getirtilen köylülerin verdiği tifak tefek hizmet kartiliği 

korunurdu. Hizmet tenıtre'ü anık, nasıl denir, miilkiyet hakki (?) haline gelmiştir. 
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Çoğu zaman Nonh Central Province'te bir B11dist Vihara ya da tapınak varken, 
burada özel bir biçimde giyinmiş olanın kişisel hizmeti, yani: erydmlatmalara 

bakmak, hala iyi durumdayken pansaltlyı (Budist rahibin oturduğu yer) samanla 

kaplamak ya da diğer tamir if/erine bakmak vs. (1 84, 1 85). 

Köy reisine hizmetlerin görülmesi için idari iirgiitlenme 1 ya da 2 görevliden, 
· Gamerale (köylü) ve Lekham (ka tip ya da muhasebeci) vs. oluşurdu. K& arazisinin 

perydaf/anndan daha zengin o/an/ann bazıları m11hteme/en reis/e kanda{ o/ma, erym 

aile kiikeninden gelme sebebiyle b11 makamlardail birine irsi olarak geçme hizmettyle 

ya da geldiğinde kiıj reisine veya köyün kabul ettiği diğer herhangi ziyaretçiye 
misa6rperverlik göstererek hissesini elinde tutardı. (1 85- 186) Bu hizmetlerden 

·bir kısmı nal bandm, marangoz�tn, dhoblrıin hatta doktof'ltn (V ederale) if ini ya prnaktan 
oluşurdu. Köyde bu kişilere de köylü hemşerileri mesleklerinin ya da zanaatlanmn 

if/evi için ya on/ann hissesindeki k& arazisini siirerek ya da hasat bittiğinde odeyenin 

0"/çiilmiif ve verilmif harman yerinde pirinç tarlasından bir kota iizerinden onlar için if 

yapmak. Diğer hizmet köy reisi ne yağ, betel cetJizi, cengelden bal, av vs. temin etmekten 

'oluşuyordu. (1 86) 

Çok daha önemlisi kifyliilerin ortak çtkan için on/ann hesabına ortak hareket, 

North Cemral Province'te ve elbette genel olarak Seylan'da ilkel kofNil ar altmda 

tanmın getirdiği acil d�tf'llmlann gerektirdiğ� mesela her metJsim k& arazisine on11 

çevreleyen cengeldeki vahfi heryvan/ara kat'fl çit çekmek:, hiçbir perydaf tek bapna tiim i{i 

yardtm almadan yiiriitemezdi; ve işte bir yerde bir gedik olsa, her paydaşın arazisi 
istila ya açık olurdu; her paydaş bu işle o kadar doğrudan ilgitenirdi ki, arazideki 
kendi payına oranla kendine ait kısmı üstüne alması gerekirdi. Bentte (Damm) 
bir gediğin kapattimaıt ya da bir tamirat yapılması gerekse, bu kendi ailelerinden ya 
da tabilerinden ortak olarak sağleryacak/an tiim perydaflar tarafindan yapılır, her biri 

gerekli oranda, if bitirilene kadar art arda vardryalarla siirekli bir if tedarikiyi e. (1 87) 

Ki!Jiin pirinç tar/asmda her paydaşın kendi arazisinde ve on11 sadece kendisinin 

ekip biçeceğine dair irsi hakkı olsa da, genelde peşinde olunan ekme biçme tarz! onu 
toprak sürmenin her adımında yukanda ve aşağıda komşulanyla, egemen ya da 
hizmet eden nitelikte bağlar. Tohum ekme ya da bitki dikme için top-ağ). hazırlama 
ve temizleme, otları yok etme ve çoğalmalarını engelleme ve pirinç bitkisinin 

yetişmesini sağlama süreci başından sonuna kadar suyun derinliğiyle ve on11n siireci 

ve aşamasıyla ilgili çeşitlenınesi gereken arazinin art arda gelen s11 baskınının yardtmryla 

büyük ölçüde etkilenmi[tir. Toprak sürme süresince genelde 3 �tzatzlmtf m baskınt ve 
bitkinin büyümesi süresince 7 kua baskın. Görece daha a{ağtda kalan bir arazinin SII_JIIn 

altında ka/masi genelde ÜStündeki arazi/erin SII_Ja batmaSI anlarıuna geldiğinden, pirinç 

bitkisi her arazide e{it htzda biiyiimeye bağlt olamadtğından, yani perydafın faaliyetlerinde 
komşularının daha taze olan bitkilerini yok etme riski olmadığından, genel kural 
tarlanın alt sonunda paydaşın kendi arazisinde başka birinden önce toprak sürme 
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mevsimi faaliyetlerini başlatmasıdır !ci, kendisinden sonra gelen bir üstteki güvenli 

biçimde başlayabilsin. Aynı diizen art arda gelen herhs tartifindan �enir. (1 88-189) 

Bir yıl SH tedariki ile ilgili kıtlık ya da başka bir sebepten ki!Yiin pirinç tarlasının sadece 

bir kımıt etkin biçimde ekilip biçildiyse, b11 smtrlı kmm biitiin olarak almtr ve ki!Yiin 

perydaş/an arasmda esas biitiinliiğii neyse o kadar böliiniir. Bu karara perydatlar bir grup 

olarak vanr. Bunun artık her yerde uygulandığı bilinmiyor, ama yeni çerrevesi çizilmif 

Ganswaba kurallannda, bizzat kijyliilerin örneğinde çok kiiklii eski bir giirenek oldHğHnH 

149 giisterecek biçimde stk stk görülüyor. (1 89) 1 Köy reisinin ilişkilerinden son derece 

bağımsız, bu yüzden North Central Province'in her köyünde (ve aslında her yerde) 

Tmemurlar, ve/ vidahne ve diğerleri çit çevirme, saban siirme, ekme, gerekirse pay m değitmesi 

vs. ya da genel olarak kijyiin iç tanm ekonomisi sistemini kontrol etmek ve siirdiirmek için 

seçilmittir. (190) 

S�tlanmtf tarla/ann pirinç iiretimi bu eyaletin köylerinin çoğunluğunda paydaf 

desteğinin esas kummt bile oluşturmaya yetmez. Genelde hayati ana madde yüksek 

arazide, yani salt SH SHZ yerde ya da su akışının yetişemeyeceği yerde yetişen 

k11ru taht/, koraccan'dır. Köyü ve köyün pirinç tarlasını çevreleyen ormanm bir 

kısmt ytkılmtf ve yakılmtfttr ve açık arazinin yeniden cengele dönüşmesine izin 

verildiğinde, en Ja�a gelecek birkaç ytl için karaccan tahtlt yetişir; ve bu süreç en 

az bir diğer 10 ytl için aym noktada tekrarlanamaz. (190- 191) B11 chena arazi açma 

siireci Norh Central Province'te ***'de köy paydatlanmn ortak harekefiyle, kendi 

görevlilerinin idaresi altında sık sık yapılır; ve bazen takip eden tiim ekip biçme 

siired de sadece iiriiniin paylattlmasryla ortaktır. Ama bazen de açık arazi yaratıldıktan 

T sonra, toprak ekip biçmeden iince bO"Iiiniir ve pery edilir; b11 her hanenin bitkileri ve kiiri 

maddesinin biiyiimesi için gereken araziler siizkonHSH oldltğ�tnda. (191) 

(Lahana bahçesi) - Deniz kenanndaki eya/etlerde b11 ortak apk arazi sistemi 

bilinmiyor; chena toprağma sahip herhangi biri ona mutlak olarak sahip, onu ekip 

b içiyor ve uzun zaman aralıklarında bizzat onu yakıyor gibi görünüyor ya da belli 

anda siireleri için batkaımayapttrryor. ( 191 - 192) 

Birkaç az vakacia köyün pirinç tarlasının paydaşlarının kendi köy mülklerine 

oranla ya da onların temelinde herhangi kısmını yukarıda tarif edilenler dışında 

açtk ara!(jye çevirme ve ekip biçme konusunda köy reisinin ya da hiikiimetin i if� i olmamaıt 

anlamında, orman ve chena zemini kijye bağlı olarak tanımlanır. Genelde Taç (John 

Bull) • nerede olursa olsun daha önce esas kullanıma daha önce açılmamış tüm 

cengel ve boş araziler üzerinde çok büyük bir iddiada bulunur; hükümet izni 

olmadan hiçbir ağaç (!) kesilemez ya da chena ekip biçilemez. (192) 

Esas toprak siirme iti çoğu zaman ailesinin elinden her köylü araalığıyla 

gerçekleştirilir; pirinç yetittirme özellikle o kadar saygın ki, neredeyse kutsal nitelikte, 

kadınlargörev almaya layık görülmüyor ve harman yerinde görünmeye izinleri yok, yani 

(*)Büyük Britanya'yı temsil eden hayali bir figür. (ç.n.) 
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pirinç tepesi ya da daha yüksek değer biçilmiş pirinç tahılı harmanlanırken (192-193 ). 

Paydaş çocuksuz bir kadınsa ya da paydaşın başka bir işi varsa ya da el ilinden 

kendini uzak tutahilecek kadar iyi durumdaysa, karşı tarafın belirleyeceği şartlara 
göre, ürünün belirlenmiş bir payının ortağı olacak bir diğer kişinin onun pa yının 
ekip b içmesi iizerine ortak bir diizenleme; buna ande'ye bırakmak deniyor; yani yanm 

pay; çoğu zaman belki de hemen hemen her zaman, üzerine anlaşılmış pay = 

hem saman hem pirinçten iiriiniin 1Nsi; çiftçi bunun dışında yerde kalacağı ve hasat 

giiniinden iileflirmegiiniine kadaronun çıkarlarını kolJayacak ve genelde pay sahibi 
tarafından bu zaman aralığında bu adamı doyurmak üzere gönderilmiş sorumlu 

Thizmetliye bir pay vermelidir. (193-194) 

Neredeyse tiim bafkast için yapılan tanm bu biçimde; bilinmiyor: toprağı bir para 

ran/1 için vermek; benzer şekilde bir bafkast için parayla toprakta çall1an tanm ifçileri 

•) smıfi yok. Aslında, Seylan'ın· pirinç tanm köyiinde /JiiD1 hemen hemen kullammda 

Tdeğil. Belki köylülerin çoğunun bir sonraki hasat mevsimine kadar yeterince pirinci 

ya da tohumu yok, ya da saban vrya ilkiizleri de yok. Bunları köyiin kapitalistinden 

gerektiğinde, ona harman yerinde daha ö'nceden ö'diinç almmtf her birime karplık l belirlenmil belli bir iiriinden bir miktar ya da pay ayırma 1artryla temin edebiliyorlar. 
Vederale, köy nalbandı ya da diğer zanaatkarların hizmetlerinin de karşılığı 

veriliyor. Aynısı bazen toprak emeği meselesinde de gündeme gelebilir ama ihtiyaç 
dii.JIIIduğunda bu özel konuda kaT'ftlıklı bir diğerine yardım etmek için komfu paydaflar 

için genel gö'renek (194-19 5). Muttettuwa'sıyla ilgili köy reisi, görev zorunluluklarının 
hizmeti de içerdiği köylülerden onun için toprak siirme hizmeti yoluyla görevlilerin 
gözetiminde bo1 yere bunu ekilip biçilmiş bulundurur, bu şekilde ekip biçerse 

ıso hasadın tüm ürünü ona ait oluyor. Ama 1 o da genelde bu hizmetleri dağıtma yı 
seçer ve Muttettuwa toprağını ande'ye bırakır (ande ürünün belirlenmiş, genelde 

yanm payını alma şartı) (195) North Central ve Kantfya ryaletlerinin aldığı verili 
tarif. (196) İlk önce köy temelinde kraliyel (!) hiyerarfisi oluşuyor; ama egemen güç 
(!) bir kez oluşturuldu mu zaman içerisinde toprak mülkünün yepyeni koşul ve 
kavrarnlarını (!) oluşturmada ve geliştirmede araç haline geliyor. (a.g.e.) 

2) Toprak Tenure'ii ve Devlet Ekonomisi 

Adigarlara, Dessavele vs. ve diğer reisler, krallar -toprak parçan değil nüfus 
üzerinde egemenlik hakları (askeri ve sivil hizmetler için ödül olarak)- verdiği 
Balışedilen reisler için köyler ve yeni tahsis edilmiş topraklar üzerinden geleneksel 

haklar alır; bunun üzerine kraliyel ya da Gabada-!fJma'ya karşı Nindegama (özel 
mülkiyet altındaki köy). (197, 198) Seylan'da büyük ölçüde toprak kullanım hakkı 
ilişkilerinin alt seviyelere kadar inme durumu yok. (198) [Bengafde alt tenure'ler bile 
Daimi Yerleşim zamindarlara tüm zamintlar/ık topraklannda mutlak mülk hakkı 
verene kadar -Seylan'da eşi benzeri bulunmayan bir hak- olağanüstü modern bir 
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gelişme sergilemedi.] (199) Birkaç bağış -kraliyet tarafından ya da özel senyör 

yoluyla- tanm yerleşimi oldu, başlannda bağışı veren değil bağıp alan vardı; bağışı 

verenin onu bağışı alana bağlayan ve zaman içerisinde eskiyen ve gücünü yitiren 

hizmet bağı dışında yeni cemaatle bağlannsı yoktu. Diğerleri belki de başından beri 

sadece sahibine ait ve yükümlülüğü sürdürmekten azade (199, 200). 

Bunun üzerine, Phear çiftçilerle ve hatta ülkenin her yerinde, özellikle de 

burada Hollanda 'nın egemen olduğu otorite modern zamanlarda gerçeklefen değifimin 

büyük bölümünü etkilese de, deniz kıymndaki eya/etlerde görüleceği üzere, mutlak ve 

bağımsız nitelikte bir hakla toprağa sahip olup tanm yapmP:Jan mülk sahipleriyle ilgili 

SP:JIIIZ vaka sunuyor. (200) 

Artık tanm ifçileri smifi meydana çıkmP:Ja baflar; çünkü paralanm tarım dışı 

Tyollardan elde etmiş, zengin, yer/i centilmen/er günlük para temelli ücretler için fakir 

köy arazi sahiplerinin emeğini elde ettiklerini gördüler ve böylece terimin tam da 
İngilizce anlamıyla topraklarını yoğun biçimde 'Jarm" (1) ekip biçtiler, 2) kirP:Ja 

verdiler. (200, 201 )  

Ortak aile sistemi, Seylan'da Bengal'de olduğu kadar belirgin, gerçi Seylan'da 

bu kadar büyük boyutlarda pek rastlanmıyor; Seylan ortak-aile sistemi özellikle 

T karakteristik: 2 ya da muhtemelerl6 (24] daha çok erkek kardef tek çatı altmda yamor 

ve aralannda tek zevceleri var, adet İngiliz yasaları tarafından yıldırılsa da, ortadan 

kalknğı kesinlikle söylenemez; hukuk mahkemelerinin baktığı veraset yasasında 

hala tuhaf bir unsur7 (25] olarak ortaya çıkıyor. (201)  

Ortak aile mülkiine sahip olma, ifade ya da ima edilmiş, anlaşmayla idare 

edilip aile mülkünde tüm yetişkin ortak paydaşlar sık sık kendilerini daha 

küçük gruplara böler ve her biri kendi toprak arazisini alır; her muhalif paydaş 

kendi payının onun için ayrılmasını isteyebilir. (202) Hindistan cevizi ya da areka 

cevizi ya da jak ağacı ve pirinç tarlalan da söz konusu olduğunda, her mahsul 

toplandığında tüm paydaşların önüne getirilmelidir ve bunun üzerine ürün 

yerinde PP:Jiara gö"re böliinsiin. Bu tip vakalarda tüm paydaşlar ekip biçme ya da 

ekili alana bakınayla ilgili zorunlu işi birlikte icra eder ve böylece iş bölümüne 

dayanan bir toplum meydana getirirler. Bir başka uygulama, PP:Jdaflar toprağı 

ya da ekili araziyi ande'de ya bir yabancıya ya da aralarından bir ya da daha 

fazla kişiye kiralamak. Bunun üzerine tüm paydaşlar 2 adımda, birincisinde pırylara 

bölme, ikincisinde PP:Jdaflar arasmda gerçeklefen bir pırya bölmede mevcut olmalıdır. 

(202, 203) Bazen mülke sahip olma !atta maru ardıllığı tarafından; ilk önce 

bölünmüş (ideal) ve her paydaş kendine ait kısımları alarak, (parçalar üzerinde 

hakkı olduğu üzere aynı sayıda mevsim için tümünü alır ve bu tip bir dönem 

sonunda ratada kendisinden sonra gelen paydaşa bırakır vs. Mesela A, B, C, 
ortak olarak 2, 3, 4'e oranlı bölünmemiş paylarda bir pirinç tarlası üzerinde 

hak sahibiydi, yani sırasıyla bütünün 2/9, 1 /3, 4/9 payına, sonra A tümünü 2 
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yıllığına, B 3 yıllığına ve sonunda C 4 yıllığına alırdı ve sonra 9 y1/ht art arda gelen 

dönemler için, paydaşlardan birinin tarlanın esas üleştirilmesine sahip olmakta 

ısrar edene kadar, s�ra himesi aynı düzende tekrar ederdi. (203, 204) 

151 Benzer sıra dizisi tipi bazı kry1 köylerinde 1 köye ait bal1kpl1k alanianna 

köy/iiierin sahip olması için benimseniyor; bunlar yerletim/ere bölünüyor; ve 

gansabawa düzenlemesi tarafından oluşturulan sırayla köyiin tanmmlt tekneleri bu 

yerleşirrılerde balık avına çıkıyor. Ağlanyla b11 teknelerin her biri değerli bir maldı 

ve ortak olarak bir ailenin ortak üyesi olan ve miras üzerinden paylarında hak 

sahibi olan birçok paydaşa aitti . . .  Giin/iik balik av mda ürün kıyıya çekilir, yeterli 

paya bölünür, her biri aynı belirlenmiş değerde hesap edilir ve b11 paylar b11n11n 

iizerine til tekilde dağ1t11ir. 1/50 ballğm getirildiği krymm toprak sahibine; 1 /4 emeği 

geçen/ere; 1 /5 fazladan ağ/an karaya çıkarma ve balığı toplama sürecinde üçüncü 

taraflar tarafından yapılan yardım için. Hepsi 2/100+25/100+20/100 = 

47 /100; kalan 53/100 payiannagöre teknenin ve ağm sahiplerine gidiyor. (204, 205) 

Pang11wa = köyün pirinç tarlası payı, Sinhaleselerde Ni/acaraya'ya denk 

geliyor. (206) 

T Sinhalese/erde ande'de tanm, Bengallilerde tam olarak batai tarımına denk 

geliyor. Her iki tanm sisteminde topraği itleme hakki için veki/ tayin etme bir meta 

olarak toprağı kiraya vermekten ayrı. Bu anlayıştan doğan intifa hakki olan ipotek 

sırasıyla pang11wa ve parselli meta olarak alan her yerde geçerli form. (207, 208) 

Seylan'da Bengal'de old11ğ11 gibi köy memurları çifte; biri kiiçiik köy c11mh11riyetinin 

iiyelerinin birbirleriyle ilitkilerini, diğeri de "lordlarıyla (!) ilişkilerini düzenliyor; 

gamerale, lekhama, kankaname Bengal'in naib, patwari ve gomashta'sına tekabül 

ediyor. Diğer yandan vre/ vidane mandatın eşiti. (208) (Üçüncü Seylan ve Bengal, 

s. 206-21 3) Toprak sürmenin toprağın sahibi olmayan bir kişi tarafından batai 

anlatmasmda (Bengal) yer alması -ürünün belli bir payının salıibe verilmesi ile 

ilgili (237) 

4) Tahii Vergisi. Tanmcınm Kraliye/e iidemekle yiikiim/ii old11ğ11 onda birlik vergi 

ya da varsa kendi pirinç mahs11/iinden pay ve ülkenin bazı kısımlarında diğer tahii 

mahs11//erinden de. (21 4) 

Birçok vakacia köyler merkezi kururrıları özellikle desteklemek için Kraliyet 

tarafından elde tutulur (Hindistan'da denildiği üzere tutulmuş khas) : buradaki 

m11ttet11wa kraliyet görevlilerinin emri altında hizmet gereği sürülmüştür ya da 

ande'de kiraya verilmiştir; böylece toplanan ürün kraliyel depo/anna (gabedawa) , 

depolara (awdege) ya da hazineye (arram11dale) türüne göre ayni olarak verilir ve gerekli 

kişisel hizmetler sarayda ya da başka yerde doğrudan kraliyete dair bir gerekliliği 

karşılamak için yapılır. Kraliyel kôjleri ya da topraklan çeşitli isimlerle bilinir, 

ratninda ya da ande gibi, esasen kraliyet toprakları; ni/la palla, eklendikleri görevin 

yerine getirilememesi yüzünden kraliyete dahil edilenler; ma/la pa/la, balışedilen in 
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ölümü üzerine Kraliyete çevrilenler. (216, 217) Portekiz hakimiJetinde o sıralar 

birçok yerli güç farklı eyaJetlerde eşzamanlı ayn ayn mevcudiyetleri; herhangi 
genel belediye yönetiminde pek süreklilik yok. Köy .ri.rtemi hila faal, yabancı 
etkiler ya da diğer rahatsız edici güçlerin en etkili olduğu toprak parçalarında 

bile, kryının yakınmda ülkenin afağı kı.rmmda; ilk önce bu kaynaktan elde edilebilir 

hizmetler ve katkılar yoluyla ülkenin alt yerel güçleri onlardan sonra Portekizli/er 

a.rkeri güçlerini edindiler ve yönetim araçlarını elde ettiler. Porteki�iler adanın güney 

kryt çevre.rinde ü.rtün olduklarında, yerlerine geçtikleri yerli kralların konumunu 

aldılar ve mali ve idari mekanizmalarını olduğu gibi benim.rediler. (217, 2 18) 

Portekiziiierin yerine geçmiş olan Hollanda/ı/ar, benzer şekilde kıyı eyaletleri 

üzerinde egemen, tüm yerli baf kan ve görevlileri yerinden etti; yönetimleri her kime 
verdilerse toprağı elinde tutana eklemlenmiş çeşitli vergi ve hizmetlerin doğrudan 

tahsilini ve karını üzerine aldı. (21 8, 219) 

Onlardan sonra İngilizler, kıyı eyaletlerin yönetimini üzerlerine alarak, ilk 
önce Hollandalıların izini sürdüler, hizmet hakkım elinde bıtlıtndıtran topraklara 

sahip olanların (bu yüzden de vergi.ri� hizmetlerine ihtiyaçları vardı, Mallapalla, 

Nillapalla, fuıtninda ya da Ande topraklanndan ayni olarak üriinün .renyö"r payrm 

152 depolara vs. atıyorlardı J ve sonunda ürünün ve pirinç miktarlarının ödeme 
kotalarını dahil edecek biçimde toprak kiracılarından ve diğer belirsiz tenure 

sahiplerinden edinilen bu tip karları aldılar. (219) 

3 Mayr.r 1800 KraliJet Beyanname.ri tarafından 11 10 üriin vergi.rine dönüttüriilmüt 

bu sonuncu vergi tipi, hükümet toprakları kesintisinden vt: hükümete hizmet 
tenure'üyle kiralanan topraklardan sonra topraklann arta kalanryla ilişkili gibi 

görünüyor. Özel senyör ve vihara başkanlığı Hollandalılardan önce bariz 
ortadan kalkmıştı. (21 9, 220) 

3 Eylü/ 180 T'de Beyanname yoluyla kıyı eyalerlerinde toprak tenure'ünde hizmet 

Tyükümlülüğii kaldm/dı ( 1  Mayu 180l'den itibaren) ve bu tip bir toprak hükümete 

dağlık bölge üriiniiy.re 11 10, ova üriiniiy.re 115 ödemeye tabiydi. Benzer şekilde, Mallapalla, 

Nillapalla, Ratninda ya da Ande topraklan için ürünün Wü ayrılır. (220) Hizmet 

yükümlülüğü topraktan ayrılmış olsa da, valinin bu yüzden verilmek üzere yeterli 

pay için tüm kast ve koşullardan insanlardan özel emirle bunu isteyecek gücü 
saklıydı. KPn4J Savatı 'nm zonmlrJıtklan hükümete imaniann hi�eti ile ilgili olarak 

mülk üzerinden değiı vergi ve kast üzerinden yapılması, ödemelerin hükümet 

tarafından belirlenmiş oranlada yapılması konusunda genel bir hakkı yenileme 
bahanesi verdi; 1809'da geçtikleri bölgelerin sakinleri üzerinde leqfi hi�ete yol ap/dı. 

(221) Bu yasalar, sadece Hollandalılardan alınan kryı eya/etleri için geçerliydi. 1815, 
Britanyalılar fetih ve anla1ma yoluyla o zamana kadar sadece yerel güçlerin yönetimi 

altında olan Merkezi ya da Kan4Jan eya/etinin hükümetini de ele geçirdi. 1818, 21 Ka.rım 

Beyannamesi yoluyla, kraliyet deposu, hazinesi ya da silah deposunda ödenebiten 
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bütün vergileri kııldırdı, pirinç toprağındaki ürünün 1 /lO'u vergi olarak yerine 
geçiyor, bazı belirlenmiş Korle/te 1 1  14'e indiriliyor. (221 , 222) Benzer şekilde hizmet 

tenure topraklanna oranla (tam da yeni verginin denk düştüğü) zorunlu hizmetler 

korundu, genelde hizmetlerin belirlenmil bir oranda ödenmesi gerektiği önceden 
belirlenmiş olsa da; ama tamirveyolyap1m1 kıyı eyaletlerinde olduğu gibi �fi hizmet 

yapıldı. (222) 21 Ka.r1m 1818 Bt;yannamesfyle tapınak topraklanndaki bazı sakinierin 

hiikiimete hizmet zorunluluğu da korundu (a.g.e.). 

Teğ. Albqy Colebrooke'ıtn 24 Arailk 1831  Raperılna göre (bu ve Bay Cameron, 
Seylan Yönetimi hakkında bilgi edinmek için görevlendirilmişti) 12 Nisan 1832 
Konsry Emri Haşmetmaap M'in yerli ya da Hintli tebaalarından kimsenin kendi 

tenure'ii ile ilgili olarak herhangi bir hizmet vermekle yiikiimlii olmadığını ya da 
kastı yüzünden ya da başka sebepten ona Avrupa doğumlu tebaalann yükümlü 
olmadığını açıklıyordu. ı Ribryro, Knox ve Valenryn28 (26] Portekiz zamanı ve dah� öncesinde ülkede 
neredeyse hiç para olmadığını söylüyor. Kraliyet tekeli olmayan ticaretin tiimii 

takasla gerçekle1tirilfyordu. Genelde sikkenin yerini alan meta pirinçti. Bütün hizmetlere 
eşlik eden çoğu hedfye ve hasatta harman yerinin muhteviyatından çekilen bir 
tahii oiçüsii tarafından ödenen ücret ya da vergi yoii(Jia neredeyse biitiin yiikiimliiliikler 

pirinç formunu alryordu. (225) Phear denen herif Malagava, Kandy kiitiiphanecisi, ı "alim" S urfyagoda U nanse'den şu enteresan notu çıkarmış: 
Ha/km kraliJetten bir ki1iJi desteklemek için verdiği vergi ya da katkidan en erken 

bahis Seylan in tarih kitaplannda bulunur, Digha Nitraya'da Aggauna Sat ha' da (bi:r<,at 

Buda'mn vaaz1) ve ilim Budist ilahi Buddhagosha tarafından Sumangali Vilasani denilen 

yorumunda görülür. Vaazın pasajı şöyle: "Pirincimizden pay1mi:(J vereceğiz:' Bunun 

Tüzerine Buddhagosha'run yorumu: "Size her tarlamızdan pirincimizin ammunan 
oranında vereceğiz. [orijinalinde "Sali" kelimesi aslında belirli bir pirinç tiirii ama 
burada bütün tahıl ürünleri için kullanılıyor olmalı.] Herhangi bir i1in pelinden 

gitmenize gerek yok. Kendi reisiniz olun." (227, 228) Bundan başka yönetici bir gücün 
vergisi ya da yükümlülüğünden bahsetmiyor; hizmetten hiç bahsedilmiyor: Phear 
burıların başlangıanın daha sonra olduğunu ima ediyor; ve pirinç vergileri yine sık sık 
hizmetlere ekleniyordu, haraç kesen merkezi güçte artışla daha sonraları da devam 
etti. (227, 228) Hükümetin çoğu zaman vergi ya da hak talebi olarak ele aldığı 
Sinhale.re sözcüğü "otu" "bir" demektir, aynı zamanda bütünün payuun herhangi 

153 bir oranının 1 göstergesi olmaksızın sadece bir porsfyon ya da pqya eşittir. (228, 229) 
1 / 1  O'luk İngiliz harcı da Kraliyet topraklarını bahşetmede Hollandab/ann 

I(Jgulamasma dayanıyor gibi görünüyor. Bunu takiben tahii vergisi bu yüzyıldan T öneeye gitmiyor; bir bakıma köy örgütlenmesinin temelinde gelişmiş en erken 
ve en yaygın ulusal gelir biçimine dönüş, ama Srylan Aryanlan'nın aynı temelden 
onun yerine hizmet sistemi'ni üretmiş olmaları tipik. (229) 
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111) Hint-Aryan Top/11111 ve Toprak Sisteminin Evrimi 

Şu sıralar hükümete gönderilmiş her yerletim rapomn11n (Hindistan'da) 

yeni yarat1lm1f tanm cemaat/erine dair vakaları sunduğu ve koşulları tarif ettiği 

görülecektir. (234. Phear9 [27] bu hipotez zırvalığı yerine bu tip vakaların 

tasvirini verseydi daha iyi ederdi!) 

Bu saygıdeğer eşek, kafasında "burada, hatta batmdan beri, köyiin içinde bile 

.raygml1k ve i.rtihdam dereeninde arllf oldtl' diye kuruyor (!) . (Katır ayrıca30 (28) her 

şeyi özel aileler üzerinde temellendiriyor) (s. 238) 

Mülk algısı bundan öteye gitmiyordu, yani ailenin ya da bireyin köy 

toprağmm bir parçan olduğunu iddia ettiği, ailenin ya da bireyin yetiştirmekle 

yükümlü olduğu ya da kendi faydası için yetiştirdiği belirli arazi. Paylafiirma iti 

(paylaştırma uygulaması devam ettiği müddetçe), ekme biçme diizeni, .r11 temininin 

.riirdiiriilme.ri, çitleri koruma ve küçük cemaatin onak çıkarı için yapılan diğer 

tüm işler panchayafın toplandığı köy topraklarının payında hakkı olan aile reisieri 

tarafından yürütülürdü. (241) 

Her küçük koloni ya da abad. (242) nfjya da özel topraklar (243) 

K.rhatria ka.rt1 sadece Brahman sayfalarında geçer ve kesinlikle gerçeklikle 

bağı yoktur. (Bkz. Grow.re'11n "Math11ra"n) (s. 246) Vai.rya Ka.rt1 'nm (Kaufmann'ın) 

varlığının kanıtma da sadece Brahman yazarlarda rastlarız (248) E.ra.r yerletimci/erin 

ard11/anmn biiyiik kum1 yığın olarak (kitleler halinde köylerden bahsediyor) 

saf kan ya da göçmen ırktan gelen ardılın herhangi emaresini taşımaya o 

kadar dikkat etmiyor. . .  onlarla birlikte her tür insan yavaş yavaş kanşmış, 

aborijinler, yoksulluk, kan davası ya da diğer sebeplerden abad'lardan kaçanlar, 

bazılarının köy topraklarından bir kısmını almasına bile izin veriliyor. (248, 249) 

Muhtemelen Brahmanlara ait Brahman, Krchatria, Vai.rya ve S11dra kodlan tarih 

öncesi bir ahiakın salt ütopik sınıf ayrımları. (250) 

Hepsinde en fazla sadece topraği itleme hakh ve bu hakkın üründe bir pay 

göz önünde tutularak bir başkasına verilmesi görülür. (255) Reis bizzat kendi 

özel toprağı ya da nfde sadece kendi ekip biçme hakkma ya da ürünü bölüştüerne 

şartıyla bunu bir başkasına yapurma sahipti. (256) Reisin tarımcılardan 

alacağı ürün payı kendi keyfine göre ya da pazarlıkla değil köy panchayalının 

üst otorite olduğu ve reisin tarımemın elinden mülkünü alma gücü olmadığı 

gelenek ya da adetle düzenlenir. (257) Bu ürün kotalarının para ödemelerine 

T
ya da etdeğerlerine dönüşmesi (o zaman bile daha her yerde gerçekleşmeyen 

bir olay) on/an kitiye ö'denen ve kitinin ta.rarrllj11nda bir fey olarak ife ve toprak 

kllllammma ödenen rani değil, üstün ve hakim bir otoriteye ödenen vergi 

yapıyordu . . .  Reis, zamindarlığın içerisinde tiim toprağın zamindarı olsa da, 

olsa olsa kendi nij topraklarının ve bazı durumlarda da sadece boş arazilerin 

(ve bu da sadece işi ve toprağın sürülmesini kontrolü altında tutma hakkına 
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sahip olma biçiminde) toprak ağasrydt. Kendi mekanizması kendi Kachahn'siydi, 
yerel otoritenin merkezi, panchayalla, yani eski aba d öz-yönetimiyle yan yana. 
(257, 258) 

Mamt Kımtm/an'nda hiçbir yerde topraktan modern İngilizce anlamında 

bir mülk konusu olarak bahseclilmez. Ekilip biçilmif arazilerin iizel miilkiyeti 

tanınır, ama sadece tanmcmm miilkiyetidir, toprak sadece köye aittir; rant izi 
yoktur; sahip sadece tarımemın bir diğer ismidir. Raca ya da lordun vergileri 
ayni olarak yetmediğinde ekip biçme yükümlülüğü altındadır ama hizmetiileri 
tarafından ekilip biçilebilir ya da bir mahsul böliimiinde ekip biçmek için başka 

154 biriyle anlaşabilir (yani 1 batai sistemi, bir ortakçılık biçimi) . Manu'nun bir başka 

Tyerinde herkes 3 ytlltğma kendi hanesi için yeterli olan tahıl tedarikini korumak 
için katılır . . .  Neredeyse herkesin gerçek bir çiftçi olması beklenir . . .  Batai 

II.Jgulaması . . .  asitnda toprağt kiralamaya yol açma!(; ve Manu'da bilinmediği herhangi 
haliyle ranta. (258, 259) Toprağın satılmasına, hatta kullanılmasına hiçbir yerde 
doğrudan gönderme yapılmaz . . .  bir tarlayr zimmetine almak, bir tarlayr vermek ya 

da ele geçirmek, bunların hepsi Manu'da görülür, ama bir tarlayt satm almak ya da 

satmak giiriilmez. (259, 260) 

Biraz daha sonra, Mitakshara'ya göre aynlmış akrabalar ailede böliiftiirme 

suasryla kendilerine diifen paylan ellerine geçirmede kontrolsüz güç elde ettiler; bu, 
köy cemaati içerisinde kişisel konuma tali ve lordun ürünün kendi payını alması 
için yükümlülüğe tabi olan kifisel toprağt ifleme hakktm aktarmaktan ibaretti. 

Bunun üzerine belirlenmiş kamu formalitelerinin eflik ettiği alım sattm if/emi; ve 
gereklilik durumu hariç kabul görmeyen sadece satış. Bunun dışında, temlik 
doğrudan değilse, bir borcu yeniden ödemek için güvenlik yoluyla koşulluysa, 
her zaman şu an intifa hakkt bulunan ipotek biçimini alır. (260, 261) Ekip biçen 
köy cemaatinde toprağın kendisinde değil bir ortaklık hakkının dayanağında 
toprağın gerçekten sürülme yoluyla inrifası Hindu yasa koyucularının "miilkiyel' 

kelimesi diye bahsettiği hedefi oluşturur. (261) 

Bunu eski sanat/lar, baktr senet levhalan ve benzer kanıtlar da doğrular; bu 

mahsul toplama hakkmm ve üstün bir ağadan kaynaklanan diğer zamint/ari 

haklannm oldukça sık balışedildiğini ya da devredildiğini ya da zamindar'ın 

ziraat'ından bir Brahman'a ya da diğer bir kişiye bo1 araziden bir parselin hediyesi 

olduğunu gösterir; fakat esas toprağın satın alınması ya da satılması yoluyla özel 
transfer örneği yoktur, hatta ra nt göz önünde bulundurolduğunda ytlltk herhangi 

bir diinem için toprağm kiraya verilmesi bile söz konusu değildir. (261 ,  262) Journal 

of the Asiatic Sociery of Benga!de, vol. VI, s. 456 bir çevirisi çıkan Sanchi tabieti 

toprağın özel sahipler arası satın alınması ve satılmasından bahsetmez; bunun 
yerine toprağın debattar olduğu bir nevi mülke çevirme (ağaya gelir ödeme 
yükümlülüğünden kurtulma gibi) söz konusudur. (262, n. 1) 
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Bay La Touche'un "Settlement &port of Ajmeere and Mhairwa"a"sı yakın 

zamanda yayınlandı, gerçi La Touche Phear'dan sonra feodal Avrupa'dan 
aldığı terminolojiyle olguları çarptırıyor. (263) Durum şundan çıkmış gibi: 
Kijy cemaatinin bazı üyeleri bazen miilkiyet bazen sahiplik denilen bazı tanınmış 

irsi ve geleneksel toprak yetiştirme hakkıyla köyün daimi olarak yetiştirilmiş 
ya da geliştirilmiş topraklarına sahip olur; ürünün geleneksel payını onu alma 
yetkisi olan kişiye ödediler mi, kendilerini topraklarına yerleşilmesi ve onun 
yetiştirilmesinde rahatsız edilmemeye devam etme ya da onu bir başkasına 

T devretme hakkı görürler; kar tlfl1açlr toprağı kiraltUlla diye bir !ey yok; topra�rn özel 

salrf/an hemen hemen bilinmiyar ve lııprağrn HukHk Mahhmesi (bir Ingiliz 
icadı) tarafından satışı yasak çünkü eski geleneğe o kadar aykırı ki pratiğe 
geçirilemiyor; neredeyse ipotekler de intifa biçiminde ve Mhairwarra'da ipotek 
alacaklısı ve ipotekli borçlu arasındaki bir nevi ortakçr sistemi: Devlet -eski üstün 
reisin temsilcisi- belirli bir faillik mekanizmasıyla vs. -reisin vetgi ve diğer tür 
şeyler topladığı toprak üstünde olması dışında, onlar daha kiiçiik reisiere askeri 
hizmet koşulu ya da başka sebeplerden -istamrardar ya da jaghirdarlar- onun 
tarafından verilmiştir- çiftçilerden geliri toplar (ürünün eski geleneksel payının 
modern eşdeğeri) . Devletin ve vekilierinin uyguladığı haklar arasında bo1 arazileri 

devre/me hakkı vardı; gerçi Devlet'in iiriin topltU!1a alam içerisinde gelir, gelir ürün 
tahmini üzerinden toplandığı ve para değeri bilinmeyen tüm jaghir miilklerinde 

bir para ödemesi biçiminde yerleşmiştir (s. 263-265) . La Touche bizzat diyor: 
"Bekleneceği üzere, toprak tenure'ü tamamen komfH Yerli Devletlerde mevcut olanlara 

155 benzer." (s. 266) 1 Doğu'dan farklı olarak Avrupa'da ürün yerine <bir nevi> 
vetgi lııprağm hakimiyeti üzerinde ikame ediliyordu -ijif tçiler topraklarından 
atıldıklarından, serf ya da emekçi koşuluna düşerler. (266,267)31 (29] 

Doğu'da köy sisteminde, insanlar hemen hemen hndilerini yö·netiyorlardl ve 
asil sınıfın reisieri arasında güç yarışı temelde kachari tabi/leri yönetme 
mücadelesiydi. (271) 
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160 Sir Henry S umner Maine: "Lectureı on the Early History oj Inıtitutions. 

Londra 1875" 
Brehon Laws-bir yasa ri s aleleri toplamı- çevirisin de, bunlardan e n önemlileri: 
Senchus Mor (Great Book of the Ancient Law) ve the Book oj Aici/1. Bay 

Whitley Stokes'a göre birincisi ya 1 1 .  yüzyılda ya da biraz önce derlendi;1 The 

Book oj Aici/1 bir yüzyıl önce. (12) 
Edmund Spenıer: "View oj the State oj !re/and. " 

Sir John Daviel 

Law s oj Waleı. 

Brehanlar profesyonel iriandalı Kanun Adamlanndan bir sınıf, meslekleri irsi. 
[De} B[ello] G[allico) Caeıar. VI, 13, 143: 

Ancient Law'ın Üçüncü Cildine eklenmiş çağdaş önsözlerin birinde alim 
yazar Brehon sisteminin hakemlik idaresinden oluştuğunu iddia ediyor (s. 38) 
(Bkz. "Ancienl Laws oj Irelantl') Seçkin bir adam borcunu ödemeyecekse (onun 
üzerinde iddia edilen bir hak), Senchus Mor size "onun için oruç tutun" der (alıntı 
yapılan yer Ancient Laws vs. cilt I, s. 1 1 3) Bu Hindu deyişi "dharna oturmak"la 

aynı (39, 40) . 

İrlanda'daki bütün dini otoriteler İrlanda Kelt'lerinin ihtidasından sonra 
"aziz kabileleri'ni göz ardı etti (adanın her yerinde kurulmuş olan misyoner 
manastır toplumları ve onlara bağlı olan piskoposların çoğunluğu) Eski Yasaların 
dini kısmı bu yüzden, yasal kurallann tam tarnma yeni Hıristiyan kodunun 
kurallarıyla çakışması hariç, "harfi n yasasi'nın yerini aldı. (38) Brehon'ların bir 
amacı, kavga edenleri kavgalarını bir Brehon'a ya da bir Brehon'un tavsiye ettiği 
bir otoriteye bildirmeye zorlamaktı ve böylece (yasanın çok büyük kısmı birinin 
kendi mülkünün ele geçirilmesiyle hakemliğe izin vermeye zorlana bileceği çeşitli 
yöntemleri beyan eden Haciz Yasası'na denk gelmeye başladı. (38, 39) Brehon 

kendi yasal doktrini için çerçeve olarak kullandığı olguları icat edryormuf gibi 
görünüyor (hipotetik konjünktürler yoluyla, yani saf hipotetik vakalar). icadı 
zorunlu olarak kendi deneyimiyle sınırlıdır ve bu yüzden yasa risalelerinde öne 
sürdüğü vakalar da . . .  Kaleme aldıklarının ortasında topluma ışık tutar. (43, 44) 
Brehon'lar tarafından açıklanan Kadim yasa (gelenek) "doğayasasl'nı ima eder 
ve bu "harfin yasast''yla (yani Hıristiyan ıvır zıvırı) çakışoğı müddetçe bağlayıcı. 
(50) Brehon'lar, Aziz Patrick'in ve diğer büyük iriandalı Azizierin onun beyan 

ettiği yasayı kutsamış olduğunu ve hatta bazılarının onu gözden geçirdiğini 
iddia eder. (51) 

Romayasası kavramlarıyla [daha ziyade benzer şekilde kanonikyasa] üç aşağı 

beş yukarı beslenmiş Kilise adamları yoluyla Roma etkisi de Brehon yasasına girdi 
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(-olduğu kadarıyla-). (55) Buradan Kilise'nin Ahife ilgisi ("vas!Yef'ten) geliyor"; 
"sözleşme" kavramı da aynı şekilde ("sözlerin kutsallığı" vs. din adamları için 
çok önemli) Senchus Mor'un bir alt kategorisi (yayımlanmış), yani Corus Bescna 

temel olarak "sözletml'yle ilgileniyor ve içinde Kilise 'nin maddi pkarlannrn 

derlemenin başlıca sailuru oluşturduğu görülür. (56) 
Brehan yasasına göre 2 tip "siizktme" vardır: "geçerli bir sözletme ve geçersiz 

bir siizletme" . . .  Çok eskiden, sözleşmenin gücü her taraf tan kısıtlıydı . . .  ailenin, 
uzak akrabaların, köydeki hemşerilerin, kabilenin, reisin hakları tarafından ve 

(daha sonra Hıristiyanlıkta) Kilise'ye karşı sözleşme yaparsan, Kilise hakları 
tarafından. Corus Bescna büyük ölçüde bu kadim sınırlandırmalar üzerinedir. 
(57, 58) 

4"The Book of Aici/1' sadece piçin deği� zinadan doğma piçin soy bağının 
düzeltilmesini sağlar ve baba olduğu varsayılan kişiye ödenecek tazminatı 
ölçer. "Toplumsal Bağlar'' üzerine ri sal e, dnsryetlerin geçici olarak birlikte oturmasrnm 

toplumun alışılagelmiş düzeninin bir parçası olduğunu varsaymış gibi görünür 
ve bu varsayıma dayanarak tarafların karşılıklı haklarını, kadınların haklarına 
ortak ikame/te kaldığı sırada ev içi bizmederini değerini koruma derecesinde 
özellikle ihtimam göstererek, harfi harfine düzenler. (59) Bu "Toplumsal 
Bağlar" üzerine risale bir "birind' zevceden bahseder.5 (61) Maine bunu Kilise 
etkisi olarak görüyor, ama yabanıllığın yüksek seviyesinde her yerde insanın 

161 karşısına çıkıyor, mesela Kızılderililerde. 1 Ortak görüş (Hıristiyanlığa dair) 
iffet olmuş olmalı gibi görünüyor . . .  özel bir sınıfın profesyonel erdemi (keşiş, 
piskopos vs.) (61)  (Gelecek "alıntılar" gösteriyor ki, Bay Maine, Morgan'ın daha 
yayımlamamış olduğu şeyi bir yandan kendine uyarlayamamış, diğer yandan bir 
ve aynı Hemf Sumner Maine'ın "işaret ettiği" üzere Niebuhr'da zaten bulunan 
meseleleri tasadamaya çalışıyor!: "sonunda bir kabile cemaatinin yerleştiği andan 
itibaren (bu "sonunda"! absürd, çünkü kabile çok7 sık bulduğumuz üzere8 bir 
kez yerleşti mi de nouveau9 [yeniden-ç.n.) ve yeniden yer/etir, ya gönüllü olarak 
ya da başka yere zorlanarak) belirli bir toprak uzamma; Toprak akrabalık yerine 
toplumun temeli olmaya başlar. Değişim epey yavaş vs." (72) [Bu sadece onun 
geçit noktasım ne kadar az bildiğini gösterir.] Devam ediyor: "Ailenin gerçek kan bağı 
ilişkisi yoluyla oluşturulması elbette gö�emlenebilir bir olgudur ama Aile 'den biiyiik 

biitiin insan gmplan için yaşadıkları Toprak onlar arasında, akrabalık bahasına, 
giderek daha muğlak biçimde algılanacak şekilde bir ağ olmaya başlar." (72, 73) 
[Bu Genlin bir ve aynı Maine tarafından ne kadar az gözlemlenmiş bir olgu 
olduğunu gösterir!) "Birkaçyıl iince ("Ancient LA u!', s. 1 03 ve devamı) Uluslararası 
Hukuk tarihinin evrensel sistemin temeli olan ve belirli bir toprak alanı üzerinde 
hakimiyede aynşmaz biçimde bağlı olan toprak egemenliği kavramının yerini yavaş 

[*) Ahit (Testament) sözleşme olduğu kadar vasiyet anlamına da gelir. (ç.n.) 



Maıx'ın Henry Sumner Mıü.ne Alıntılan ı 207 lV<rMIIfiDn• &.lıe• T milıi Üzeri•• Dm/er 

yavaş kabile egemenliği kavramının aldığı yönünde sağladığı kanı ta ifOret ettim." 

(73) Bay Maine'ye göre, ilk ö"nce: Hind11 Ortak Ailesi, 2'nci Giiney SI(JIJiann Hane 

Cemaati, 3) ilk ö"nce Rılsya'da sonra Hindistan 'da bHIHndHğH ii zere gerçek Ki[y Cemaati. 

(Bu "ilk" ve "sonra" sadece olan bitenden koca Maine'nin haberi olduğu görece 
dönemlere tekabül ediyor.) (78) 

"Daha küçük toplumsal grupların" çökmesi ve halk tarafından ya da 
otokrati� olarak yönetilen otoritenin sona ermesi söz konusu olmadan onları 
oluşturan adamlar üzerinde güç sahibi oldular, saygıdeğer Maine'ın dediği gibi, 
<bizim>10 "düşüncemizin gövdesinin temelinde yatan birkaç biiyiik Anlqyıf'a 

hiç sahip olmamalıydık" (86) ve bu büyük anlayışlar da: "diğerlerinden sadece 
tedarik sınırlandırmasıyla ayrılarak bir deği! toklif metası olarak toprak anlayışı" 
(86, 87), "Egemenlik teorin" ya da (başka bir deyişle) her cemaat te kalanın iizerinde 

sınırsız zorlqyw giiç uyg�tlqyan bir kısım", "Yasa teorisi diğer herkesi dışiayacak 
biçimde egemen bir Bir'in ya da Sayı'nın emrinde", "yasaların giderek artan 
faaliyeti" ve -[salak!] - yasa değerinin testi . . .  açıkça: "en büyük sayının en 
büyük mutluluğu." (87) 

Kabile alanındaki böliimlerin bireysel kabileiiierin hanelerine temelliik edilmesinden 

doğan toprakta özel mülkiyet biçimi açıkça Brehan hukukçuları tarafından 
tanıruyordu; fakat özel mal sahiplerinin hakları akrabaların biraderliğinin 
kontrol edici hakları tarafından sınırlandırılmıştı ve kontrol bazı açılardan bir 
Hint köy cemaatinde ayrı mülk üzerinde uygulanandan daha katıydı. (89, 90= 
Aynı kelime: "Fine" ya da Aile (?) İrlanda toplumunun tüm alt bölümlerine 
uygulanıyor, en geniş kapsamında Kabile'den ve Aile'ye doğru (bugünkü 
anlamıyla) tüm ara gruplardan hatta Aile'nin böliimleri için de." (Sullivan, Brehan 
Yasası. Giriş) (90) Sept = Brehan risalelerinde alt-kavim ya da Ortak Aile. (91 )  

O sırada reis, İngiliz-İrlandalı hakimierin ona meşhur "Gavelkind Vakası"nda 
cap11t cognationis [ailenin başı- ç.n.] dedikleri kişi. (91 )  Sadece Kabile ya da Sept 
değil, yer kapladığı topraklar da en yaygın kullanımıyla ismini ismi veren cetten 
alıyordu -"O'Brien'ın memleketi" ya da "Macleod'un Ülkesi" (a.g.e.) . Kabilenin 

parça parça gruplarının mesken tuttuğu toprak parçalarından bazıları küçük 
şefierin ya da ''flaith"lerin yönetimi altındadır. (93) Mülk olarak ayrılmamış kabile 
topraklarının hepsi daha özel bir biçimde bütünüyle kabilenin mülküdür ve 
hiçbir bölüm teorik olarak, geçici bir ikamet olması dışında, tabi olamazdı. (93) 
Kabile toprakları sahipleri aralarında kendilerine kabileli diyerek sözleşmeyle 

1 62 gerçek hayatta bağlar kuruyorlardı, temelde 1 sürüyü otlatmak için. (a.g.e.) "Boş 
arazi"de -mesken tutulmamış ortak kabile toprağı- kabileiiierin yerleşimleriyle 
sürekli toprak sürme ya da daimi hayvancılıkla idare edilen parseller ve üzerinde 
serf konumundaki tarımcıların özellikle sınıra doğru izinsiz yerleşmesine izin 
veriliyor. Şefin üzerindeki otoritesini sürekli artırdığı toprağın bir parçası ve 
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buraya kendi ''JHidhirm ya da yabancı kiracılarını yerleştiriyor, çok önemli bir 
sınıf -onun himayesine girmeye diğer kabilelerden gelmiş kanun kaçakları ve 
"düzen dışı" insanlar . . .  sadece yeni kabileleriyle şeflerine bağlılıkları üzerinden 
ve onlara şefin verdiği sorumluluk yoluyla bağlıydılar. (92) 

Belirli aileler grubun ortak baba mirasının teorik olarak yeniden 
ille ştirilmesinden kaçınma yı başardı; diğerleri hizmet ödülü ya da temlik olarak 
izinle arsa payı elde etti; ve Kilise'ye sürekli topraklardevredildi ve Kilise haklarıyla 
kabile haklarının özel bir karışımı oldu. . .  Brehon yasası şekillendirilmeye, 
meşrulaştırmaya vs. başladığı zamanlarda Bireysel Mülk'le sonuçlanmasının 
büyük ölçüde etki ettiğini gösteriyor. (95) Toprağı ortak topraklardan ayırmak 
şefler söz konusu olduğunda tamtarnma erişmiş görünüyor, bunlardan çoğunun 
senyörlüklerine bilhassa eklenmiş lord topraklarına ek olarak12 sıradan kullanım 
hakkı altında bulundurulan büyük özel mülkleri vardı. (a.g.e.) 

Bu salak kendi kafasından "modern arafluma . . .  Aryan ırkı ile diğer neıillerin 

ırkı arasında (!) genil bir aynm bHIHndHğHna dair 1imdfye kadar oldHğHndan daha güçiii 

bir i�enim veriyor ama Aryan alt-ırkları arasında var olduğu iddia edilen tür 
farklılıklarının birçoğu, belki de çoğu sadece gelişme derecesinden kaynaklanan 
gerçek farklılıklardır. (96) 

XVI I.yii,yılın bapnda İngiliz-İrlandalı hakimler İngiliz Örf ve Adet HHkHkH'nHn 

tüm İrlanda'da yürürlükte olması gerektiğini açıkladılar ve sefil james / 'den beri 
tüm toprak, devredilmesi anlaşma ya da vasiyetle başka türlü belirlenınediği 
müddetçe, son sahibi n en biiyük oğiHnageçfyordH. S ir John DaviP [2] vaka raporunda 
ve Mahkeme önünde iddialarında o zamana kadar İrlanda'da tüm toprağın 
Tanisi kıtra/ı ya da Gavelkind kHraiı altında soydan soya geçtiğini söyler. Bu 
Davis'in Gavelkind dediği veraset sistemi hakkında tahayyül ettiklerini (Davis)14 
[2] şöyle tarif eder: "bir İrlanda Sept'inin toprak sahibi bir üyesi öldüğünde, 
şefi Sept'in tüm topraklannın yeniden bir dağıtımını yapar. M ülkü merhHmHn evlatlan 

arasında dağıtmaz, onu Sept'i meydana getiren çeşitli handerin arsa paylarını 
artıracak şekilde kullanır. Ama bu İngiliz hakimlerine "devralma sistemleri., 
olarak görünen şey "eski hayat boyunca sahip olma usulüdür". (99) HindH Ortak 

Böliinmez Ailesi'ndeki soy ya da nesil Avrupa yasasınca sadece vôris kollan olarak 
bilinir ama aslında ailenin gerçek bölümleridir ve ortak evin farklı bölümlerinde birlikte 

yaforlor. (CaicHtta Review, TemmHz 1874, s. 208) (100) 
İrlanda'nın bir kısmında RHndale" arazileri; artık en yaygın biçiminde: 

hayvancılık için kullanılan arazi ve bataklık yaygınken ayn ayn elde bHIHndHrHian 

[*) İngiliz ortak tarla sistemine benzeyen, süreksiz parsellere bölünmüş ve birkaç kiracı tarafından işle
tilen toprak. (ç.n.) 



Marx'ın Henry Swnner Mai.ne Ahntılan 1 209 Ivmt,/am Erk<� Taribi Üzeri�• Denler 

ekilip biçilebilir toprak (bu adam meseleyi yanlış tarif ediyor!). Ama daha SO yıl 
önce kiraa ailelerin dönemsel olarak ve bazen yıllık olarak yer değiştirdiği 

çiftliklere bölünmüş ekilip biçilebilir toprağın olduğu vakalar sıktı. (1 01) Maine'e 
göre " "rundale" İrlanda arazileri mülk biçimleri değil, temellük etme usulleri"15 
( 13) ama herif kendisi fark ediyor: "kiralığm arkaik tiirleri eski temelliik biçimlerinin 

daimi kanıtıdır . . .  Üstün mülkiyet küçük tam mülk sahiplerinin (?) satın alması 
yoluyla, köy boş arazilerinin kolonileştirilmesinin zamanla lordun boş arazisi 
haline gelmesi yoluyla ya da (daha önceki bir aşamada) tiim kiıjlii cemaatlerinin 

vilain [bir nevi serf-ç.n.] konıtmıma diitme.riyle ve kendi halklarının yasal bir 

teorisinin akabindeki dönüşüm yoluyla doğar. Ama bir şef ya da lord tüm kabile 
sahasının ya da onun büyük bölümlerinin yasal sahibi olarak tanınmaya başladı 
mı, alışılmış mesken ve ekme biçme yöntemleri" değişmez. (1 02) 

Kolektif kabilenin ve bireysel kabilellierin ya da kabildilerin hanelerinin 
kabile mülküne göre karşılıklı haklarını öne sürdüğü esas Brehon yasa risalesine 

163 1 Conu Be.rcna denir, resmi edisyonunda üç cilt olarak basılmışur. (103) Tüm 
meseleyi karartan şey "derleyenin Kilise'nin menfaatlerine karşı güçlü ve 
bariz önyargısı; elbette risalenin bir kısmı açık açık Kilise mülkü yasasına ve 

manastırların örgüdenmesine adanmış ur. Bu yazar bazı koşullarda bir kabilelinin 
kabile toprağını bağışlayabileceğini ya da sözleşmeyle elden çıkarabileceğini 
olumladığında, Kilise'ye eğilimi sürekli kendi yasal dokuinine bir şüphe gölgesi 
düşürür. (104) 

Cermen ülkelerinde (Hıristiyan din adamları) kilise toplumları kamu ya 
da "halk" toprağının en erken ve en büyük bağışçıları arasındaydı (Stıtbb.r: 

"Con.rtitltlional Hi.rtory' cilt 1 ,  s. 104) . Vesayet, Sözleşme ve Ayrı Mülkiyet aslında 
kutsal hediyeterin bağışlandığı kurum olarak Kilise için aslında çok gerekliydi. 
(a.g.e.) Tüm Brehon yazarlarının kolektiften ayrıştırıldığı üzere bireysel ya da 
ayrılmış millke karşı ön yargısı vardı. (1 OS) 

"Kabile" ya da "Sept" üzerine dahası için bkz. "Ancient Lıw.r of !re/and' 

ll, 283, 289; lll, 49-S1 ; ll, 283; III, S2, S3, SS. III, 47, 49. III, 1 7; III, S. 

Kabiletilerin kolektif biraderliği, Agnatic Kindred in Rom'da olduğu gibi, bazt nihai 

ardıllık haklan konmmıtf gibi (1 1 1 ,  1 1 2) 

"]ıtdgment.r of Co-Tenanc_j' bir Brehon yasası risalesidir, hahi yayımlanmadı 
(1 87S), Bay Maine bunun sırf çevirisini biliyor, metni değil, o kadar kurnaz 
ki yayımtanmasından önce şunları aktarıyor: Risale soruyor: "Ortak Kiracılık 
ne zaman doğuyor?" Cevaplar: "birkaç varis ve toprağın artmasından"; sonra 
risale şunu diyor: toprak birinci yılında herh.rin i.rtediği kadarakrabalar tarafından 
sürülmeli; ikinci yılında arazi parsellerini değiş tokuş etmeliler; üçüncü yılda 

sınırlar sabitlenmeli ve tiim toprağı ayırma .riireci 10. yılda bitmit olmalı." (1 1 2) 

Maine'in zaman belirlemelerinin Brehon yasa koyucusunun16 [ 14) ideal 
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düzenlemeleri olduğunu fark etmesi doğru ama içerik: "İlk önce Ortak bir Aile 

(ve bu gens yerine, çünkü B'!)' Maine Ortak Aileyi Hindistan'da olduğu haliyle 
köken form olarak gözlemliyor) "toprak üzerinde artan birkaç varis"ten oluşur 
ve bir yerleşim oluşturdukları görülür. Çeşitli hanelerio en erken aşamasında 

toprak üzerine kural koymadan yeniden hak iddia ettiler (!). Bundan sonra 
parselleri değiş tokuş etme sistemi geldi. Son olarak, toprak parsellerine ayrı 
ayn sahip olundu." ( 1 13) 

Bay Whitley Stoku Maine'ye yasayla ilgili olmayan İrlanda literatüründe 
görülen 2 pasajı aktarmıştır. "Liber Hymnorum" (1 1 .  yüzyıldan olmalı) folyo 
SA'yı kapsar: "O sırada İrlanda'da insanlar çok sayıdaydı (yani Aed Slane'in 

- M. S. 658.694- oğulları zamanında) ve sayıları o kadar yüksekti ki her kişi 
için ancak 9 dağlık alanın üç katını alagelmişlerdi, yani 9 batakJrk alanından 

ve 9 engebesiz alandan (ekilip biçile bilir) ve 9 ormandan." (1 1 4) İrlanda'dan bir 
diğer el yazması "Lebor na HHidre", 1 2. yüzyıl olduğu inanılıyor, "Aed Slane'in 
oğullarının dönemi gelene kadar, toprağın etrafında hendek, çit ya da taş 
duvar yoktu, (sadece) engebesiz tarlalar vardı. Dönemlerinde hane bolluğu 
yüzündendi, bu yüzden İrlanda'ya sınırları getirdiler." (1 14) İkisi de kolektif bir 
sistemden "nüfus artışı"na sınırlı sahip olan bir sisteme geçişten bahseder. Her 
hane için dönemlere bağlı, bataklık toprağı, orman toprağı ve ekilip biçilebilir 
toprağın belirli bir bölümünün toprak paylaşımı İsviçre Allmenden'in komünal 
kuralları altında hala devam eden hayvancılık için toprak, orman toprağı ve 
ekilip biçilebilir toprak paylaşııruna çok benzer. (a.g.e.) 

Mankafalı bir İngiliz olarak Bay Maine gens'ten değil Pa ttik'ten yola çıkıyor, 
salaklıkların daha sonraki şefi olacak (1 1 6-1 1 8) .  Bu gens'in en eski biçimine 
uyuyor! -Bu Patrik- mesela Morgan'ın Irokua'larında (gens'in kadın nesiinde 

ı64 olduğu!) 1 Maine'nin şu cümlede ahmaklığı zirveye ulaştırması: "Yani insan 
toplumunun tüm kolları ortak aile/ere dayanarak gelişmiş olabilir ya da olmayabilir 
[aklındaki o sırada oldukça tali bir karakteri olan sonuncusunun bugünkü 
Hindu biçimi olduğu için ve bu yüzden 17 (1 5] de- köy cemaatlerinin dlfmda, yani 
şehirlerde tahtında oturuyor!] kökeninde patrikhane hücresinden doğan; ama 
Ortak Aile Aryan ırkının bir Kurumu (!) olduğu sürece biz (kim?) onun böyle 
bir hücreden doğduğunu ve çözüldüğünde onun böyle bir dizi hücreye doğru 

çözilidüğünü görüyoruz." (1 1 8) 

Toprak millkiiniin iki katmanlı (?) bir kökeni vardı . . . krsmen kabileiiierin ya 

da akrabanrn bireysel haklannrn Aile ya da Kabile'nin kolektif haklanndan 
çözülmesinden . . .  kısmen Kabile Şef' inin Egemenliğinin biiyiimesiya da diiniifmesinden. 

[yine iki katmanlı köken değil; sadece '!)'nt leaynağrn 2 kola ayrılması; kabile 
mülkü ve kabile şefini de içeren kolektif kabile teşkilatı.jl8 (16] . . . Her ikisi 
Batı Avrupa'nın çoğu kısmında feodalizmin zorlu sınavından geçti . . .  Birincisi 
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(şefin egemenliği) askeri ve mülkiyetin şövalyelik mülkiyetinin bazı iyi bellenmiş 
karakteristiklerinde yeniden belirir . . .  diğeri asaletle ilgili olmayan arazilerin bafbca 

kurallannda ve aralarında özgür çiftçinin ayrıcalıklı tenure'ü Sacage (120) oldukça 
yüzeysel biçimde: "Şefin konumu . . . ilk doğan kuralında bir miras bırakır, yani 
en antik biçimini çok uzun zamandır kaybetmiş olsa da; . . .  belirli vergileri alma 

hakkında ve belli tekelleri icra etmek için; ve üçüncüsü özel olarak mutlak bir mülk 
biçiminde . . .  bir kezfef tarafindan sadece ona ait olmak iizere ve ondan sonra Tanrı 
tarafından kendi giiç alanını oluflurduğu kabile topraklannın bir böliimiinde sahip olduğu 

(?) . Diğer yandan: Çeşitli çöküş biçimlerinde kabile miilkiyetlerinden iiliimden sonra 

çe fiili ardıl/tk sistemleri doğdu, bunlar arasında evlatlar arasında !oprağın efil biıliinmesi 

ve bir dizi bafka iz bıraktı . . .  toprak siirmeyi yöneten ve yer yer iiriin dağıtımını diizenleyen 

kati geleneksel kurallardan bir dizide. (120, 1 21)  Arthur Young'a göre (fravels: 1787, 
88, 89, s. 407) Fransa'nın 1/  3 'iinden fa�ası kiiçiik miilk,yani kiiçiik çifilikler on/an 

ekip biçeniere ai!' (diyor A. Young) To<c>queville'e göre ("Ancien R.egime") oran 
Saray hayatının onları kiiçiik parseller halinde köjliilere topraklannı satmaya teşvik 
ettiği ve zorladığı asillerin çok para harcaması yoluyla büyüyordu." (12 1 ,  1 22) 
Öl iimden sonra efil ya da neredeyse efil bölme yasası Fransa 'da genel yas ayd r, ilk evi at kuralı 

çoğu zaman şövalyelik tenure'ü tarafindan elde tutulan topraklada sınırlıydı. "Giiney 

Fransa'da efit bij/me geleneği Roma hukuk biliminin aynı olma kuralı yoluyla güçlenir ve 
orada en biiyiik oğlun ayncalıklan vasiyetlerini yazarken ya da kendilerinden sonra 
gelecek olanları düzenlerken ve her şövalye ile her üst derece asil Roma hukuk 
bilimi mantığıyla bir mi/es olarak belirlenirken, milite/e (hizmet veren askerler) 
fayda sağlayan Roma Yasası'nın istisna kurallarının uygulaması yoluyla sadece 
güvence altına alınır. (1 22) Roma Yasası - 12  Levha- vasiyetiyazana uygulamada 
mutlak özgürlük verir; aynı bölümlenme sadece vasiyet bırakmayanda (sui 
heredes, kendi varisleri-ç.n.], daha sonra ilk önce evlat hakkı vs. Buna karşılık 
(vasiyet yazanın isteği19 (17]) güvence altına alınır vs. Tocqueville (I, 1 8) "Ancien 

Rigime" feodal vergileri alma hakkının ve kiiçiik tekeller dayatmanın Fransız asillerinin 

çoğunluğu için neredeyse tek yaşam kaynağını oluşturduğunu açıklar. Belirli sayıda 
asilzadenin, feodal hakları dışında te"eli vardı (mutlak mülk olarak onlara ait 
arazi ve bazen çok büyük çaplı) kalanı temelinde rani üzerinden değilfeodal vergiler 

üzerinden yaşıyordu ve orducia krala hizmet ederek orta halli bir idameyle anca 
geçiniyordu. (123, 1 24) 

Fransız20 (1 8] Devrimi sonucunda: ha/km toprakyasası asillerin toprakyasasının 

165 öniine geçti; İngiltere'de J tam ters süreç: ilk doğum hakkt, bir kez sadece şövalyelik 
mülklerine uygulandı mı, İngiliz toprak kullanım hakkının büyük kısmına, 
Kent'li Gavelkind ve birkaç diğer yerel bölge dışında uygulanmaya başladı 
(123, 1 24). Bu değişiklik Glanville zamanı [muhtemelen Henry'nin 33'iinciJl (1 9] 

hükümdarlık yılı, yani 1 186'dan itibaren; Henry II (1 154-1 189)] ile Bracton zamanı 
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[muhtemelen lll. Henry'nin 52'ndyılmdan daha sonra değil, yani 1270; Henry III 
(1216- 1272)) arasında hızla ilerledi. Glanville, .rocage'daki22 [ 19) özgür çiftçilerin 
ellerindeki topraklann son sahibin ölümünde tüm erkek evlatlar arasında eşit 
biçimde bölünmesine sebep olan yasanın genel kuralıymış gibi yazıyor; Bracton 

ise ilk doğan kuralı her yerde askeri toprak kullanım hakkı ve genelde sacage 
kullanım hakkına uygulanıyormuş gibi yazıyor. (1 25) iyimser Maine diğer 
yandan "geleneksel mülkiyet hakkının ve kayıt tutarak mülkii elinde bulundurmanın 

.rerbe.rt mülkiyet hakkına dönüşmesinin . . .  Kayıt Tutarak Toprak Kullanım Hakkı 

ve Topraklann Özel Mü/h Dönüflüriilme.rinin Görevliler Tarafindan İdare.ri altında 
yaklaşık 40 yıl ilerlediğini buluyor ve bu konformist herif bunun Fran.rız 

Devrimi'nin İngiliz efdeğeri olduğunu iddia ediyor. Risum teneatis! [-gülmenizi 
tutun, ç.n.] (bkz. s. 1 25) Bu gülünesi herif mutlak toprak mülküyle ilgili Roma 
Form'unu "İngiliz mülkiyet form"una çevirdi ve sonra devam etti: 

" . . .  bu ülkenin toprakta ayrılmış ve mutlak mülk ilkesine [Batı Avrupa'da 
her yerde İngiltere'den çok daha fazla var] kendini adamış olduğunu 
düşünüyorum . . .  toprak mülkü en azından aile kadar küçük gruplar tarafından 
elde bulund urulmadığı sürece medeniyet/e maddi ilerleme olamaz;. . .  Kuzey 

Amerika'daki toprağın yeliflirilme.ri gibi bir gelifmeyi "kendine ha.r" İngiliz mülkiyet 
biçimine borçluyuz (126, .rpe.rifik olarak İngilifl (20) olan neredeyse her şeyin 
toprak mülkünde yok edildiği! Seni cahil) 

İrlanda'ya ilk kez yerleşen N orman a.rilleri zaman/tP (21 ]  İrlanda kabilelerinin 
şefleri olmakla ünlüdür. . .  kiracılarına karşı görevlerini unutma ve kendi 
ayrıcalıkları dışında bir şey düşünmemede başta geldikleri söylenir. (128) 

Görünürde en eski (İrlanda) metinlerine göre bile kabile topraklannın çoğu alt

kabile, ai/eya da bağımlı fefter tarafindan daimi olarak aynlmıf görünür . . .  tefsirler ve 
açıklamalı notlar gösteriyor ki yazılmadan önce bu süreç çok ileri gitmişri. (129) 
Şef'in gücü ilk önce özgür kabilelinin "onun adami' olduğu başka yerde "Kabul 

Etme" denilen süreç yoluyla büyür ve çeşitli derecelerde bir bağımlılık durumu 
içerisinde kalır . . .  kabile topraklarının bof arazileri üzerinde giderek artan otorite.ri 

yoiii.Jia ve ortrya yerleflirdiği .rerf ve yan-.reif koloni/erden öteye; son olarak çoğunun 
ona göre az ya da çok serf ilişkisiyle durduğu çok sayıda doltry.rız hizmetiileri ve 

yoldaflan yoiii.Jia edindiği maddi güçten. (1 30) 
Yöneten kendi üstünde bir güç ya da olsa olsa Papa'da, İmparator'da 

ya da Tanrı'da kabul etsin ya da etmesin, ona dolaysız olarak bağlı bulunan 
Araziyle birlikte Lord'un özgür kiracıları tarafından elde bulundurulan Kiralık 
topraklada birlikte malikane mükemmel biçimiyle tüm foodal egemenliklerin modelini 

oluşturur.(1 30-1 31 ). 
Menfur Freeman ("Norman Conque.rl' I, 88) feodal lordlarda vs. kabile 

şeflerinin dönüşümünü kolayca açıklar ve neyi geliştirmesi gerektiğini varsayar, 
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yani ayncalıklı sınıfın her zaman cemaa/in tryn bir sınifi ya da böliimiinii oluşturduğunu 
söyler (a.g.e.) "eorl ile ceorl arasındaki fark hareket etmeye b0f/adığ1m1z birincil olgH." 

(131)  
Asaletin baş kaynağı her küçük toplumun içinde muhafaza ettiğine inanılan 

nesil çi�isine hemfen köy/iiierin ya da akraba topiHIHklanmn duyduğu saygı gibi 
görünüyor. (1 32) Metindiyor ki "Her şef büyük olsunküçük olsun kendi toprağını 

ı66 yön etir" (132) J Ama Brehon yasası s �radan bir ;J�iir adamın şef olabildiği25 [22) 
ve benzer {ekilde elde ettiği bH konHmHn "bir grHp tabiinin reisliği" olduğunu gösterir 
(daha sonraları bu herifter her şeyden önce özel bir sınıfın üyeleri olacak) . (1 33) 
Aristokrasinin iyice -dikkat etmek gerekirse- çoktan türetilmiş olduğu, yani 
biitiin bir kabile grHbHnHn da biitiin olarak fethelfiği ve kendi iistiinliiğiinii diğer kabil 

grHplan iizerinde dtryattığl ilk iizelkofHIIariçinden pkarakcemaatin birböliimii oldHğHnda 

ya da bir aSli kabileliler tefkilatl, köyiiiler ya da vatandallar yavauava1 korHnan tdhiiierin 

mHhtelif bir artrya geli1ini yava1 yava1 kendi etrafinda topladığında. İskoçya Dağlarında 
bazi sept ya da k/an/ann tiimiiniin diğerleri tarafından köleleştirildiği bildirilir; ve 
benzer şekilde İrlanda'da en erken zamanlarda özgür ve kira ödeyen kabileler 

arasındaki far ka rastlanır. (1 33) 
Brehon Yasası'nda bir şef her şeyden önce zengin bir adamd1r (1 33), yani 

toprak açısından değil, siirii ve davar, koyHn ve her şeyden önce ökiiz açwndan 

zengin. DoğHIII ve servet arasındaki karşıtlık, özellikle toprak mülkü dışında servet 
çok modern. Bkz. Homeros'un ve Niebelungenlied'in kahramanları; daha 
sonraki Grek Edebryat1'nda doğHm onHrH sırasıyla 7 zengin cetle gurur duyarak 
özdeşleşririhyor, epta pappoi plousioi {sıttiX mbtıtm :rrAoumm), (yedi zengin cet, 
ç.n.) Roma'da para aristokrasisi kısa zamanda kan aristokrasisine karışıyor. (1 34) 

Risalede (Brehon Yasaları): "Cain-Aigillne" (s. 279) "her kabilenin başı 
kabilenin en deneyimli, en asil, en zengin, en ilim irfan sahibi, en hakikaten 
sevilen, muhalefette en güçlü, kazanç/ann pefine diifme ve kayplar için peline 

diifiilmede en inatp ki1isi olmalıdır der." Ayrıca kifisel servet. [Ama Bay Maine, 
bu sade Barbarliğın Üst Sevryesi için geçerli, arkaik olmaktan çok uzak] Şef'in 
konumu ve otoritesini korumada başlıca koşul. (1 34, 135) 

Brehon Yasası bu tip bir serveti edinme yoluyla yoiHn her zaman fefliğe 

apk olduğunu gösteriyor. Dan asillerinin bir kum1 esasen kijylii ve erken İngiliz 
yasalarında bir Ceor!un Thane olabildiği bir sürecin izleri var.( 135) 

Brehon yasası Bo-Ai re' den bahseder (inek siiren asil). Sadece bir köylü, siiriileri 

Stryesinde zengino/mHf, muhtemelen kabile toprağının büyük bölümlerinin kullanım 
hakkını elde etmek yoluyla. (1 35) Gerçek asiller -Aires bölümlere ayrılmış 
[Kilise hukukçuları tarafından, Brehonlar (iyi dikkat et) ; bu bütün eski Kilise 
kitapları gibi (Katalog şurada) Şefterin, yüksek sınıftan gelenlerin vs çıkarına 
hikıiyelerle dolu, nihai olarak yine hepsi Kilise'nin çıkarına. Ayrıca Hukukçular 
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gibi ellerinde her tür kurgusal sınıflandırma bulunduruyorlar.)] Her derece 
diğerinden Şef'e ait olan .renJet miktarı, kanıtma bağlı ağırlığı, klanıyla sözleşme 
bağlama gücü (gerçek anlamıyla "düğüm/emek"), vassallarından ayni olarak aldığı 

vergiler, Onur Ödülü ya da ona beden.rel olarak zarar vermil olan iizel zararlar yoluyla 
ayrılır. Skalanın temelinde Aire-De.ra vardır; ve Brehon Yasası Bo-Aire'nin bir 

Aire-De.ra'nın servetinin iki katını elde ettiğinde ve bunu birkaç kuşak boyunca 
koruduğunda, bizzat Aire-De.ra olmasını sağlar. "Senchus Mor'un dediği üzere

alt seviye bir şeftir ve babası şef değildir." (136) Brehon risalelerinde servete 
ve özellikle .rüriiden elde edillllif .reroete sınırsız bir önem verilir. (1 37) Muhtemelen 

kraliJet lütfundan ortqya pkan ilk ari.rtokra.ri Comitatu.r (maiyet-ç.n.] ya da Kral'ın 
Arkadaflan'ndan oluşuyordu. (1 38) Franklarda Major Domus kral oldu; 

167 İngiltere Krallarının damarlarında İskoçya Ktif?ya.rımn (ve Büyük Seneschal'in) 1 
kanı dolaşır. İngiltere'de hllıi. KraliJet Kon.reyi'nin ve Hane.ri'nin büyük giirevlilerinin 
cetleri her şeyden önce kendi derecelerinden Paits (Eküri) ya da hiç olmazsa 
Peers'dı (Akran). Tüm bu yüksek asaJet (bunu Maurer ve kısmen Hüllmann 
çoktan, Maine'den uzun zaman önce biliyordu) ,ı6 (23] aslında Kilise'ye dair 

bir göreve işaret etmiyorsa, bir meşgaleye . . .  başlangıçta düşük seviye bir işe 
işaret eder." (1 39) Hane çok mütevazı başlangıçlardan doğuyordu. (1 39) Kirli 

sakal" Stubb.r ("Con.rtitutional Hi.rtory') "bir (İngili:ıj kralının ge.rith 1eri komma.rı ve 
iizel Jeon.rey!Jdl' der ve şuna dikkat çeker "bir ceorl'un ozy,ür hane hizmetiileri qym 
zamanda bir bakıma ge.rith1eridir." İrlanda hukuk literatüründe kralm Arkııda,lan 
a.ril değildir ve a.rlında hizmetlin olan kral m komma.rı ile ilişkilendirilir. 

Bu muhtemelen toplumun belirli bir aşamasında, Şef'e ya da Kral'a kişisel 
hizmet toprak olarak hediye şeklinde bir ödül beklentisiyle yapılır her yerde. 
Tötonia Krallarının Arkatiaf/an büyük ölçüde tamamen insanlarla ve sürülerle 

dolu Roma kırsal toprak bağışlan olan Benefices'ten pay alırdı; eski İngiltere'de 
aynı sınıf kamu topraklannın en biiyük bağlf alanlan (papazlara göre s'il vous plait) ;  
ve unvan ve otoriteyi Kral'dan alan yeni Thanes asilleri yoluyla gizemli değilimin 
sırrının bu kı.rmı e.rki Eorl a.rillerini ma.r.retti. (141) Ama Roma İmparatorlujp '11Hn ku� 
ve batı .rımrlan ole.rindeki ülkelerde ya da sadece içlerinde <toprakların> boldu. 
Orta Çağ'da hala "en ucuz meta"ydı. Pratikteki zorluk toprak elde etmek değil, onu 
verimliyapacak araç/ardı. (141, 142) (İrlandalı) Şef her şeyden önce .riirii ve davarlar 
açmndan zengindi; a.rkeri liderdi; servetinin büyük bölümü .rava1 ganimet!Jdi ve sivil 
kapasitesinde bof ara:d:Ji hqyvanalık için kullamlan ara:dJe uyarlamada artan giicii 
ve kabilesinden insanlar arasında davadarını dağıtma sistemi yoluyla sürüsünü 

katlıyordu. Onu akında vs. takip etmiş ArkadtJflar1 (24] da şefin bahşettikleri 
yoluyla zenginleşti; zaten asilse, daha da büyük oldu; asil değilse, serveti yoluyla 
asaletin yolu açıldı. (142) (Kar ş. Dugmore: "Compendium of Kaffir Lı w and Cu.rtom.r.') 

(*] Orijinal metinde 'stubbig', Stubbs'u tamlayacak bir sıfat bularak kelime oyunu yapıyor. (ç.n.) 
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Ne zaman Tötonik Kraliann Arkadaflanmn ilişkilerine yasal bir ifade verilmesi 
gerekse, Roma yasasının seçilmiş kısımları tek tip biçimde Hami'siyleyan-hizmetkıir 

tabi ya da azatir ilifkisini beyan edenlerdir. Brehon Yasası'nın metinlerine göre 
yüksek dereceden bir şefin her zaman özgür olmayan tabileele çevrili olması 
beklenir8 (25] ve Erin'li bir kralın maiyeti sadece özgür kabilelilerden değil, 
hizmetkar yükümlülükleri tarafından ona bağlı olan ve erkeklerden müteşekkil 
bir korumadan oluşuyordu . . .  Ayrıca . . .  Şefin Comitatus'ları ya da Arkadaşları 
özgürse eğer illa ya da genel olarak yakın akraba sı değildi. (1 45) 

Brehon Yasalan'nda bqymt:dıtlardan olıtfan siirii, yani boğa, inek, diive, bıtzağr ve 
ay nca at/ar, kqyıtn, domıttı kDpek, an büyük rol oynar (sonuncusu = ilkel lükslerden 
en büyüğünün üreticileri) . Ama her şeyden önce inekler. (Capitale- inekler baş 
tarafından hesaplanır, sürü (cattle) yasanın en önemli terimlerinden birini ve 
politik ekonominin en önemli terimini doğurdu, Chattels and Capital. Pecıtnia 

[1) para 2) mülk-ç.n.] (1 47) İlkel Roma yasası öküzü mülkün en yüksek sınıfına 
koyar, toprak ve kölelerle birlikte Res mancipı'nin .. birimleri. En eski Sanskrit 

168 literatürünün yiyecek olarak yenildiğini 1 gösterdiği inekler bilinmeyen bir dönemde 
kutsal oldu ve etleri yasaklandı; "Roma'da kölelik gerektiren şeyler''den temel 
ikisi, öküz ve toprak mülkünün eşdeğerleri Siwa 'nm klltsal boğasr ve Hindistan 'rn 

klltsal toprağrnda bulunur. (1 48) Boynuzlu hayvanlardan oluşan sürü, insan grıtplan 

toprak alanlan iizerine yerle{tiğinde ve kendilerini grda-tahrl yeti{tirmeye adadrklannda, en 
yüksek değeri gösterir. (a.g.e.) İlk önce eti ve sütü için değer verilir, daha çok 
erken dönemlerde deği{ toklif aracrya da vasrtasr olarak farkir ve iizel bir iinem veriliyor, 

Homeros'ta onlar bir değer ölçiisii; geleneksel hikaye Roma'da bilinen en erken 
basrlmrf paranrn bir öküz figürü olduğunu söyler; "pecıts'' ve ''pecıtnia"···. (149)29 
(26] Brehonyasalannda boynuzlu hayvanlardan oluşan sürü deği{ toklif aracr olarak 
belirir; cezalar, vergiler, raniiar ve tazminatlar siirii iizerinden hesapla mr, sadece inek 
değil ama hemen hemen öyle. Siirekli iki değer standard ma referans giisteriliyor, "sed' 

ve "cıtmha!'. Cumhal başlangıçta kadm kiile anlamına gelmiş olmalı, ama "sed' 

sadece siiriiniin bir miktan ya da niceliği için kullanılıyordu. Ama daha sonra siiriiye 

toprak siirmede kllllanrldrklan, emekleri ve gübre için değer biçildi. Batr Avrıtpa'da 
yavaş yavaş saban hayvanlan olarak yerlerini at/ar aldr (burada yine, her yerde değil) ; 
dünyanın büyük bölümünde h:i.l:i. sadece ata başvurulur; her yerde kökeninde 
olduğu gibi, sava{ için, keyif ve av için. (1 50) Öküz neredeyse tek. Bugün artık 
Capital denilenin temsilcisi (a.g.e.) Öküzün konumunu değiştiren ve onu kısmen 
adscriptıts glebae (kendi toprağr olmayan k.iile) bir hayvana dönüştüren aynı sebepler 
hiç şüphesiz aynı zamanda köleliği geniş kapsamda üretti . . .  Roma Devleti'nin 

[*] 'Chattel' kişisel eşya ya da köle anlamına gelirken, 'clıattel'ın da (kişisel eşya, mal, kar, servet) 'cattle'ın 
da (sürü) etimolojisi Latince 'capitale' (mülk) kelimesine dayanıyor. (ç.n.) 
(**] Roma Hukuku'ndaki mülkiyet kategorilerinden btti. 
(***] Mülk ya da para anlamına gelen pecunia, sığır, davar ve sürü anlamına gelen pecus'tangeliyor (ç.n.) 
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merkezi topraklarına sınırsız sayıda köle ihracı ve Batı Avrupa'nın özgür toprak 
yetiştiren cemaatlerinin bütün bütün köle, vilain topluluklarına indirgenmesi. 
( 150, 1 51)  

-Eski İrlanda'da- zorluk toprak edinmede değil, onu ifleme araçlanm edinmede. En 
büyük sürü sahipleri, bu bakımdan diğer kabileiiiere göre ilkel üstünlüklerini 
muhtemelen kabilenin askeri liderleri olarak doğal işlevlerine borçlu olan çeşitli 
şefler. Diğer yandan Brehan yasalarından görünen o ki şefler sürüleri için 
yeterli otlak bulmada güçlük çekiyorlardı. Belirli bir grubun üzerinde hakimiyet 
kurdukları boş arazi üstündeki artan güçleri vardı ama kabile topraklarının en 
verimli kısımlan muhtemelen özgür kabileiiierin mesken tuttuklarıydı. Yani 
Senchus Mor'da 2 risale bölümünün adandığı sürü alma verme sistemi, Cain

Sae"ath ve Cain-Aigillne, Saer-Stock Tenure Yasası ve Daer-Stock Tenure Yasau. 

(152) 
Feodal toplumda herkes kendisinden yüksek herhangi birinin tabisi olmuştur 

ve yine de onun üstünde övülenle onun arasında büyük bir mesafe yoktur 
(1 53) .  Stubbla göre (Com/. History. I, 252) Feodalizm "2 büyük kaynaktan, 
Benefice ve Kabul Etme uygulaması, büyür." (1 54) Özellikle Kabul Etme tüm Batı 
Avrupa'da devam etti. (1 55) Şef (İrlandalı) - İrlanda kayıtlarının kral/ar dediği 
birçok kabile liderinden biri olsun ya da İngiliz-İrlandalı hukukçuların daha 
sonraki bir dönemde Capita Cognationum dedikleri ortak ailelerin başlanndan biri 
-kabile topraklannın sahibi değil. Özel mülk ya da resmi arazi ya da her ikisinden 
oluşan kendi topraklarına sahip olabilir ve bunun sahiplenilmemiş boş arazi 
olan kısmı üzerinde giderek büyüyen genel kabile toprağı iizerinde genel bir idari 

otoritesi olabilir. Bu arada kendi kabilelilerinin askeri <lideri>dir ve muhtemelen 
bu sıfatıyla . . .  sürüde büyük servet elde etmiştir. Onun için sürülerini kendi 
kabilelileri arasında bölüp dağıtmak bir biçimde çok önemli olmuştur ve onlar 
da kendi hesaplarına kendilerini koşulun verdiği stres yoluyla toprak sürmede 
işe sürülmesi için giderek artan sürü ihtiyacı içerisinde bulmuşlardır. Böylece 

169 Şefler 1 Brehan Yasarı'na sürekli "siirii vererl' ve kabileliler de bunu alan olarak 
görünmüştür. (1 57) 

Özgür iriandalı kabileli sürüyü alarak Ceile ya da }Çyle olur, yani Şef'inin 
vassalı ya da adamı, ona sadece rant değil, hizmet ve sadakat da borçludur. 
"Kabul Etme'' nin tam etkileri böylece üretilir. (1 58) Kabileli Şef'inden ne kadar 

siirii alırsa, içine gömüldüğü statü daha derinleşir. Yani Saer ve Daer kiracı/annın 

2 sınıfı (bir İngiliz malikanesinin özgür ve daha yüksek temel kullanım hakkı 
sahiplerinin statüsüne tekabül ediyor) . Saer Siirii kiramı Şef'ten sadece sınırlı 

sayıda siirii elde eder, özgür kalır, kabile haklanm bütünselliği içerisinde korur; 
kullanım hakkının normal siiresi 1 yıllıktır ve bunun sonunda onun miilkiyetinde 

olan siirii iizerinde hak sahibi olur. Ara zamanda on/an toprağa siirmek için çalıflırma 
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avanlt:yına sahip olurve Şef biiyiime ve arlıf elde eder [yani genç hayvanlar ve tezek] ve 

süt. Benzer şekilde Şef'in berikinden sadakat ve el emeği alma hakkı olduğu vurgulu 
biçimde belirlenir; el emeğinin Şef'in hasadını kaldırmaya ve onun kalesini ya 
da hisarını inşa etmeye yardım hizmeti anlamına geldiği açıklanır, ve el emeği 
yerine vassaldan Şef'in peşinden savaşa gitmesinin beklenebileceği iddia edilir. 
(1 58, 1 59) 

Daer-siirii kiracılıf/. ya sürüye büyük bir ekleme Saer-Sürü kiracısına emanet 
edildiğinde ya da ilk anda kabileliler tarafindan kabul edilmi! sıra dıf1 bir miktar 

olduğunda, oluşturulur. Daer Siirii kiracısı Öif,iirliiğiiniin bir kısmına veda elmİfli ve 
görevlerine istisnasız çok ağır denebilirdi. Şef'ten aldığı sürü iki bölümden oluşurdu, 
biri alanın mertebesine tekabiil eden, ikincisi kiraanın sorumlu olduğu ayni rani. 

TMertebesinin teknik standardı kiracının "onur iidiilil'ydü, yani ona zarar vermesi 

kar, lığında ödenebi/ir ceza ya da hasar, zarar görmüş kişinin asaletine göre değişiyor. 
Rantla ilifkili olarak Brehon Yasası'nda şöyle geçiyor: "İçindekilerle birlikte bir 
çuval değerine göre oranlı bir buzağı sürüsünün ve yazın üç kişi için yeme içmeyle 
ve üç günlük iş üç "sam-haisl'30 [27] düve ya da o değerde" (Cain-Aigillne, s. 25), 
diğer bir deyişle: şef kiracıya 3 düve31 [28] emanet etti, böylece kiracı buzağı, 
yeme içme ve emek üzerinden sorumlu olacak." Daha da ötesi: "Yanındakilerle 

birlikte oran/ı bir "dartadh" diivesi siiriisii 12 "sed s" -12 "sam-haise" diimi ya da 6 ine k 

vs. vs. anlamına geldiği açıklanıyor. Bu ayni rani ya da gıda ranilannın bu en eski 
biçimlerinde kiracı topraklannın değeriyle hiçbir alakası yok, sadece Ş ef7erin kiracıya 

emanet ettikleri siiriiniin değeriyle alakası var, daha sonra kiracının topraklanna göre 

ödenebi/ir bir ran/ta gelişti. Daer-Sürüsü kiracısına yapılan bu en son dayatma bu 
"yeme içmedir'; bu sürüyü vermiş olan Şef'in hakkıydı, belli sayıda arkadaşla gelip 
Da er-sürüsü kiracısının evinde belirli dönemlerde önceden belirlenmiş gün kadar 
şölen vermek. Bay Maine diyor ki İrlanda şefi muhtemelen biraz daha iyi bir 
konut imkanına sahip ve evi neredeyse kendi kiracılarınınki kadar fakir döşenmiş 
ve kendi sürü hediyelerinin hak tanıdığı iaşeyi evde tüketemiyor. Brehon Yasası 
uygulamayı tanımlıyor ve her yanından dar biçimde sınıriandırıyor ama elverişsiz 
ve kötüye kullanıma açık olduğu bariz; hiç şüphesiz Spenserve Davier2 (29] (!) gibi 
İrlanda'daki İngiliz gözlemcilerini isyan ettiren bu "baskılardatl' kaynaklanıyor, 
İrlanda Şeflerinin "coin and livery" ve "cosherings"ini• , öfkeli bir vurguyla 
kınıyorlar (!) [bu katı ahlakçı İngiliz ideri!] Saygıdeğer Maine, İngiliz kralları 
ve maiyetinin turlarını (bkz. Anderson ve Macpherson) (ayrıca karş. Maurer)33 (30) 

unutarak, kötüye yoruyor: "Belki de İngilizlere (!) meşrulaştırmak için bu kadar 
bol görünen bir şey İrlandalıların kullanımında yoktu . . .  İrlanda geleneklerinin 

ı7o tamamen hukuki ya da J yasal olarak ortadan kaldırılması" (!) (1 59-161) Brehon 
I*J coyne and livery: geç Orta Çağ İrlanda'sında kiraanın lord ya da şefi yedirip içirmek, eğlendirmekle 
yükümlü olduğu temel vergilerden biri. (ç.n.) 
Cosherings: iriandalı lord ya da şeRerin kiracılarının evini ziyarete gelmesi (ç.n.) 



219 1 Eflloı?ji Defterleri &rl Morx 
ÜfltWUI KJti/W 

hukukçularına göre Daer-siiriisii tenure'ünden ve tuhaf yükümlülüklerinden 
doğan ilitkiler daimi değildi. 7 yıl yemek hizmeti kiralanıp hizmet verildikten sonra 
[Yakup'un hizmet vermesi gereken zaman?1 Şef ölürse, kiraa sürü üzerinde hak 
sahibi oluyordu; diğer yandan kiraa ölürse, varisieri tamamen olmasa da kısmen 

yükümlülüklerinden kurtuluyorlardı. Muhtemelen Daer-sürüsü kullanım hakkı, 
kiracının zorunluluklarından başlayarak, sık sık aynı sebepten hemen hemen 
daimi oluyordu. (162) 

İngiliz Kaydı Tutulmut Tenure Yükümlülüklerinin Kiracıdan Varise 

Geçmesi, aşağı seviyeden bir kiracının ölümü üzerine Lord tarafından alınan 
"en iyi hayvan", Lord'un eskiden vi/ain'lerinin topraklarını doldurduğu siirü 

sahipliğinin tanınması olarak34 [31) açıklanıyordu. Aynı şekilde, askeri kiracının 
yükümlülüklerini devralacak varisin başlangıçta b ir silah deposunun olduğuna 
inanılıyordu. Adam Smith, kendisinin kendi zamanında İskoçya'da bir çeşidini, 
"steelbone", bulduğu ortakçı kiraalığmm çok eskiye gittiğini kabul eder. (162) 

Brehon yasalannın resmi çetJirisinin önsöiferinden birinde ortakçı kiraalrğı ve kadim 
İrlanda yasasının Saer ile Daer-siirii kiracılrğı arasında karşılaştırma yapar. Ama 
farklılıklar şunlardır: Ortakçılıkta toprak ağası toprak ve siirii verir, kiracı ise 
emek ve becerisini; Sa er ile Da er sürü kiraalığında toprak kiracıya aitti. Dahası: 
Kadim iriandalı ilişkisi sadece sözleşmeye dair bir yükümlülük değil, bir statii 

de doğurur; kiraanın sürüyü kabul ederek ciddi ciddi değişmiş bir toplumsal 
ve kabile konumu vardır. [Eski zamanlarda salt söz/etmeye dıryanan yiikiimliiliiğiin 

ne kadar kolay değişebildiği ya da sitıliiden pek farklı olamayacağının kanıtı 
mesela Rusya'da kitisel hizmetin doğrudan köleliğe dönüştüğü ve gönüllü tarla 

itinin vs. ancak çabayla aynı değişimden korund uğu. Bunun iizerine yazılmıt Rıls 

kqynaklanna daha çok bkz.] (1 63) İrlanda'da siirii her zaman gönüllü olarak kabul 

edilme� bir kabileli İrlanda geleneğinin bir aşamasında her halükarda kendi 
"Kra!'ından sürü kabul etmek zorundadır . . .  Bu, kendi35 [32) kabilesinden tefin en 
geniş kapsamında. Bazı vakalarda niyedenilen kiracının ait olduğu kabile onun 

yeni konumunu benimsemesine veto verir. Kabilenin bunu yapmak için yasal gücü 
olduğunda siiriiniin kabuliiniin açrk ve kamuya açık olma.rı fırsatını verir ve onu 
sinsilik üzerinden etkileyecek sonuçlar karmaşık biçimde yasa tarafından konur. 
Kurallardan biri: "hiç kimse orada bulmadığı toprağı üzerinde rant bırakamaz." 
(1 63, 1 64) 

Sürüyü veren Şef ve onu kabul eden Ceile aynı kabileye aitse, kabile bağından 
farklı bir ilişki kurulur ve bu şefin çok daha lehine olur. Ama bu Şef her zaman 
kabilelinin kendi Sept ya da Kabile'sinden biri değildir. Brehon Yasası, bir 

kabileli ile yabancı bir Ş if arasmda va.rsallık ilitkisi kHrmqya çalışıldığında, yoluna 

[•) Tekvin'e göre Hz. Yakup'un eşi Rahel' i alabilmesi için dayısı Lavan'a verdiği yedi yıl hizmet. (fekvin 
29: 1 -28). (ç.n.) 
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taş koyarak zorluk çıkarmaya çalışır. Ama bunun gerçekleşmesi için bol bol izin. 

Her asilin sürü konusunda zengin olduğu ve sürü verme uygulamasıyla sürülerini 
dağıtma amacı olduğu varsayılır. Zenginleşmiş köylünün, Bo-aire'in, ondan sürü 

almayı kabul eden Ceile'leri vardır. Bu yüzden, bu şekilde oluşturulmuş yeni 

gruplar bazen Şef ve Klanı'nın oluşturduğu eski gruplardan tamamen farklıdır. 
Aire.r'le ya da asille ve Ceilelle (özgür ama asil olmayan kabileli) sınırlı olmayan 
yeni ilişki de. Bo-aire kesinlikle ve bariz biçimde, ayru zamanda yiik.rek Şefter de, 
kendilerinden daha yüksek şefterden zaman zaman sürü alıyor ve sonunda "sürü 
vermek" başka yerde "!Vıb11l Etmek"le aynı anlama gelmeye başlıyor . . . Brehan 

Yasası k11rg11 olarak İrlanda Kralı'nı İmparator'dan "sürü kabul ederken" temsil 
ediyor. Şöyle diyor: "Erin Kralı karşı çıkmadan (buna dayanarak şu açıklama: 

1 71 Genelde Danların elinde bulunan Dublin, J Waterford ve Limerick limanlarını 
elinde bulundururken -"Roma Kralt 'ndan siirii alır" (Sench11s Mor.36 (33] II, 225) . 

Açıklamalı Not devam ediyor, bazen "Patrik 'in hal1/ tarafından ["Pa pa" yerine] 
Erin Kralı'na verilen sürüdür." (1 64-1 66) 

Feodalizmin b11 doğal biiyiimesi, bazı seçkin günümüz yazarlarının iddia ettiği 
üzere, Şef ya da Lord'un Kabile ya da Köy üzerinde otoritenin genişletildiği 
süreçten tamamen farklı değildir, daha ziyade onun bir parçasını oluşturur. 
K11llamma açtlmamtf bof araziler onun arazisine girerken, köylü ya da kabileliler 
onun kişisel gücü altındaki doğal (?) failler yoluyla gelir. (167) 

Yasa risaleleri (Brehon) servet aristokrasisinin bir resmini en iptidai biçimde verir; karş. 
Gal Keltleri üzerine Caesar B. G.37 [3] I. 4, ve VI. 1 3. Kadim dünyada çok erken bir 
dönemde pleb smıjlannm aristokra/ik tabakalara derinden borp11 olduğunu görüyoruz. 
(167) Atina avam sınıfı Eupatrid7erin borçlan yoluyla bağlı köle; Roma Avam Sınıfı 
da Patcici'lere para bağıyla bağlıydı. (16 7, 168) Toprak, en eski zamanlarda 11zayrp giden, 

sermaye ise, en büyük zorluklarla eklenen ve çok az sayıda elin içinde yuvalanan, 
son derece kolay yok olabilen bir şeydi . . .  Toprağın bi�at kendisinden bafka mprağt 

siirme araçlannın mülkiyeti erken tarım cemaatlerinde birinci mertebeden bir güçtü . . .  
genelinde olduğ11ndan daha biiyiik, ilkel bir sermaye olarak siiriiniin çoğu zaman yağma ile 
ele geçirildiğine inanıla bilirdi (!) . . . bu yüzden çoğu zaman mesleği savaş olan asil 
sınıfların ve her halükarda makamırun karlarından bir tekeli olanların ellerinde. 
Sermayenin tefecilik faiziyle ilerlemesi, ödünç alanların ümitsizce alçalması, bu tip 
ekonomik koşulların doğal sonuçları. (168, 169) Brehon yazarlan Cain-Saerrath 
ve Cain-Aigillne kati ve aynntılı iddialanyla bariz biçimde doğal olarak baskıcı bir 
sisteme kesinlik ve eşitlik getirmeye çalışıyor. (169) 

Şiddete dayalı suç için "Eric-ceza/an" ya da paralt konkordata (1 70) Bu 
geleneksel yasayla, bir cezanın failinin dahil olduğu sept ya da aile siirii olarak 
bu cezayı ödemek zorundaydı (daha sonra para) . (1 71) 

Feaill!fl, Fe11d, Fief kelimeleri Vieh'den (sürü). Benzer şekilde Pec11nia ve Pec11s. 



220 ı Eaıol?ii Defterleri &rl Morx Of"•"' Km"' 

Roma hukukçulan pecunia'run bir adamın bütün mülkü için en kapsamlı terim 
haline geldiğini söylüyor, ''ftodHfll'- köken olarak "sürü" anlamına geliyor (171, 172). 

Dr. Sullivan'a göre jeodum'un kökeni Keltçe; kelimeyifuidhir'le ilintilendiriyor. 
Yani her İrlanda kabilesinin toprağına yerleşiimiş gibi görünüyor, Saer ve Daer 

Ceı'le'lerinin yanında statülerinin Saer ve Daer kabileiiierine göre köleliğe daha 
yakın olduğu kişilerin bazı sınıfları. Bu sınıflara Sendeithes, Bothachs ve FNidhir'ler 

deniliyor; bu son 2 sınıf yine Saerve Daer Bothachtan ve Saer ve Daer Fuidhir'leri 
olarak alt bölümlere ayrılıyor. Risalelerden ve henüz yayımlanmamış olan 
mezkur "Corus Fine"dan görüldüğü üzere, hizmetli tabiler, toprağın özgür 
kişilerine benzer şekilde bir aile ya da kabile örgütlenmesi sahibi; ve hatta Eski 
İrlanda gibi bir toplumun tüm parçaları üç aşağı beş yukarı mevcut modelin 
şeklini alır. Sınıfların konumu Domesdcry ve Cotarii ve Bordarii gibi diğer İngiliz 

kayıtlarında üstü örtük biçimde gösterildiği üzere muhtemelen Sencleithes ve 
Bothachs'a çok benzer; her iki durnmda bu mf mertebelerinin muhtemelen dominant 

ır kınkinden farklı bir kiihni var ve ülkenin daha eski ve aborijin sakinlerine aitler. 
Aile ve onlardan oluşmuş kabilderin alt bölümlerinin bir kısmırun Şef'e 
özel hizmetli konumunda bulunduğu ya da onun tabisi olduğu kesin; bu ya 
kendi dolaysız arazi topağını yeliflirme ve siiriisiinii giitmeyle uğraşacaktı ya da onun 

tarafindan kabilenin bof arazisinde cryn cryn yerk[imlere yerleştirilecek ri; ödedikleri 

1 72 rant ya da hizmet Şef'in iradesine bağlıymış gibi görünüyor. (1 72, 1 73) 1 Bu 
sınıfların en önemli kısmı Şef tarafından kullanıma crynlmamıf kabile topraklanna 

yerleştirilmiş olanı. Bunlar, Fuidhir'ler ve bunun dışında diğer topraklardan 
yabancılar ve kaçaklar, esasen onlara cemaatte bir yer veren asıl kabile bağını 
bozmuş insanlar. Brehon yasasından görünür olduğu üzere, bu sınıf çok sayıda; 
aileleri ya da ailelerin bazı kısımlannın topraklan terk etmesinin farklı etkilerinden 
bahseder. Belirli koşullarda kabile bağının hsilmesi ve onu bozaniann kapfı yasa 
tarafından "olumsallık" olarak ele alınır. Kabile/erin, kabi/elerin alt böliimlerinin ve 

ailelerin üyelerinin if/ediği suç konusunda sontmlulu ğu ve hatta bir dereceye kadar onlara 

karp sivil yiikiimliiliik -grubun bir üyesini çevresinden geri çekilmeye zorlama 
ya da itme yoluyla engellenebilirdi; ve The Book of Aici/1 çekilmede gözlemlenen 
yasal prosedürü verir, kabile Şef'e ve Kilise'ye belli cezalar öder ve kaçağı ifşa 
eder . . .  Sonuç muhtemelen ülkeyi "başı bozuk insanlar"la doldurmak ve bunlar 
Fuidhir kiracılan olarak bir ev ve güvence bulabiliyorlardı; bunların hepsi bu 

kendine has sınıfı çoğaltına eğilimindeki Brehon Yasaları İrlanda'sının düzenini 
bozmaya eğilimliydi. (173, 1 74) 

F Nidhir kiracısı Şef'in ve sadece Şef'in tabisidir ve sadece Şef yoluyla kabileyle 

ilişkilenir; Şef onlar için ayrıca sorumlu; onun toprağını ekip biçiyorlar; bu 
yüzden İrlanda'da bilinen "kendi iradeleriyle kiracı o/mu/' ilk insanlar. Senchus Mor 

"üç rant" diyor,yabancı bir kabileden birinden alınan fahif rani [bu kişi hiç şüphesiz 
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F ıtidhiıj, kabileden birinden alınan m akıti ran/ ve kabile ve yabancı kabilenin efil ödediği 

kofıtllan baflan belirlenmil rani'. Sözlüklerden birinde "fahiş rant"ı çevirirken 
"yılın .ronıtna kadar her 'D' .riit vermeye zorlanan bir ineğin .riiti/'yle karşılaştırmış. 
(174, 175) Diğer yandan Şef Fıtidhir kiraulanm teşvik etme konusunda büyük 
ilgi gösteriyordu. Risalelerinden birinde şöyle diyor: "Servetini artırmak için 

Fıtidhir1erine i! verdi." Faizler kabiledekilere gerçekten zarar veriyordıt . . .  hıryvanulık 

için ıtygıtn olan bof arazinin azaltılmanyla bir toplıtlıtk olarak zarar görüyorlardı. 
Karş. bağı bozmuş "göçmen çobanlar" tarafından Orissa'nın "ir.riköylülüğü"ne 
nasıl zarar verdiğini gösterdiği Hıtntelın "Oriud'sı vs. (Bkz. Orissa, I, 57, 58) 

(175-177)38 (34] Karş. Edmıtnd Spen.rer (en geç 1596'da yazmıştır) ve ** Rahatına [düşkün Maine için İrlanda Kiracı meselesi ".radece bir .ronraki giin hal/edildi." (178) 

Alışılagelmiş iyimserliğiyle mesel e 18 70 Ya.ra.rı ile (!) hallediliyor. 
**Sir John Davil9 (2] , 1613 'ten iince yazıyor.40 (35] 

T Brehon Ri.ralelerininyazarlannıngenel ö'nyargı.rı kabildilerin dokunulmazlıklarından 
ziyade Şefierin ayrıcalıklarının abartılması yönünde (1 80). 

16. yiiryılda İrlanda Şeflerinin gücü ve kiracılarına karşı acımasızlıkları ka bul 
edilirken, N orman a.rilleri -Fit:;:gerald.r, Bıtrke.r, Barry.r- yavaş yavaş İrlanda şefliğine 
bürünerek ilk önce onu kötüye kullandılar ve daha sonra İrlanda'daki bütün 
Şefiere kötü bir örnek teşkil ettiler diye açıklıyor. (181) Ona göre bu rejimin 
"Fıtidhir kiracılan tarafindan .riirekli artma.rı yollt.Jid' belidendiği Dr. Sıtllivan 'm 

teori.ri daha iyi (Giri/inde, s. cxxvı) (1 82) Ve bu sınıfın sayısını artırmak için 
güçlü biçimde ve uzun dönemlere yayılan sebepler iş başında: Dan kor.ranlığı, 

ve.rıryet bırakmıryan jeıtdlar Angio-Norman fetih çaba/an, Pale'nin41 (36r mevcudiyeti 
ve sınırların ötesinde42 [37] Pale'in yönettiği Şefleri birbirine karşı kışkırtma 
politikası. Bu iç savaş sayesinde vs. kabilelecin bağları çok uzak mesafelere 

kadar kopabiliyordu, bu bir kabileyle bağını kopar mı! in.ranlar çoğunluğu demekti. 
(1 83) yine Ori.r.ra'daki gibi göçmen çiftçiler Zemindar'ların istekleri üzerine 
kadim kiracılık için rant standanlarını ve toprak ağalarının katı isteklerini çok 
yükseltebiliyorlardı -aynı etki İrlanda'daki Fuidhir kiracılannda; Saer Sürüsü ve 

1 73 Da er Sürüsü Tenure'ünün kiracılarının bir kısmı ciddi ciddi daha kötü yönde 1 4·1 

(38] değişti. (1 83, 1 84) 

Spen.rer: "View of the State of I re/anel' 

Burada kritik ama kalanında bahsetmeye değmez: Martin Haverry, "Hi.rtory 

of Ireland, Ancient and Modern" (Dıtblin 1867) bahsediyor: bir hilafet yasası 
olan tanai.rteacht (ya da tani.rt kıtralı) "ıtnvanlann, makamiann ve yetkinin geçifi'' ile 
ilgilidir. Profe.rö·r Cıtrry diyor ki: "İstisnasız hilafet kuralı diye bir şey yoktu ama 
eski zamanlara ait kayıtlarımızın genel eğilimine göre, yetersiz olması ihtimali 
hariç, babanınyerine bütün hak iddia eden yansoydan gelenleri dışiayacak biçimde 

[*] Geç Orta Çağ'da İrlanda'run doğrudan İngiliz kontrolü altında olan kısmı (ç.n.). 
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en biiyiik oğul geçiyordH vs. BH tekilde tanmmrt ve asa/et için olasr varis ve halef lanaisi 

gösterilfyordH, yani küçük ve ikincil, diğer oğullar ve kişiler ise onun başarısız 
olduğu durumda seçile biliyordu, onlara kısaca righdhambna, yani kral-malzemesi ya 
da kralr tetekkiil eden/erdeniyordu. Bu tanaisfin, halefin ve Holnais Flachfın, yerine 
geçmenin, kökeniydi. Tanaist'in ayrı ayrıcalıkları ve yükümlülükleri olduğu gibi 
ayrı bir kurumu44 (39] vardt Kral ya da şefin aşağısındaydı, ama Devlet'in diğer 
tüm ileri gelenlerinin üstünde . . .  Tani st kuralı, Angio-Norman anlamında hilafet 
yasasının orijinal, öz bir öğesi değild� söz konusu taraflar tarafından her zaman 
benimsenebilecek ya da uygulanmayacak bir koşuldu; ve çoğu yerde yaygın olsa 
da Erin'de o sırada her yerde uygulanıyormuş gibi görünmüyor . . .  Alternatif 
tanasiteacht millke ya da insanlara verilen herhangi zararı içermez, sadece kitinin 

kral olsmı, tef olsHn ya da d!Jelim herhangi edebiyat fakii/tesinde hoca olsHn konumunu 
etkiler; genelde zorla uygulanır." [Prtif. Cmry: "Girit ve to the battle of Mııgh Leana 

Ce/tic Society içinyayrmlanmrf, DHblin, 1855; Haverty, Hist. Oj Ir/d, s. 49'da alıntı 
yapıyor: "ilkel niyet verasetin aynı isim ve kandan gelen en büyük ve en değerli 
kişisinin geçmesiydi, ama uygulamada en güçlü olana vermekti ve aile kan davalan 

ve iç savaşlar kaçınılmaz sonuçtu." (Haverty, s. 49)] 
Gavel kindde (ya da gavail-kinne) [Britonlarda, Anglo-Saxonlarda, Franklarda 

vs.] miilk meşru olsun olmasın tüm oğullar arasında eşit bölünür . . .  ; fakat en 
büyük oğul erkek kardeşleriyle ortak olarak edindiği kendi eşit payı dışında 
baba ya da ken ftne tarafından kendi hayatı sırasında bölme işi yapılırsa ki sık 
sık yapılırdı, yaşayacağı bir ev ve başka binalar alırdı. (Bu "kenftne" ya da "Caen

ftne" kelimesi (Prof. Curry'ye göre) sadece önemsiz ailelerin reisine uygulanıyor, 
hiçbir şefe değil] . Bu ek pay ailenin reisi olarak ve genelinde ailenin güvenliği için 
ona verilen belirli yiikiimliiliikleri göz iiniinde bHIHndHrarak en büyük erkek kardeşe 
verilirdi. Oğul yoksa, mülk merhumun ondan sonra gelen erkek akrabaları 
arasında eşit olarak dağıtılırdı, [CHrry'ye göre: herhangi erkek tarafı yokluğunda 
kiziara iimiir bqyH miilk hakkr veriliyordH.] amcalar, erkek kardeşler, yeğenler ya da 
kuzenler; ama kadın şeceresi vasiyetin dışında tutulurdu. Bazen tiim bir kabilenin 

ya da çqitli kollardan ailelerin topraklanmn, bazı koliann soyHnHn kHntmasr yiiziinden, 

yeniden ii/ettirilmesi; fakat Sir john Davis ve onun argümanını benimseyen diğer İngiliz 

hHkHkçHiannm temsil ettiği gibi yasadan herhangi bir karışıklık ya da adaletsizlik 
kaynaklanıyormuş gibi görünmüyor. (s. SO. Şu alımıyı yapıyor: "Dr. O'Brien 'rn 

yazdrğr the Laws of the Ancient lrish iizerine45 (40] Deneme, Dr O 'Brien sözlüğün 
yazarı ama Vallancey tarafından anonim olarak "Collectanea de Reb. Hib. "in iiçiincii 

sayrsmda yayımlandı) 
İrlanda'da toprak tenHre'ii özünde bir kabi/.e ya da aile hakklydr . . .  İrlanda'da 

bir kabile ya da aile üyelerinin tümünün mesken tuttuğu toprak payında oranlı 
olarak eşit hakkı vardı. Herkesin sahip olduğu unvan ve kan eşitliği Cermen 
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ve Angio-Norman vassallık sistemlerinde varolmamış bireysel bir özsaygı ve 

karşılıklı bağlılık yaratmış olmalı. 1 Tüm kabilelerin kiracıları elbette savaş 

yüzünden sık sık zarara uğruyordu; ve bir kabile ne zaman irsi bir hak iddiası 

olmadığı bir bölgeye siiriildiiğiinde ya dagö·ç ettiğinde, toprak edinirse bu, bölgenin kralına 

verilen rani ödemesi feklinde olacaktı; bu randar bazı durumlarda o kadar ağırdı ki 

yabancıları başka yerde yurt aramaya itiyordu. (a.g.e., s. SO) (kaq. a.g.e s. 28 N te, 

Kraliçe Mab'ın zamanından (sözüm ona) bir örnek!) 
İngiliz köpekleri -bu canavariann insanullrb VIII. Henry, Elizabeth ve I. James 

zamanlanndan bi/inin- kendisinin bizzat Lıws oj Athlestan, uges Wallicae'da 

(Howell Dda'nın)46 (41 )  bulunduğunu unutup İrlanda compositio'suna ya da 

"eric'' ine yaygarayı koparıyordu vs. bkz. alıntının geçtiği yer s. 51  ve orada Nt e.) 

Görece yakın bir zamana kadar evlatirk yaygındı; İngiliz hükümeti Anglo
İrlandalı aileler ve "salt" iriandalı evlatlık edinenler arasında yakın arkadaşlıkların 

oluşmasını engellemek için buna karp katr yasalar koyuyor. Evlatlık ve gossipred 

(gossipred ya da vaftiz babayla evladın ilişkisi kanonik yasa tarafına göre 

ruhani bir ilişkidir ve her iki tarafa da dedikodu konusu olan yeminli erken 

zamanlarda tarafsız olmaması için zorlanabilirdi." (Dr. Johnson Dict. Sub voce 

(ifadesi atında-ç.n.): gossipred tarafından Davies on IrelandJ Kilkenny yasasr, 40 

Ed. III (a. d. 1 367) tarafından. İç evlilikler de yerli İrlandalılar tarafından 

ihanet ilan ediliyordu. Giraldus Cambremis diyor ki (Top. Hib. Dist. 3, böl. 2J) 

"Aralarında (İrlandalılar) bir sevgi ya da inanç bulunacaksa, evlat edinenlerle 

evlatlık çocuklar arasındakilere bakmalısınız." Stanihurst, De reb. hib. s. 49 diyor 

ki İrlandalılar evlatlık kardeşlerini kan bağıyla kardeş olduklarından daha fazla 

seviyor ve onlara daha fazla güveniyor: "Singula illis credunt; in eorum spe 

requiescunt; omnium conciliorum sunt maxime consoci. Collactanei etiarn eos 

fidelissime et amantissime observant." Ayrıca bkz. Harris� Ware cilt II, s. 72 (s. 

51 ,  52 a.g.e.) 

Eh biz de Maine ile devam edelim, bundan sonra dikkat edilmesi gereken 

zavallı Jacob I 4 Temmuz 1605'te bir bildirge yayınladı, İrlanda için resmen 

Birlik Yasası'nı ilan etti (2 Eliz.) ve "Papa'nın tarafını tutan ruhbanlara" alanı 

terk etmesini emretti (Elizabeth zamanları, papalık makamına geçmeden önce 

Katolik dostunu oynuyordu ve Dr. Anderson 'ın "R.f!Jal Geneologies, s. 786"da 

dediği gibi "İrlandalıları, gizli gizli, İspanya'nın açıkça savunduğundan daha 

fazla savunuyordu") Aynı yıl eski İrlanda tanisi kuralı ve gavelkind geleneği Kral 

Kiirsiisii'niin Mahkemesinin bir kararı tarafından ortadan kaldırıldı ve mülk veraseti 
İngiliz yasası kurallarına tabi tutuldu. 

Lumpacii (Latince lumpenler-ç.n.] yerli İrlanda toprak tenure'lerinin yasadışı 

olduğunu onayladı; İngiliz örf ve adet hukukunun İrlanda'da yürürlükte 

olduğunu beyan etti47 (42) ve buradan itibaren en büyük oğul yasal mirasçı 
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olarak hem Senyörliiğe hem de tuhaf İrlanda geleneği gavelkim!a göre bölünmüş 
miilklere eklenmiş toprakların sahibi olacaktı. Maine. 1 85) Sefil Sir john Davi.r 

Kral James'in İrlanda Başsavcısıydı ve bu görev için doğal olarak mezkur it 
seçildi -ve Elizabeth'in kıç yalayıcı şairi Spen.re� [43) gibi "önyargısız" ve 
tarafsız bir hami ("State of !re/and') . (İrlanda'run sorunları için ilacı, "onların 
karşısında duran herkesi ayakları altında çiğnemeleri ve bu ülkenin tüm bu 
inatçı insanlarını yere yapıştırmak için" biiyiik birlik kitlelerinin i.rtihdamı ve bu 
sadece yazın değil kışın da yürütüleeekti ve devam eder. "son çok kısa olacak" 
ve kanıt olarak son dönem Munster savaşlarında tanıklık ettiklerini kanıt olarak 
öne sürer". Bkz. Bu fairin diğer yamyamlıklan için, Haverry, (a.g.e.), s. 428 N te) . 

Jame.r'in bilinçli amacı "yağmalamak"tı, heri6n kolonilefme dediği şey. 
İrlandalıların kovulması ve boyunduruk altına alınması ve toprak ve maliarına 
el konulması, hepsi Papa karşıtlığı bahanesine dayanarak. 1601 O'Nei/1 ve 
O 'Donne/1, ülkenin haJa büyük toprak parçalarına sahip, son büyük iriandalı 
şefler, bastırıldılar.49 [ 44) 1608 Kuzey'de şefler, Sir C ahir O 'Doherry vs. bastırıldı 
(isyanları) . Artık 6 Ul.rter eya/eti -Tjrone, Derry, Donegal, Fermanagh, Armagh ve 
Cavan- Kraliyet tarafından el kondu ve İngiltere'den İskoçya'ya maceracılar 
arasında parsellere ayrıldı. Bunun üzerine S ir Arthur Chiche.rter (Bacon'ın planı 
s ala ko Il. James'in hoşuna gitmemiş ri) , lord un temsilcisi, toptan sömürüde kendi 
payı için SirCahir O'Doherry'den geniş topraklar almıştı. (bkz. O 'DonOtJan, ''Four 

Ma.rter.r". Londra Şehn'nin zengin mankafalan yağmanın en biiyiik katılımcılanydı. 

209.800 akr elde ettiler ve şehri (yani Derry) yeniden inşa ettiler, o zamandan 
beri Londonderry dediler. Sonunda "UI.rter planta.ryoml' için uyarlanmış 1 plana 
göre toprakların bölündüğü parseller zengin gjri.;imcileri ve kraliyelin biiyiik maiyeti 

için ayrılmış 2000 akn kapsayanlar, ya İngiliz ya iriandalı kiracı alma izniyle 
İrlanda tahtı maiyetine qynlmıf olan 1500 akn kapsayanlar ve üçüncü olarak yine 
daha az kısıtlamayla dağıtılan 1000 akn kap.rqyanlar şeklinde sınıflandırıldı. 
Eski sakinierin dışlanması ve Katalik dininin yasaklanması50 [45) bu yerleşim 
yerinde olabildiğince uygulanması gereken temel ilkelerdi. Cox, yerleşenlere 
talimat vermek için basılmış açıklamalarda "kendi topraklarında ikamet etmeleri 
için herhangi emekçiye eziyet etmemeleri ve üstünlük yemini vermemeleri 
gerektiğinden" özellikle bahsedildiğini söyler." (s. 497-500 alıntının geçtiği yer) 

İrlanda Parlamentosu söylendiğine göre "Prote.rtan Egemenliğl' için çağrıda 
bulundu ama Jame.r I için para basmak üzere de çağrıda bulundu (doymak bilmez 
hırsı ve sürekli para ihtiyacı bednam. (s. 501-503, alıntının geçtiği yer) 

Yağma "plantasyon"un o kadar başarılı olmasını sağladığından,James I meseleyi 
bunun üstüne İrlanda'nın başka kısımlarına da yaymayı denedi; (atanmı1 inceleme 
komisyonlan unvaniarı dikkatle inceledi ve uin.rter'deki tiim topraklann haklarını 
belirledi; komisyon üyeleri o kadar hızlı çalıştı ki, kısa zamanda 385.000 akr kadar 



Marx'ın Henry Sumner Maine Alımılan 1 22 K.Nru,/of7ft Erietti Torihi O:;:_eriflt Denler '5 

toprak pay edilmek üzere James'in idaresine verildi [bu "ahmak, bilgiç salak", 
Humlun "İngilizSülryman"ı diye övdüğü) (bunun üzerine daha, s. 501-505 a lınunın 
yapıldığı yer) Bkz. Le/and. Püriten ahlaklı, zorba Arthur Chichester (her yeni rezilliği 

için ek olarak İrlanda toprağını bağış olarak alıyor ve unvanı: Belfast Baronu, 
1616'da işini yapu ve İrlanda hükümetinden çekildi] (iddiaya göre kralıpn ')eterli 

kanıt" bmmamıf tanıkiann cezası olarak Yıldız Odası'nı belirledi: bazen "kulaklarını 
kaybetmek, dillerini oymak ve bazen alınlarını sıcak demirle dağlamak yoluyla 
teşhir ediliyorlardı. (Commons'Journal v. l, s. 307.) (a.g.e. s. 505. not) 

Şu pasaj İngiliz-İrlandalı Hikimlerin yerli iriandalı toprak kiracılarının yasa 
dışılığını onayladığı "ünlü" (neden "kötü şöhretli" değil?) vakalardan birinde: 
"(İngiliz) örf ve adet yasasının yerleşikleşmesinden önce İrlanda toprakları 
içerisindeki tüm mülkler ya tanisi kuralı ya da gavelkind yönünde ilerledi. Her 

Senyörliik ya da Ş ejlik onunla birlikte geçen toprak parçasryla her zaman seçimle ya da 

zorla gelen ama ardıllık yoiH.Jia gelmryen Tanist'e bölünmeden gidfyordH;jakat bütün afağı 

toprak kullanım haklan Gavelkind'de erkekler arasmda biilllnebilfyordu". (Sir Davis ' 

Reports; "Le Cas de Gavelkint!', Hi/. 3, jac. l, tüm Hakimler iinllnde.) (s. 1 85) 
[ Tanisi kuraimm ilk doğan kuraimm daha eski bir biçimi olduğu (bkz. Haverry'nin 

daha önceki alınusı) Bay Maine'nin keş6 değil, Haverty'den yapılan alınnların 
gösterdiği üzere Dr. O 'Brien, Prof Curry'den vs. çok daha önce olgu olarak 
alınıyordu. Sadece Şef'ingens olsun kabile olsun teorik olarak seçilmesine, merhum 
Şef'in ait olduğu ailede pratikte irsi olmasına (ve gens'ten ziyade kabile için) 
dayanır; çoğu zaman en büyük oğul, görece amca (şecere yoluyla uyarlanmış); 
işievle iç içe geçmiş kendi reisi şimdiden, bu doğal olarak işievle birlikte gidiyor.] 

Sir John Davis, Gavelkind hakkında söylüyor: "Gavelkind İ ri anda geleneğine giire, 

Sept'in bütün erhkleri arasında, hem piçler hem mqnt evlat/ar, a{ağı toprak kullanım 

haklan bö'lllnebilir, ve bölme işlemi yapıldıktan sonra Sept'lerden herhangi biri ö(llrse, 

ona ait kwm oğullan arasmda bö'liinme� ama Sept'in Şefi bu Sept'e ait tüm topraklann 

yeni bir 11/eflirmesini yapryordu ve eskiliğine göre herkese kendi bölümünil veriyordu." (1 86) 
(İrlanda Septi = Gens] Skeneyaklaşık 1730'da dağlık bölgede İngiliz bir mühendis 
görevlinin gözlemlerini alınulıyor: "(Dağlılar) şefler ya da reisler alunda kabile/ere 

ya da klanlara bölünmüştür ve her klan yine hapnda reis olan esas soyundan koliara 
176 bölllnmllflllr. Kaleenierini belirli reisiikierinden 1 alan 50 ya da 60 adamlık daha küçük 

kollar olarak alt bölümlere bölllnmllflerdir." (Shne: "Highlanders" I,  s.. 1 56) Davis'in 
tarif ettiği benzer şekilde üyelerinden birinin ölümü söz konusu olduğunda 
bir Hindu Ortak Ailesr'nde gerçekleşir. (1 87) Orada tüm mülk "ortak kasa ya 
da ortak kese''ye getiriliyordu, bir hayatın sona ermesi, gerçekten olmasa da 
potansiyel olarak, aile grubunda birleşmiş tüm akrabalar arasında merhumun 
payını dağıtma etkisi yapıyordu. Ve ortak ailenin bir çözülmesinde onun kişisel 
eşyalarının dağınlması kafa bafı değil, soy bapna olacaku, bu her adama "eskiliğine 
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fiiti' veren Davis'in Şef'ine tekabül edecektir. (s. 1 87, 1 88) Gavelkind taşra 
komününde aynı ya da dönemsel toprak paylaşılmasından çıkar; son olarak "en 
son kiraemın ardıUan (ama bu daha önce h19ah strtJSmdd da) geride kalan herkesi 
dlşaııda bırakacak şekilde onun mülkünü alır ve ailenin dışındaki cemaate denk 
düşen kısmın haklan .rahf JJetrJ.rHna ya da ekip biçme usullerini kontrol etme 
hakkına doğru geri çekilir." (189) 

Bu Davis'in Raporu'nda (bkz. yukarı) Brehon Ya.ralan'yla ve Conu Be.rcna ile 

(kahile topraklan üzerindeki haklarla uğraşan) çelişki içerisinde görünen şey 
Brehon Yasaları'nda "diğer "mülk" (kabile ya da gen.r mülkü olmayan) Sept"i 
dışlarken, Tanist kuralı dışında .raıiece "Gavelkind"i tanımasıdır. Giri(te Dr. 

SHIIivan (Breh. Laws s. CLXX) şöyle diyor: "İrlanda geleneğine göre, mülk ilk 
önce sadece topluluğun erkek varisierine kalır, her oğul eşit bir pay alır . . .  Ancak 
son olarak, ortada oğul yoksa kızlar hepsini miras alma hakkına sahipmiş gibi 

görünüyor." (Bu Kent'in Gavelleind'iyk benzer) Coru.r Be.rcrıa belirli koşullarda 
toprağtn devredilebileceğini ima eder, her ha lükarda Kili.reye. (1 91) Belirli bir zamanda 
İrlanda Gavelkind'inin (merhumun topraklarının Sept yönetiminde iilettirilme.rine 

dair farklı anlamda) Kent'in bildiği modem Gavelkind ve her ikisi arasındaki 
birçok ara yerine geçme biçimi, İrlanda'da eşzamanlı varlığını sürdürüyordu. 
Hukukçu ve Kili.re do.rtH Brehon yazarlt117 {"Konformist" Maine kendi alışılmış çifte 
standan kaypaklığıyla: "ve (belki de) kendi iilkeleri için iyi teyler dileyen leiplerdt"!] 

bireysel ailelerde mülk devredilmesi konusuna karşı çok önyargılı. (1 93) İrlanda 
ve İskoç dağlık bölgelerinde bir Şef kendi makamına dahil olan arazi dışında 

İ-ngiliz hukukçulannın atağı tenHre dediği biiyiik bir araziyi elinde tuttuğu sık sık 
görülmüştür. 2 büyük İrlanda şefinin kendi akrabalan ara.rmda bH tip arazileri 

paylafltrdığt kayıt örnekleri arasındadır. 14. yii:rytlda Connor More O 'Brien kendi 

akrabalannın oiHfiHrduğH Sept'in (aynı zamanda gen.r) çeşitli ailelerine bir mülk 
yığını tayin etmişti, bir 3'üncünün Yı'si = 1 16 oranındaydı sadece ve bu 116, 3 
oğiH arasında bölünüyordu, kendine .radece rani kalryordH. 15. yii1yılm .ronHnda Donogh 

O'Brien, Thomond Kralt oğlu Connor oğlu Brien DH[f oğiH bütün topraklarını kendi 

1 1  oğiH ara.rtnda paylafhrdt, kendine sadece malikineyi ve çevresindeki araziyi 
bıraktı. Bu 2 vaka bir yüzyılla birbirinden ayrılır. Birinci durumda toprak birkaç 
kuşak boyunca bir böliinmeifik d11rum11nda kalmıştı; ikinci durumda Connor More 
O'Brien bir Sepfin verasetini paylaşnrır; bir ailenin Donogh O 'Brien 't. (Vallencey: 

"Collectanea de RebH.r Hibernici.r," I, 264, 265. Karş. Haverty. Maine daha önce gelen 
İr landalı yazarları adlarını vermeden kullanıyor.) 

Connor More O'Brien, içinden genlin kollara ayrıldığı çeşitli .roylara dikkat 
etmiş gibigörünüyor (!) ; Davis'in Şef'in "e.rleiliklerine giiri" bir .rept 'in iiyeleri ara.rmda 

gecikmiş bir payı böldüğünü söylemesine mukabil. Ortak Aile'nin en arkaik 
biçimde ( Gen.r denmesi gerek) ve onun içinden büyüyen kurum K& Cemaah'nde 
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bu paylaşnrmalar kafa ba{lna yapılırdı, daha sonra paylaşnrma ortak ailenin 
(doğrusu: gens) ceddinin ardıllarından ayrılan şecerelere çok dikkat edildiği ve 
onlara ayrı hakların tanındığı Sf!Y ba[ına. Son olarak, soylar bizzat Ortak Aile 

(gens) tarafından oluşturulan bir nevi kabuktan kaçar; her kişinin mülk payı arnk 
belirli aralıklarla bölünmüş (Maine bu belirli aralıklarla eşit üleştirme geçişini 
açıklamıyor) ölümünde doğrudan ardılları arasında paylaştırılır. Bu noktada, en 
modern formunda mülk olufturulmuftur; fakat Ortak Aile yerine geçme süreçlerini 
etkilerneyi tamamen kesmemiştir. [Bu yolla "modern formunda51 [47) mülk"ün 
yerleşmesi söz konusu değil; bkz. Rıu komünleri, devamında] Doğrudan ardıl 
olmadığında, o sırada bile verasetini almayı belirleyen Ortak Aile'nin kuralları 
söz konusudur. Uzak olduğunda,yan-Sf!J silsilelen daha ilkel bir biçim kazanır -

ın kafa ba[ına; daha yakın akrabalardansa . . .  soy başına. (1 94-1 96) 1 Her iki Şef'te 
ve de Hindu Ortak Ailesi'nde bulunan yaşarken üleştirme; Otfy.r.reia'da Llerte.r de 
var,52 [48) iktidarı zedelenmeye başlayınca, kısmen gücünü ve ama idare ettiği 
mülkün bir kısmını da korur; "fakir ö":zy,ür adam" buna karşı risalelerde sık sık 

bahsedilen kabilenin "ihtiyar' emeklilerinden olur (Brehon) . (1 96) 
[Ölümden sonra üleştirmeye spesifik bir şey gibi bakmak vasiyet verasetinden 

çıkan modern bir önyargıdır. Mesela toprak mülkiyeti bizzat özel aile mülkiyetine 
dönüştükten sonra, yani herkesin kendi ideal payını aldığı ortak aile mülkü, 
ölümden sonra, aile birlikte kalsın ya da hemen hemen bölünsün, öyle kalır; bunun 
sonucunda üleştirme, ailenin Şefi istediğinde (ya da Hindu ortak aile.rinde 

olduğu gibi ortak mirasçılar yoluyla ailenin seçilmiş ya da irsi temsilcisinin buna 
itildiği) kendi hayatı sırasında da gerçekleşiyor. Maine'nin köktenyanizi tahwülü., 

Hindistan'da da formunda -ve taşradan çok şehirlerde ve bir köy cemaatinin 
gerçekten çalışan üyelerinden çok mülk sahipleri- mevcut olan özel aileyi 
Sepfin ve Klan'ın içinden çıkıp geliştiği vs. temel olarak görmesi, şu dediklerinde 
kendini gösterir: "Kelt Şeflerinin yetkili olduğu vasiyetleri ülqtirme gücü"nün 
aslında "Mitak.rhara" yoluyla "Hindu babası"na ayrılmış bir kurum olduğunu 
söyledikten sonra devam ediyor: "ortak ailede en saf53 [49) kanın temsilcisine ait 
zorunluluğun bir kısmı (gens ve kabile ilişkileri için eşekçe bir tabir); fakat Ortak 

Aile, Sept ya da K/an oran/ı olarak dahayapay halegeldikçe,poy etmegücügiderek daha 
çok salt idari otoriteye benziyor." (196, 1 97) Mesele tam tersi. Son kertede İngiliz 
özel aile fikrini aklından çıkaramadığı için Maine'ye, bu Kabileden de öte Gens 

Şefinin son derece doğal işlevi, tam da onun Şefi olduğu için (ve teorik olarak 
her zaman "seçilmiş") "yapay" ve "salt idari otorite" olarak görünüyor, oysa 
arkaik noktadan bakıldı mı modern pater familiasm iradesi tam da özel ailenin 
kendisi gibi ')apoy".] 

Hindu yasasının bazı sistemlerinde baba yaşadığı sırada mülkü paylaştırır, 
çift pay alma hakkını ve bazı Hindu göreneklerine göre baba mirası erkek 
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kardeşleriyle paylaştırıldığında diğerlerine oranla 2 X büyük kısmı en biiyi/k 

oğHI alır. İbrani patriarkal tarihinde de benzer şekilde "doğHm hakki'. BHnH ilk 

doğan hakkryla kanştırmamak gerekiyor. [Bkz. yukarıda Haverry, kanıt olarak Bay 
Maine'nin iriandalı öncüllerinin Gavelkind ile Tani.rt kHralımn benzefmezlikleriyle 

birbirinden çok net ayırarak ve en biiyiik oğiHn giirevlerine vs. indirgeyerek ondan çok 
önce iddia etmesi.] Daha sonra çift payı mantıklı yapmaya çalışıyor ("tarafsız 
payiaştırma için ödül ya da güvenlik" olacakmış (!)] ve bunun sık sık böliinemez 

sayılan {eyler, aile evi, (devamı burada) ve belirli eşyaların sadece kendine kalması 
hakkıyla beraber gittiğini fark ediyor. En biiyiik oğHI yerine ayrıcalık bazen en 

kiiçiik oğHia. (197) İlk doğan kuralı Grekler, Romalılar ve Samilerde bilinmryor 

(YahHdilerde de) . Ama benzer bir olgu olarak son kralın en biiyiik oğiHnHn onun 
yerine geçtiğini gijriiyoru� Grek filozoflar toplumun en eski durumlarında da 
küçük insan gruplarının, ailelerin ve köjlerin, en büyük oğuldan sonra en büyük 
oğul tarafından yönetildiğinden bahsediyor. (198) 

Tölonik Barbariann Batı Avrupa'yı istila ettikleri zaman ilk doğan kuralı silsitede 
alışılmış kural değil. Tiitonik iJ�iir insaniann Tam Miilkii -kabilenin esas fetih 
yerleşim yeri tarafından teorik olarak aldığı pay paylaşıldığında, oğHIIar arasında 

ve oğHI ile kızlar arasında da qit paylafılırdı. Ama bu barbarlada ilk doğan kuralı 
tüm Batı Avrupa'da hızla yayıldı. Ve şimdi Maine genlin kökeni olan özelliği 
bilmediği için, yani en büyük oğul yerine merhumun en biiyiik erkek akrabasının 

geldiğini (bu normal gens ifleyi{inde, çünkü en büyük erkek akraba -kadın ardıl da 

geçebiliyor- merhHmHn babasına oğlundan daha yakın) ya da en biiyiik oğiHn da en 

biiyiik akrabanın da babanın yerine geçmesinin seçim ya da iiyelerin ait oldHklan topiHIHğHn 

E onayı olmadan gerçeklqmediğini bilmediği için, yeni bir zorluk çekiyor. (199) [Bu diğer 
hepsinden daha normal; çünkü Şef'in her zamangensiçerisinde ve kabile içerisinde 

1 78 teorik olarak seçilebilir kalması sadece doğal.] Bay Maine, bu son konuyu 1 açıklığa 
kavuşturmak için yeniden sevgili HindH Ortak Ailesi'nde otlanıyor; burada aile 
reisinin ölümünden sonra aile ayrıldığında aynı bölümlere aynlma gerçekleşiyor; 
gerçekleşmediğinde, seçim, çoğunlukla en büyük oğul; bu uygunsuz olarak bir 
kenara bırakıldığında, merhumun oğlu değil, çoğunlukla erkek kardeşi idareci 
seçiliyordu; seçimle miiphem yerine geçme kan{lmı bir şey Avrupa ilk doğan kuralının 
erken örneklerinde de görülüyor. (200) Reisin ailesinden "tüm biraderliğin 
en safS4 (49) kanını temsil etmesi için" Kabile Şefi seçiliyor. (Saçmalık, hakiki 
ilkel cemaatlerden bahsedilecekse. Bkz. (devamı burada) Kızılderili lrokHalar. 

Tam tersi, çünkü genelde seçim geleneksel olarak aynı ya da belirli gentes're 

sürdürülüyor ve sonra yine aynı genlin belirli bir ailesinde değişmiş koşullarda 
"en safS5 (49) kanı temsil ettiği" sayılabilir.) Ve birbirinin yerine geçen 2 aileden 
sistematik olarak yapılmış seçim vakaları (200). Sava{ 1eftnin aslında kabile şefi 
olduğu da Bay Maine'nin uydurmacası. Bu tam tersine bireysel kapasitelerine 
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göre seçiliyor. Maine'nin şu pasajı alımıladığı Spenser, gördüğü olguları öne 
sürmek için yeterince iyi bir otorite, ama kökenleri, gözlemleniimiş olgular 
için Spenser'in makul sebeplerinden çıkarılamıyor. Spenser'in şu pasajı: "Tüm 
İrlandalılarda herhangi şef, lordlarının ya da liderlerinin ölümünden sonra, onun 
yerine başka birini seçmek için tayin ettikleri ve bildikleri bir yerde o sırada 
toplanmak, en biiyifk oğ/11 değil, merhum lordun herhangi bir eviadını da değil, 
en büyük ve değerli, kan bağt olarak kendisinden hemen sonra gelen, genelde varsa 
kendisinden sonra gelen erkek kardep ya da kllzenini < . . .  > o akrabalıkta ya da sept'te 
herhangi bir büyüğü; sonra ondan sonra geleni56 (SO] seçmek bir gelenektir. Kan 

bağt olarak ondan bir sonra geleni Tanaist seçerler, söylenilen57 (51 ]  liderlikle on11n 

yerine geçecek o/am da, o zamana kadar yaşamışsa . . .  Çünkü liderleri öldüğünde, 
Senyörlük eviadına geçerse, ve belki de bebek yaşta birine, ve bunun üzerine biri 
belki arada bir adım atarsa ya da gücü eline alıp onu dışarı iterse, diğeri de kendi 
hakkını savunamazsa ve bir yabancının gücüne karşı gelemezse; işte bu yüzden 
Senyörlüğün sahibi olacak en büyük akrabayı tayin ediyorlar, çünkü genelde 
o yıllarla daha güçlü olmuş ve veraseti elde tutacak ve ülkeyi koruyacak daha 
iyi deneyime sahiptir . . .  Ve Lider birden öldü diyelim ya da savaşta öldürüldü 
ya da ülkenin dışına atıldı diyelim, bu amaçla Tanaist her zaman savunmalı ve 
onu bütün bu tehlikelerden korumalıdır." (Spenser. " View of the State of /re/and," 

Maine'ınki s. 201 , 202) (İrlandalı yazarların ne yazdığından hiç bahsetmeyen 
Maine (karş. yukarıda Haverty) kendi keşfiymiş gibi veriyor:] "Mülkte ardıllık 
kuralı olarak görülen ilk doğan kilraft bana çöküşte bir kabile liderliğinin ürünü 
gibi geliyor. (20<2>) Glanville (Il. Henry yönetiminde, muhtemelen 1 1 86)58 
(52] İngiliz askeri ten11re'ü ile . ilgili yazıyor: "biri genç bir oğul ya da torun, en 
büyük oğlunun evladı, bırakacak şekilde öldüğünde, ardıllık yasasının ikisinden 
hangisini, oğlu mu torunu mu, seçeceği ile ilgili büyük bir şüphe vardır. 
Bazıları genç oğlun torundan daha çok veraset hakkı olduğunu düşünür . . .  ama 
diğerleri torunun amcasına tercih edilebileceğini59 (52a] düşünmeye eğilimlidir." 
(Glanville, VII. 7) Dağlı ailelerde belirli klanların liderliği için hak üzerine 
tartışmalar da var (a.g.e. 203) Maine vakayı tümden anlamıyor; mesela amcanın 
daha değerli olduğu için seçildiğini saruyor; buna karşın zamanlar bir kralın 
otoritesi altında daha barışçıl olur olmaz "miftevazt tefterdeki stratejik kapasite değeri 

d#tecektir ve küçük biraderlik/erde kan safttğma saytJ stmrstz bir oy11n haline gelecektir." 

(203) [Saf saçmalık. Mesele her zaman bi�ysel ailenin gens'e üstün gelmesi (özel 
mülkiyecin gelişimine bağlı olarak). Babanın erkek kardeşi ikisine toplumsal 
soy reisinden babanın herhangi bir oğluna olduğundan daha yakın; oğulların 
amcası bizzat bunların birinden de yakın. Aileyle ilişkili olarak babanın evlatları 
çoktan paylaştıktan ve gens sadece çok az ya da hiç veraset bölümledikten sonra, 
kamusal işlevler60 (52b] gens şefi, kabile şefi vs. için de eski gens kilraft hôla baskın 
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biçimde kalabilir; ama zorunlu olarak ikisi arasında kavga çıkar.] Bu kavga 
meselesi İskoçya tahn için Bruce ve Baliol arasındaki çekişmede kızların ardıllan 
arasında çıkmışn. (204) (Edward I Baliol'de karar kıldı, bunun üzerine büyük 
evlatlardan biri bu genç evlat unvan almadan önce yorulmuş olmalı.) En büyiik 

oğul amcayerine "daha mütevazı reisliklerin" peşine düşer düşmez, hiç şüphesiz 
"Tanaist'e pay verme olmadan giden, Senyörlüğe eklenmiş toprak parçası"ru 
da elde etmişti.61 [53] (204) Daha sonra adiandınidığı üzere "demesne" giderek 
salt ilk doğan kuralına göre mülkün kaldığı bir niteliğe bürünmüştü." (s. 204) 

1 79 J Bu ilk doğan ilkesi, tüm feodalleşmiş Avrupa'da ayrıcalıklı sımflar için yerine 
geçme yasası sonradan edinilmiş ve nihai olarak belirlenmiş olsa da, yavaş yavaş 
"demense"den Senyörlüğü elinde tutanın tüm mülklerine yayıldı. (204, 205) En 
büyük oğlun yakın akrabalarının hila aile m ülkü üzerinde çıkan olduğu "Hısım", 
ama onunkilli Akran'ı olarak elinde bulunduruyordu. (205) 

Elizabeth 'in 12. Yıl yasasında (1570) Lord Temsilcisi restore edilmiş mülkleri 
ve kraliyet mülklerini İrlandalılar hesabına almakla yetkiliydi. Davis, "İrlandalı 
Lordlar kontlukların tümünde mülkleri restore ettiler ve bağışların tümünü 
sadece kendilerine aldılar ve başka kimseye almadılar, hepsi de demesnede. 
Bağışlananı geçirirken, septin daha altındaki insanlarla ilgilenilmedi. . .  Her miilk 

feragatinde ya da bağt{ta, tiim iilhde tek miilk sahibi vardı, yani bizzat lord; kalan 
herkes [Elizabeth'in Yasası yoluyla yapılan] kendi iradeleriyle kiracı ya da daha 
ziyade vilainlik'te kiranydt." (Maine'de, s. 207) . 

Brehan Yasalan'nda (Book of Aici/1, mahut Üçüncü Cilt) İrlanda ailesi 
Geilfine, Deirbhfine, larftne ve lndfine olarak bölünür (bu son üçü şu şekilde 
çevriliyor: Hakiki, Sonraki ve Son Aile/en) . Üçüncü Cilt'in editörü (Brehon 

Lıws, bunun içinde Book of Aicil� şöyle diyor: "Aile içerisinde 1 7  üye dört 
hane halinde örgütlenmiştir, bunlardan Geilfine hanesinin 5 kişiden oluştuğu 
biliniyor; Deirbhfine- sıra olarak ikinci, larftne -sıra olarak üçüncü ve lndfine 

-hepsinin en kıdemlisi- sırasıyla 4 kişiden oluşuyordu. Tüm örgütlenme 1 7 
üyeden ve en fazla 1 7  üyeden oluşabiliyordu. [(3X4+5)]62 [54] Eğer bir ki[i 

Geilfine hanesine doğarsa, en büyiik üyesi Deirbhfine'a geçirilir, Deirbhfine'm en 

büyiik üyesi larftne 'a, larfine'ın en büyük üyesi Indfine'a ve ln<d>fine'ın en 
büyük üyesi örgütlenmeden tamamıyla çıkarılır. Bu alttan üst dereceye geçiş 
kıdemli/erin ölümüyle değil, yeni üyelerin gelmes!Jie gerçekle[ryormHf gibi görünüyor." 
(alıntı Maine, 209) 

Maine'e göre (bu herifte İrlandalılan karşılaştırmak elzem): ortak ailenin 

ya da Sept'in herhangi üyesi başlangıç noktası olarak seçilebilirdi ve ne kadar 
oğulları varsa 1 7 erkekten müteşekkil bu grupların o kadar çoğunun fışkırdığı 
bir kök haline gelir. Bu oğullardan birinin 4 çocuğu olur olmaz, 5 kişiden tam 
bir Geiljine alt-gmbH oluşur; bu oğula ya da erkek ardıllarından birine yeni bir 
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erkek evlat (Sohn) doğar doğmaz, Gei lftr�e alt gf'llbunun eR biiyiik iiyesi Deirbhfine'a 
gönderilir -hiçbir zaman kökün ondan fışkırdığı kişi olmadtğı varsayılırsa. Bu 
tip doğumlann art arda gelmesi Deirbhfine Hanesi'ni tamamlar ve lartine'ı 
ve ln<d>fine'ı, Sonraki ve Son Aileleri oluşturarak devam ederdi Geilftne 
hanesindeki 5. Ki1i ondan 1 6  ardılın geldiği ebeveyn olmalı; risalelerde Geiliioe 
Şefi olarak bahsedildiği görülüyor. (210) 

Geilftne grHbu Brehan hukukçulan tarafından en yiiksekteki ve en genç olarak 
birkaç kere tanımlanıyor. Whitley Stokes'un Maine'ye anlattığına göre Geii.fine=el 

ailesi; yani "Gil"= el olmalı (O'Curry'nin de aktardığına göre) ve aslında = � 
(u7toxeletoı;) ve çeşitli Aryan dillerinde el = giiç, yani aile ve patriyarkal güç için; 
yani Yunancada upokheirios ve �. (XEe7Jı;) el altındaki kişi için; Lıt. "herHs" 

(efendi) eski bir kelimeden kheir ile aynı kökenden;63 [55] ve Latince'de de manus, 

in manu vs. Keltçe "Gilld' (bir hizmetli, Walter Scott'ta "Gillil} (216, 217) Yani 
Maine'nin bu ailenin iriandalı dağılımının arkasında Patria Potes/as olması ve 
(bölümlere ayırmanın) baba erki otoritesinin ö":(',giirliik diizenine dayandığı yö"niindeki 

muk/edir diifiincesi. GeiJ.ftne, El ailesi, baba ve onun dolaysız gücü altındaki 4 

doğumla gelmiş ya da evlatlık oğuldan oluşur; özgürleştirilmiş ardıllardan diğer 
ıso grupların gerçek ya da temsili J aileyi oluşturan gruba aldıkları mesafe oranında 

asaleti azalır. (217) Roma ailesinde benzer şekilde, ailenin sayılan üyeleri bir capitis 
deminutio'dan geçer. (21 8) 

Aile'nin İrlanda hanesi ölümden sonra yerine geçme yasasıyla ilgili olduğu 
ölçüde önemli olmuştur. Ama bu kural bütün toplumlarda. Ailenin eski olufumu 

bafka hiçbir mi etkilemeyecek fekilde yok olduğunda veraseti etkiler. (219) Brehon yasası 

nsaJelerinin yazarları GeiJ.ftne Hanesi'ni sık Sik insan eliyle karşılaştırır. Dr. Sul/ivan 

şöyle diyor: "ailenin yayılan kollarının köklerini temsil ederken, cuic merane fine 

ya da "Fine'ın bef parmağl' diye adlandırılırlardı. (s. 220) İrlanda risalelerinde 
Patria potestas'tan babanın "oğulları üzerindeki karar verme, kanıt ve tanıklık 
gücü" olarak bahseder. (alımının yapıldığı yer) Bkz. "Finger-Counting' üzerine 
Tylor ("Primitive Culture"da. İnsan eli 5 parmaktan oluştuğundan, 5 doğal bir 
ilkel maksimum sayı. Reeve'in ve 4 adamın temsil ettiği Ear!J English Township; 

Hint punch�eli (221) 

"Borough EnglisH' yasasına göre en biiyiik değil en kiiçiik oğu/ babasının burgage

hınut/anmn· başına geçer. (222) Blackstone bunu açıklamak için en kiiçiik oğlun 

ardıl olması geleneğinin Tatarlarda olduğunu Duhalde'den alıntı yapıyor; daha büyük 
olan oğullar bir çoban hayatı sürdürme gücü kazanır kazanmaz, "siiriiden belli 

bir pay/d' göç etmek üzere babayı terk ederdi ve yaşayacak yeni bir yer arardı. 
Babayla en uzun zaman geçiren en küçük oğul doğal olarak evin varisiydi, kalanı 
zaten onun için hazırdı. (222) Leges Wallicae'da tüm Galliler için vilain yetiştirme 

(*] İngiltere ve İskoçya'da yıllık ram ya da hizmet karşılığında verilen konut. ( ç.n.) 
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alışkanlığı: "C um Jratre.r inter .re dividrmt hereditatem, junior debet habere tygdyn, i. 

e. aediftcia patres .rui, et oc/o acra.r de /erra, .ri habuerint." (L Wa/1. Cilt II, s. 780) , 

belli eşyalar dışında; -diğer oğulların geri kalanı bölüştürmesi gerekiyordu. (223) 

Patria potesta.r altmda/ei en küçük oğul, diğerlerine tercih ediliyordu. (a.g.e.) İlk 
doğan kuralı Şef'ten (klanın) gelir; "Borough English" "Geilftne" gibi patria 
potestas'la bağlantılı olacak biçimde eski aile anlayışına karşıdır (a.g.e.) 

Keltçe'de Fine -Brehon Yasalannda- bugünkü anlamıyla aile için kullanılır, 

Sept, Kabile vs. için (231) 

İrlanda ailesi evlat edinmeye izin verir; Se pt öne sürülen koşullarda yabancılara 
izin verir, Fine Taccair, Kabile diğer kabilelerden mülteci alır, onunla sadece Şef 
yoluyla bağlantıda. (231 ,  232) 

Sullivan'ın girişinde /onca/ann kökenini eski İrlandalılar arasında yaygın 
olan otlatma ortakirkianna götürüyor; aynr hlimeler sözleşmeyle ve ortak ardılla 
oluşturulmuş ortak varis ve ortak mirasçı toplulukları tarafından yaratılan ortak 

topluluklannr tasvir etmek için. (232) 

"Aziz/er Kabile.rl' ya da akrabalık fikirleri keşiş ve piskoposlarıyla manastır 
evlerine uygulandı, benzer şekilde dini evlerin kolektif topluluklarına da. (s. 236, 

devamı) Ebeveyn evinin baş keşişi ve daha küçük evlerin tüm baş k eşişleri azizin 

ortak varisierinin "comharbal'ıdır. (a.g.e.) Senchu.r Mor'da tüm alt ri.rale çocuklar 
bakım ve eğitim için başka bir aileden alındığında bütün tarafiara eklenmiş hak 
ve görevlerin en ince ayrıntısına kadar ortaya konduğu Evlat Edinme Yasası'na 
adanmıştır. (24 1 devam) Bu dini akrabalık, "go.r.ripml' olarak sınıfiandırılır. (s. 
242) [farklı kökenden çocuklara aynr annenin .riitii verilir. Bu anairk hakkim ve 
oradan akan kuralları hatırlatıyor ama Maine görünen o ki daha bunu bilmiyor.] 
"Gerçek Evlat/ık" (s. 242 devam). Brehon hukukçulan da onları bir kast olarak 
gören İngiliz yazarlar tarafından gözlemlenir. Anıta göre belirli bir eğitimden 
geçen herkesin bir Brehon olacağına dair İrlanda kayıtları. İrlanda'nın İngiliz 
gözlemciler tarafından incelenmeye başladığı zamanlarda Brehon'un usulü ve 
bilgisi belirli kabilderin Şef'lerine eklemlenmiş ya da bağlı olan ba� ailelerde 

irsi olmuştu. Bu aynı değişiklik Hindistan'da artık popüler olarak kast denilen 
zanaat ve mesleklerin bariz çok büyük sayıda olmasıyla gerçekleşir. Mesela, yerli 
bir Hint için oğlunun neden babasının öğretisine ve bunun sonucunda görev 
ve işlerine devam etmemesi gerektiği pek anlaşılır bir şey değildir. Yerli prensler 

tarafindan yiinetilen İnfiltere Hindi.rtan'r eya/etlerinde bu64 (56) giirevin irsi olma.rr hala 
pratikte genel kural. Ama bu durum biiyük niifu.rlann belli kr.rrmlan olan bu kast/ann 

büyümesini açıklamıyor. Bu kastlardan sadece biri hakikaten Hindistan'da ayakta 

kalmıştır, o da Brahminlerinki ve Brahmin kiikenli gerçek kast teorisinin tümünün 
sadece Brahmin ka.rtmm varlrğma dayandığmdan kuvvetle fiiphe ediliyor. (245) Her 
insan gmbu tipinde bunların kan bağı yoluyla bağlı oldukları gibi İrlandalılara 
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bakıldığında da "ortaklık ve lonca kardeşliği topluluklarına dönüşen akrabalık 
ısı birlikleri; evlatlık ebeveynliği, ruhani ebeveynlik ve öğretmenlik 1 (öğretmen ve 

öğrenci) doğal babalık formunu aldı -Kilise örgütlenmesi kabile örgüdenmesiyle 
karışıyor. (248) 

Senchus Mor'un Bi!Jük Kısmı- en büyük Brehan Yasaları risalesi hacizle ilgilenir. 
Burada hak başlangıcının en önemlisi olan prosedürü ele alır. 

1 816 Niebuhr IV. Kitap'ın Başlangıcında eski Legis actiones'in parça parça ve 
kusurlu kaydı olan Gaius'un su yüzüne çıkarılmış el yazması. 

Genelinde Actio = Eylem, yapma etme, bir işi bitirme. (Cic. N. D. - Deos 
spoliat motu et actione divina. Actio vitae, id. Off. I, 5 (=hayati eylem; daha öte 
actiones = kamusal işlevler65 [57] ya da görevler, actio cansularis gibi; sonra 
müzakere, üstüne dü[ünme şöyle ki: "discessu consulum actio de pace sublata est vs; 
politik ö"nlem ve i{lemler, Halkın yargıçlannın hitabeti. Artık legis actio'nun manasma 
geliyoruz ama: legis actio: tanımlayan bir iyelik haliyle bir dava:. actio jurti hırsızlık 
davası; ve de edatıyla da: "actio de repetundis" (yargıçlar tarafından gasp edilmiş 
paranın iadesi için kovuşturma) actionem alicui intendere, actionem instituere (birine 
karşı bir dava açmak). "Multis actiones (dava/af) et res ( davadaki mülk) peribant. 
(Uv.) 

Bunun üzerine genel olarak: yasal bir formül ya da dava biçimi (prosedür) 
"inde illa actio: ope consilioque tuo, furtum aio factum esse." Actiones Manilianae, 

formlar satın alım ve sanşa göre.) "Dare alicui actionem" praetor makamına dair 
olan dava açma izni "Rem agere exjure, /ege, causa vs. "dava açmak" 

Lege, sırasıyla legem-agere, yasaya gö"re dava açmak, yasayı uygulama modu, bir 
hükme varma. "Lege egit in hereditatem paternarn ex heres filius." (Cic. de Orat, 

I, 38)66 (58] 
Bentham, hak ve görevleri beyan eden yasa olan Maddi Hukuk ve kurallarına 

göre bu yasanın uygulandığı Usul Hukuku. Eski zamanlarda hak ve görevler tam 
tersine prosedür usuli!Jdü. Bu zamanlarda birini bir şeyden sorumlu olarak değil de 
bir {ey i alırken algılamak zordu; bir amacın elde edildiği yö"ntem, şiddete başvurarak ya 
da yasal, kendi içinde amacın doğasından67 [59] daha önemliydi . . .  En önemlisi 
çok uzun zaman "çareler". (252) 

Bu eski (Roma) actiones'inden birincisi: Legis Actio Sacramenti, tüm Roma 
davalarının hiç şüphesiz ebeveyni ve bu yüzden bugün dünyada başvurulan sivil 
çare/erin çoğu. [yasada sacra mentum: tarafiann trewiri capitales'le" i{i ö"nce bir davaya 

yatırdığı meblağ, ama bunun için akabinde praetor'a güvenliği verirlerdi, böyle 
denirdi çünkü kaybeden tarafın yatırdı ğı meblağ dini amaçlar için kullanrlırdı, özellikle 
sacra publica; ya da daha ziyade para kutsal bir yere yatırılırdı. Festus. "ea pecunia, quae 

[*) İlk kez M.Ö. 290'da tarih sahnesine çıkan Romalı yüksek devlet memurları, Praetor'a yardım edi· 
yorlardı. (ç.n.) 
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injHdicium venit in litibus, sacramentum a sacro. Qui petebat et qui infitiabatur, 
de allis rebus utrique quingenos aeris ad pontem deponebant, de aliis rebus 
item certo alio ligitimo numero assum; qui judicio vicerat, suum sacramentum 
e sacro auferebat, victi ad aerarium redibat." Varro.)68 [60) 

Bu Actio sacramenci adaletin Kökeninin dramatizasyonu; 2 silahlı adam 
kavga eder, yanlarından Praetor geçer, kavgayı sonlandırmalarıru emreder; 
kavgalılar ona vakayı aktarır, onun hakem olmasım kabul eder; kaybeden 
kavganın öznesi dışında hakerne de (Praetor) bir miktar para emanet eder (s. 
253) (Bu daha ziyade kavgaların avukatlar için nasıl bir haraç kaynağı haline 
geldiğinin Dramatizasyonu! Ve Bay Maine buna bir avukat olarak "Adaletin 

Kiikenl' diyor!) 
Bu dramatizasyonda davacı eline Gaius'a göre m1�ağ1 sembolize eden bir 

değnek alır, güçlü silahlı adamın sembolü, Roma ve birkaç Batı toplumunda 
mutlak ve dünyaya karşı elinde tuttuğu flliilk sembolii (daha ziyade Roma'nın 
ve diğer mülkün kökeni olarak gücün sembolü!) işlevini görüyor. Dava/1 ve 

davaa ara.rmdaki kavga [ savlar ve karşı savlar -bu arada resmi bir diyalog] sadece 

Romalılar arasındaki bir yapmacıktan ibaretti, diğer toplumlarda uzun süre bir 

gerçekJik olarak kaldı ve ilk kez "babalarımızın zamanında nihai olarak kaldırılan" 
İngiliz Kurumu olarak Wager Sat�ap'nda sürdü. (255) 

Dava tarafları kavgalarırun niteliğine göre bir miktar parayı bahse koyar -
Sacramentum- ve bahis kamu hazinesine gider. Böylece bahse girilmiş para, 
(arkaik yasal sistemde çok sayıda görünüyor) Mahkeme Harçlarırun en erken 
temsilcisi olur . . .  [Legis Actio Sacranıenli bu şekilde yürütülür ve bu yine avukatın 
mahrem doğasını gösterir, Lex, yazılı hukuk, ama aynı zamanda gerçek anlamryla-

182 Ruh değil, yasanın, en önemli olanın formülünün harfidir 1 ]  Gaiu.r şöyle der: 
Asmalarımza verilen zarar için Legis Actio tarafından davaya çağrılırsaniZ onlara 
a.rma dediğiniz an başarısızlığa uğrarsınız, onlara ağaç demelisiniz çünkü 12 Levha 

Metni sadece ağaçlardan bahseder. Eski Tötonik Ya.ral Formiiiler derlernesi de -
Malberg Tef.riri tam da aynı öze sahip hükümler. Bir boğa için dava açıyorsanız, 
onu boğa diye tarif ederseniz yanlış anlamaya yol açarsıruz; ona "davann /iden" 

denilen antik formülü vermeniz gerekir. işaret parmağına "ok" parmak, keçiye 

''p�rasalaragiiz at ad' demeniz gerekir (255, 256) 

Gaius'tan sonra Condictio [özetlerde: iade talebi]; temeli olduğunu söylüyor 
ama MÖ 6. yiizyıla ait 2 Roma Yasası, Lex Silia ve Lex Calpurnia, yoluyla 
düzenlenmiş olmalı; isimlerini bir davalının bir davacıya Praetor önünde 30 

gün içerisinde bir iudex ya da hakem görevlendirilmesi için verdiği bir nottan !alıyor. [condicere, birlikte konuşmak, üzerinde anlaşmak, karar vermek, atamak, 

bildirmek. "condicere tempus et locum coeundi." "condicere rem" iade talep 
etmek, ''pecuniam alicul' Ulp. 1.69 (61) Conditio'ya göre [-mukavele, ç.n.] taraflar 
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bir "sponsio" ve "restipulatio"ya gırıyor. Sponsio, ciddi bir söz ya da taahhüt, 
garanti, güvence. "sponsio appellatur omnis stipulatio promissioque." Dig. 50, 
1 6, 7.70 (61] "nonfoedere pax Caudina sedpersponsionem (güvence vererek) facta 
est." (Liv.) Sivil davalarda özel olan bir davada 2 taraf arasında dav'!Yı kAybedenin 

kAzanana belli bir meblağ ödemesi yiiniinde bir an/atma. "sponsionem facere". (Cic.) 
Sonunda: anlatm'!Ya göre bir meblağ, bahis yatırılır (oyunda, bahiste bahis miktarı 

_ olarak yatırılmış para) 71 ( 62] 
Restipulatio. Karşı taahhüt ya da <karşı>-yükümlülük (Cic.) şart koşmak ya 

da karşılığında taahhüde girmek için mtipuloif2 [ 63] 
Bu candierio verildikten sonra, taraflar bir "sponsio"ya ve "restipulatio"ya 

girerler, yani ihtilaflar ı neyse sırasıyla adaleti üzerine resmi bir bahis (Sacramentum 
denilenden73 [64] farklı) . Bahsi konulan meblağ her zaman74 (65] = söz konusu 
meblağın 1 /3'ü, sonunda başarılı davacıya gidiyor ve Sacramentum'da olduğu 
gibi Devlet'e değil. [bunun dışında içinde ironik anlamda dava taraflarının 
bahislerdeki gibi güvensiz bir kumara girişmiş olmaları, bu Roma hukukuyla ilgili 
bilinçsiz bir şaka!] 

Gaius Condictio'dan Manus Iniectioya ve Pignoris Capioya geçiyor, modern 
anlamıyla actio'yla hiçbir ortak noktası bulunmayan actiones legis. Manus 
iniectio vurgulu biçimde esasen hiikiim altına alınmıt bir borcun sahibinin şahsına 
karşı Roma infaz usulü olduğunu öne sürer; Roma aristokrasisi yoiii.Jia gryabi pleb 

borçluianna 11.Jguladıklan'5 [66] zulmiin aracrydı, Roma devletinin tüm tarihini 
etkileyen halk hareketleri dizisini harekete geçirmişti. Pignoris Capio başlangıçta 
tamamen hukukA batvurm'!Yan bir itlemdi. Ona başvuran kişi bazı vakalarda ona 
karşı bir hak talebi olduğu ama ona birdava açmamıt olduğu bir vatandaşın mallanm ele 

geçirfyordu. Bu ilk önce askerleri onlara ödeme yapmak, at ya da yem bulmak.layiikiimlii 

kAmu giirevlilerine karşı sınırlandırıyordu -ele geçirme gücünü-; benzer şekilde, 
kurbanlık bir hayvanın satımını kusurlu bir alıaya karşı; daha sonra kAmu gelirinin 

vadesi geçmit borçlanyla ilgili taleplerine kadar genişleyecek. Platon 'un Yasalarinda 
da benzer bir şey, askeri hizmet ya da dini İcraada bağlantılı kamu görevlerindeki 
açık için çözüm olarak. (Bunu Maine'ye Posftan bildiriyorlar) . Gaius, Pignoris 

Capio 'nun, Praetor'un yokluğunda ve genelde yiikiimlii kitiJe başvuruluyordu ve 
mahkeme kurulmadınnda bile ll.)gulandığım söyliiyordu. (256-59) 

Legis actio sacramenti tartışmanın bir an evvel mevcut bir hakeme gönderildiğini 
varsayıyor; Condictio 30 gün sonra bir hakemin kararına referans; ama bu arada 

taraflar kavgalarının niteliğine göre ayn bir bahse giriyor. Daha Cicero'nun 
zamanında condictio Roma'nın en önemli davalarından biri haline gelmişti, bu 

mçlamada davtUrya eklemlenen bağımsız ceza. (260) 
12 Levha zamanında çoktan eskimiş olsa da, Pignoris Capio karşı tarafın 

tatmabilir miilkiinii zorla ele geçirebileceğine ve diğer taraf borcunu ödeyene kadar 
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elinde tutacağına inanıyordu. (260) 

İngiliz Yasası'nda Kefil ya da HacizGücü Yasası -(İsrirdat denilen geri alınayla 
bağlantılı)- mesela bugün hala toprak ağasının ödenmemiş ram için kiracılarının 
maliarına el koyma hakkı ve meşru toprak sahibinin kendi mahsstlüne ve toprağına 

zarar veren hayvanlan alma ve hapsetme hakkı. (261 ,  262) Son durumda zararın 
giderilmesi için bir yerde tutulan sürü. (a.g.e.) 

Roma'nın İngiltere'yi fethinden önce haciz uygulaması- nams almak, yasa 

terimi withernam'm içinde. (262, 263) III. Henry zamanı belirli spesifik hak ve 

ıBJ adaletsizliklerle sınırlı. O zamanlar: kişi zarar gördüğüne inandığı kişinin J malianna 
el koyuyor (hemen her zaman sürü); hayvanlan ağıla (Anglosakson dilinde pyndan) 

tıkar, genelde üstü açık, amaç için ayrılmış çevrili toprak parçası . . .  İngiltere'nin en 
eski kurumlarından; k& ağı/ı Kral'ın kürsüsünden ve muhtemelen Krallık'tan eski. 
Sürü ağıla girerken sahibini yasanın tarudığı ama uygularken büyük riske girdiği 
şeyi koruma konusunda sınırlı hakkı vardır. Bir kez kapalı bir rnekina kapatıldı rru, 

kapatılmış hayvanlar ağı/ apidığında haciz koyan kişi değil hayvaniann sahibi tarafindan 

beslenmek zorundadır; bu kural sadece mevcut yönetirnde değişti. (263) Sürünün 
sahibi ona yapılmış resmi güvenlik teklifine dayanarak haciz koyanın haciz hakkını 

· toptan inkar ederse ya da sürüyü ödünç vermeyi reddederse bunun üzerine sürü 
sahibi Şerif'e "kefil olması"nı isteyen bir mahkeme emri ya da bizzat sözlü olarak 
bir an önce "kefil olma" işlemine geçecek Şerif'e şikiyette bulunmak için Kral'ın 

yüksek Mahkemesi'ne başvurabilirdi. (264) 

Replevin, Spenser, "repleıy", replegio Yasa, Latince, reve plevirya da plegir, fr. kefil 

olmak; Johnson'a göre anlamı: bir şeye el konmuşsa güvenlik için geri almak ya 
da özgür bırakmak; Hstdibras'tan alıntı yapıyor: 

"That you're a beast and turn'd to grass, 
ls no strange news, nor ever was; 
At least to me, who once, you know, 
Did from the postnd rqılevin you."' 
Replevin (kefil) yasasında mesele mahkemeye geldiğinde haciz konmuş 

sürünün sahibi davacı ve haciz koyan davalıydı. (265) Eski İngiliz Yasası'nın 
"Withernam'a almak"ı haciz konulan Şerif'e haciz konmuş sürüye el koymak 
istemediğinde ya da onun yargı yetkisinin alanı dışına taşındığında, Kral'ın 
Banşı'nı Bozmak'tan ona karşı "protesto" eyleminde bulunması ya da haciz 

olan üremeyecek sürüsündeki hayvani ann değerinin iki katına el koymak anlarruna 
gelir, böylece hayvanlar "withernam'da alınırdl' (a.g.e.) Bu el koyma, telafi etme 
ve karşı tarafın el koyması kökeninde yasanın düzenlemeye çalıştığı düzensiz 

[•) Hayvansın ve Ota döndün 
Yeni havadis değil hiç olmadı, 
En azından benim için, ben ki bilirsin 

Zamanında kefil olmuHum sana ağıldan. 
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dava mHamelesrydi. (a.g.e.) Kişinin sürüyü beslemek zorHnda o/dHğH ağıla kapama 

biçiminde (süregiden mülkjyetin işareti) haciz koyanın onları işletme yasağı.
Haciz lazmini edinmed e yan düzenli bir hHIHf haline gelir. (266) Blackstone belirli mal 

Stnif/anntn hacizden mHajiyetine dikkat çekiyor-mesela s aba n ökiizüve zanaaf araç/an, 

kökeninde mal sahibine nezaket o/sHn diye değil, sabanya da zanaaf araç/an olmaksızın 

borçlunun borcunu ödemesine imkıin olmadığından. (a.g.e.) Sonuncusu -ve 
tarihsel olarak da muamelenin vakası en son gelişmiş olan: Kral, Şerif'i yoluyla 
devreye girer; bH sürü sahibi bizzat Adalet Mahkemesi'nde kendisi ve haciz koyan 
arasındaki meselenin davasını göreceği güvenliğe hazır olmadığı sürece hiçbir 

1ey yapamayacağı gijriitünü kazandığında; bunun üzerine Devlet'in yargı gücüne 
adımını atar; verilen kefalet üzerine sürüyü yeniden elde etme konHsHnda Şeri.fin 

hareketi üzerine kazamlmıt yargı gücü. Haciz koyan kendi maddi güvenliği olan 
sürüyü kaybetmiştir; sürünün sahibi kişisel olarak bağlı hale gelmiştir; böylece 
ikisi de sonunda onları yargı hakemliğine itecek bir zorlama altında bulur. (267) 

[Tüm muamele Devlet'in Gücü'nün -yani Adalet Mahkemest'run- insanların ilk 

önce hukuki otoriteye başvuracağı kadar sağlam yerleşmemiş olduğunu gösterir.) 
Neredeyse bütün Leges BarbarorHm, Pignoratio ya da mallara hacze gönderme 

yapar. Lex VisigothorHm bunu vurgulu biçimde yasaklar, Lex Lombard0171m basit 
bir ödeme talebi sonrasında izin verir. Lex Salica [sırasıyla Barbar yasaları, 
haciz yasası, Vizigot Yasası, Lombard Yasası, Salia Yasası ç.n.) -en yeni 
Alman otoritelerine göre- Tacitus'un zamanı ile Roma İmparatorluğu'nun 
Frankları tarafından istilası sırasında tashih edildi, Sohm tarafından ilk önce tam 
yorumlanmış olan çok net tespitler içerir. Bu sistemde haciz henüz hHkHki bir çare 

değildir, hala tazminin hukukun dışında kalan bir usulüdür, ama düzenli ve son 
derece karmaşık bir prosedür tarafından kendisine eklemlenmiştir. Bir ihbarlar 
dizisi, haciz koyacak kişinin şikayet ettiği ve mülküne el koymayı önerdiği kişiden 
davacı olan yoluyla, resmi biçimde verilmelidir. Bu kişiyi halk mahkemesi önüne 
çağırmadan ve bu mahkemenin halk görevlisi Thunginus hacze izin veren bir 
formül beyan etmeden mülkü ele geçiremez. Bunun üzerine karşısındakinin 
mülküne hemen haciz koyabilir. Bir CanHI Nizamnamesi'ne" denk düşecek biçimde 
hiç kimse Yüz'de 3 kez kendisinden talep edilmediği müddetçe nams alamaz; 3. 

kez adalet alamazsa, Shire-gemofa gider; Shire onu dördüncü kez tayin eder ve 
başansızlığı uğrarsa, haczi alabilir. (269, 270) 

İngiliz Genel HHkHk 'unda günümüze gelmiş olan sistemden parçalar (ve 
muhtemelen günümüze kalmasını sağlayan şey bu) hapndan hHyana ve her teyden 

(jnce onlara hizmetlerini SHndHğH kiraC1/an lordHn zorladığı bir çareydi. İngiliz yasasında 
leges barbarort�m'da olduğundan daha arkoikti: İngiltere'de haciz niyeti için ihbar, 

yasa haczedilmit mülkiin salıtımyasal yapmak içingerekli ktlsa da, hiçbir zaman haczin 

rJ Kral Canut'nun Kilise meseleleri ile ilgili 1032 yılında çık:udı�ı nizamn:une. (ç.n.) 
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yasall1ğ1 için gerekli deği/d� benzer 1ekilde Avam Yasas1mn en eski halinde haciz bazen 

lord11n mahkemesinde bir davay1 takip etse de zomniH olarak onH baflan varsaymazya da 

gerektirmez (270-271) .  Frank prosedürü tamamen davacının emrine amadedir. 

184 1 HHkHki alamn dlflnda kalan çiiziimii diizenleyen bir prosediirdiir. Davaa uygun 

formları gözetti mi, mahkemenin el koyma izniyle ilgili kısmı tamamen edilgen 
kalır . . .  Davalı yenildiğinde ya da diğer tarafın kovuşturmalanna saldırmada 
başansız olduğunda, sadece esas borcu değil, ödemek için gelen önceki 

ihbarları ihmal yüzünden çeşitli ek cezalar da öder. Modern ilke davacıyı her 
halükarda bir primo facie vaka sunmaya zorlarken, bH, davaalann her zaman doğrH 

davalllann da her zaman yanlif tarafta oldHğH varsayımı iizerine temellenir. Daha önceleri 

büyük ihtimalle sağda, çözüm elde etmede birçok risk almakla yüzleşmiş, Halk 

Meclisi'ne şikayet götürmüş, sur kapısında oturan krala adalet için yakaran 
adam . . .  Kralın şikayetçi olduğu, İngiliz yasasında ve bu yüzden de mahpusların 

kurul tarafından savunulmasına izin verildiği (İng.) avukatlara inatçı bir ikrahm 

HZHn zamandir sağda komndHğH varsayım/ . . .  (27 1-73) 

GaiHs, ugis Actiones'te diyor ki genelinde "itibarları düşüyor, çünkü antik 
dönem hukukçularının aşın ince eleyip sık dokuması yüzünden işler öyle sarpa 

sarıyar ki, en 11jak kHsHr ifleyen tümden kötü duruma düşüyordu." 
Benzer şekilde, Blackstone İngiliz Haciz Yasası'na dikkat çekiyor: "haciz 

koyma da gereken birçok ayrıntı onu daha önce bir nevi tehlikeli bir kovuşturma 

yapıyordu; çünkü en ufak düzen dışı bir şey işlensin, bütünü bozuyordu." (273) 

[Antik hHkHkHn bH tekniğe aşın dayanması hukuk biliminin de dini 
formalitelerle mesela kahininkinin vs. ya da yabanılların sihirbaz hekiminin 
Hokus Pokus'uyla aynı hamurdan yoğrulmuş olduğunu gösteriyorF6 [67] " ] 

Sohm'a göre bir adamın mülküne kendi talebinizi doyuracak biçimde hukuk 
alanı dışında el koyma gücü büyük risklerle iç içe geçmiştir; haciz koymak isteyen 

davacı yasanın gerektirdiği tiim amelve sö�eri en katı kesinliğiyle yerine getirmezse, 
kendi amacında başansızlığa uğramakla kalmaz, kendi esas talebi kadar acımasız 
biçimde çeşit çeşit cezaya maruz kalır. (273, 274) Barbarlarda davalının duruşmada 

bulunma ve yargıya tabi olmasını zorlamada esas mesele o zamanlar hiçbir surette 
normal değildi (275) Frank Yasaslnda, belli vakalarda da baflangmndan karara kadar 

aynw hHkHken yarg1landığmda, yargı kendi gücüyle işlemiyordu. Daval1 ona VHrgHIH 

biçimde HJOcağml beyan edince, mahkeme ya da kraliyel temsilcisi nizama uygun biçimde 
çağrıimaJarı Üzerine bunu ifa edecektir; fakat bH tip bir Stiz veri/tnemifSe, davacımn 

Krala fahsmda bafVHmda bHIHnmak d1f1nda bir çiiziimiiyoktHr. (275) 

Franklar Roma İmparatorluğu'na yerleştikten sonra kraliyel temsilcisi davaimm 

tabi olacaği bir siiz olmakı1zm yargısını ifa edecektir. İngiltere'de bu değişiklik ve 

mahkemelerin gücü büyük ölçüde halk adaleti bahasma kraliyel adaletinin gelirmesi 

I*J lrokualann "İlaç Evi"ne gönderme yapıyor. (ç.n.) 
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sayesinde. Yine de allame-i cihan İngiliz hukuki kovuşturmalan uzun süre eski 
uygulamalara başvuruyor. Yani en ufak provokasyonda Kral sürekli davalımn 

topraklannr h ndi eline alryor ve malianna el koyii.Jordu, sadece onu kral !Jet yarg111na tabi 

tutmak ya da tabiryelini mühmmelleftirmek için. [ Bkz. Walter Scott, bir adam borçlan 
yüzünden tutuklandı, Kral'a garezi var kurmacası yüzünden.] 

İngiltere'de haczin ayakta kalması toprak ağalarının efendisinin fazlasıyla 
hoşuna gidiyordu. Modern haciz teorisi -kökenindekine gayet zıt olan: toprak 

X ağasının haciz koyma izni vardır ÇÜnkÜ X Vakanın doğa.fl tarafindan her zaman 

kiramma güvenmek zorundadır ve fark etmeden başkasının mülkünü rehin olarak 
tutabilir, çünkü herkesin onun ramının vadesinin ne zaman geldiğini bilmesi 
gerektiği varsayılır. (277) Haci:v kiikeninde huzuru kendi irade.r!Jie çiğnemek olarak 

ele alınır, davaltiarın mahhme yargılama yetkisine tabi olmaya zorlanmaya hizmet ettiği 

ölçüde komplo kurulmuş olması hariç. (278) 

Senchus M orun yarısından fazlası Haciz Yasası'nı ele alır. Senchus Mor, İrlanda'ya 
Hıristiyanlığın getirilmesiyle Aziz Patrick'in etkisi alunda hazırlanan İrlanda Yasası 
Kodu olmaya çalışır. (279) Totaıik Yasalanna ve İngiliz Halk Ya.ra.rı'na çok benzer. 
AğıJa kapatmak burada da özellikle özel olarak ele alınır: "Davalı ya da borçlu 
reislik derecesinden bir kişiyse, sadece ihbar göndermek değil, onu oruca bağlamak 

gerekirdi. Oruca bağlamak onun ikamet ettiği yere gidip orada bir süre yemek 
ıss olmadan beklemekten 1 oluşuyordu. Davacı hak talebi ya da bu yüzden kefalet 

konusunda belirli bir zaman içerisinde memnun olmazsa, bunun üzerine bir hukuk 
temsilcisi, tanıklar ve diğerleri eşliğinde haczini koymaya gider." vs. (s. 280-281 .  

Karş. Senchus Mor. 1 .  Cilt, Editör notlan) Borçlu sürüsünün ağıJa girmesine izin 
vermezse ve yeterli kefalet verirse (yani alacaklıya oğlunu ya da değeri olan bazı 
eşyalan belirli bir zaman içerisinde yasanın verdiği h aciz hakkını uygulayacak olan 
borç verene' (68]) alacaklı bu tip bir sözü kabul etmek durumundaydı. Yasaya 
yükümlülüğü olduğu üzere başvurmazsa, söz esa.r borr yerine ceza olarak geçerdi." (s. 
282). (Bugün hıil:i Oudh'dak.i hacizde alacaklı toprak ağası sürii dıpnda (ama bunu 
her şeyden çok) köle olarak insanlan alır. Bkz. The Garden of India, lrwin.] (Özünde 
İrlanda yasası burada İngiliz Yasası'ndan çok Leges Barborum'a denk.] "Senchus 

Mor haczi IU'dmı kiracılanna yönelttiği talebin esasına sınırlı bir çözüm olan İngiliz 
Halk Yasası'nın Haczi'ne benzemiyor; Salic ve diğer Lege.r Barbarorum'da olduğu 
üzere sö�e1me ihlallerine kadar genişler ve Brehan Yasası'nda önceden bilindiği 
üzere, her türlü hak iddialannı kovuşturma konusunda her yerde uygulanan 
yöntemi gibi görünüyor." (s. 283) İrlanda yargı işlemi durdurulması (Dithim) 

Leges Barbarorum'daki birkaç hükme karşılık gelir. Bunlann birkaçında bir insanın 
mülküne el konmak üzereyse, o taklit bir direniş yapar; Lex Salia'da davranışın 
adaletsizliğine karşı çıkar; Ripuarya.ra.rında çekilmiş bir kılıçla kendi kapısında d urma 
gibi bir formaliteden geçer. Bunun üzerine el koyma kesilir ve kovuşturmalann 
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düzenliliğini araştırma fırsaa verilir vs. (284) İngiliz Yasası ile İrlandalılar özel 
olarak "ağıla kapamd'da "withernam" alma"da ortak -Tötonik prosedürlerinde 
hiç yok- ve ''Adalet Mahkemesi'nin yardırru ya da izni" gerekmiyor. (284Y8 (69) 
Bu sadece Lombardyasa.mıda (leges barbarorum altında) (almanın geçtiği yer). Dahası
İngiltere'de bu ilk kez Mev�at Hukuku olarak sunuldu- Brehan Yasasinda süriiye 

el konma sadece bir tazmin yöntemi değildir, aynı zamanda almma sebepleri olan borr 

ödeme talebi hakkının kaybetiilmesini sağlar. (285) 
Sohm, Frank Halk Yasalannın kendi /eararlanm takip etmediklerini kanıtlamaya 

çalışır; (davalı bir ödüle tabi olma sözü verdi mi, Kral'ın yerel şerifinin bunu 
uygulaması beklenir ama bu tip bir söz yoksa, davacı Kral'a 1ahsmda bir dilekçe 

vermeye zorlamr ve eski zamanlarda krallığın ka ha gücü tam gelişmeden önce, 
Adalet Mahkemeleri genelde hak olanı icra etmekten ziyade haksı�1ğm 1iddete 

dayalı çözümüne bir alternatif sağlama amaoyla var oldu . . .  Norveç edebryah (bkz. Bay 
Dasenl) sürekli kavga ile sürekli davanın el ele gittiğini ve insan katlinin günlük 
bir olay19 [70] olduğu bir zamanda son derece teknik bir prosedüriin çok titizce 
takip edildiğini gösteriyor . . .  Mahkemede kavga silahla kavganın yerini alıyor ama 
sadece yavaş yavaş yerini alıyor . . .  Günümüzde,80 [71] vahşi bir eyalet Britanya 
Hindistan İmparatorluğu'na katıldığında, anında kurulan Mahkemelere davan 

akim oldu . . .  Artık savaşamayan erkekler bunun yerine mahkemeye gitti . . .  
Alelacele kavgaları hakime yapılan gelişigüzel başvurular takip etti ve eeclde 
kadar giden kan davalarının yerini irsi davalar aldı. (288,81 (72] , 289) 

Genelinde mahkemelerin güçlenmesine oranla ilk önce haksız olan tarafın 
mülküne el koyarak intikam almak gibi barbarca bir uygulamayı (ama yasal 
olana tercüme edilmiş mesele kalryor ya) kontrolleri altına almış ve son olarak 
onu kendi prosedürlerine massetmiş olmaları muhtemel. (290) İrlanda Haciz 
Yasası Adalet Mahkemelerinin davalarının zayıf olduğu ve düzenli olmadığı 
zamanlarda bariz. (291) Bunun yerine -yasa temsilcisi (Brehon hukukçusu) büyük 
rol oynar. ( alıntının yapıldığı yer) 

İrlandalılar haciz çötjimüne başvuruyordu çünkü ba1/ea çözüm bilmryorlard1 ve 
İngilizlerin köpekleri bir İrlandaimm sadece kendi bildiği bir yasaya uymasıyüzünden 

186 bunu ölüm cezası (mit Todesstrafe) haline getirdi. (294 karş. Spenser. " View of 

the State of lreland.") Dahası, Blackstone'un dediği üzere, Eski İngiliz Yasası'nın 
haczini sivil haczeden için "bir nevi tehlikeli bir kovuşturma" haline getiren 
bu trükleri bir İrlandalıyı tam da vicdanen uygulamaya çalıştığı yabancı yasada 
en ufak bir hata yaparsa, ipe götürebilirdi. (alımının geçtiği yer, kendi yerli 
yasasına göre davranırsa da asılıyordu, benzer şekilde kendini zorla getirilmiş 
İngiliz yasalarına adapte etmeye çalışırsa da!) 

Senchus Mor'da borçlunun "oruca bağlanmasl'yla ilişkili olarak şöyle deniyor: 
"Seçkin insanlardan seçkin insanlara olması hariç, aşağı seviye vakalarda ihbar 
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her hacizden önce gelir. On/ann dıtmmıtnda omç hacizden iince gelir. Omç tıttma sözii 

vermemil olan her şeyden kaçan kişidir; her şeyi göz ardı eden e Tann ya da İnsan 
tarafından ödeme yapılmayacaktır." 

Whitley Stokes'un başta işaret ettiği üzere, bu tiim Doğıtya yqyılmıftı, Hindu 
"dharna otıtrması''na tekabül ediyordu. (Karş. Strange: Hindıt Yasası). (297) Bugün 
hala İran'da bir kişinin bir talebin ödemesini yapma niyetiyle oruç tutarak ona 
borçlu olan kişinin kapısına biraz arpa ektiği ve ortada oturduğu çok çarpıcı 
örnekler. (alımının geçtiği yer) 

Dharna kelimesi Romalıların "capio"suna eş olmalı ve anlamı "gözaltı" ya da 
"tutuklama". Manıt VIII, 49'da geçiyor olmalı (alınunın geçtiği yer) . Vyavahara 

Mqyıtkha'da Brihaspiti'den çok kez alıntı yapılıyor, zorlamanın yasal biçimleri 

arasında "zetJCesini, oğlıtnıt, siiriisiinii hapsederekya da onıtn kapuını siirekli izleyerek" 

borçlıtnıtn ödemesi sağlanabiliyor. (298) 
Bkz. Lord Teignmoıtth'un tasviri (Forbes'te, "Oriental Memoirs'' II, 25) 1 8. yy. 

sonundan önce Britanya Hindistan'ında bu "sürekli kapıda izleme" formu. 
Bir Alfred Yasası'nda şöyle deniyor: 
"Düşmanının evde otıtrma'da olduğunu bilen kişi ondan adalet talep etmeden 

önce savaşmasın. Düşmanına rahat vermeme gücü varsa ve onu evinde 
kuşatacaksa, onu orada 7 gün tutsun ama o içeride kaldığında ona saldırmasın. 
Öyleyse yedi günden sonra teslim olmaya ve silahlarını bırakmaya razıysa, onu 
otuz gün güven içerisinde tutun ve akrabalarının ve arkadaşlarının haberinin 
olmasını sağlayın. Fakat davacının kendi gücü yoksa, Earldorman'a gitsin ve 
Earldorman ona yardım etmeyecekse, savaşmadan önce Kral'a gitsin." Son 
olarak evde otıtrma'daki adam gerçekten davacının zevcesi, kızı ya da kız kordefi ile 

birlikte kapatı/mı pa, ona saldmiabi/ir te tiiren olmadan öldiiriilebilir." (Bu sonuncusu 
Bay Napolyon'un 324. Ceza Kanıtnıt'nda da var ... ) Angio-Sakson kıtra/ı sivil güç 
tarafından uygulanılmalıdır, Earldorman ya da Kral; Hindıt Brahmin kıtra/ı 

diğer dünyada ceza korkusuyla. (303, 304) "Dharna otıtrma/e' Britanya yasalan 
tarafından yasaklandı, Yerli Hint eyaletlerinde hala yaygın ve muhtemelen 
orada askerler tarafindan borç ödemelerini almak için konıtlmıtf bir iinlem, Gaius'un 
günümüze gelmiş, bunlardan birini askeri veznedarının borcunu ödememiş 
olduğu iki vakasındaki "pignoris capiô' gibi (304, 305) . 

Rahatına düşkün Maine X/. Ders'te ("The Ear(y History of the Settled Properry 

of Married Women") ana hakkryla henüz tanışmamış (Bachofen, vs.), Morgan'ın 

kitabını da kendi hesabına "zarif" dekorasyon" olsun diye edinmemişti. 
Bir Roma hanesinde siirekli hizmet/i konıtmıtndaki bir adam USHcapio (daha 

sonraları Prescriptio) yoluyla paterfamiliasın bir kölesi oluyordu. (31 5) Daha 
sonraları sıradan bir Roma evliliği her iki taraftan birinin isteğine bağlı olarak 

bofanmqyla sonıtçlanabilen göniillii bir evlilik bağı topllimıt. (31 7) Eski İrlanda 
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Ya.rası'ndan sonra kadınlar zevçlerinin izni olmadan kendi miilklerfyle bata çıkmada 

biraz güç sahibi oldular ve bu [İngiliz mankafa) hakimler tarafindan 11. yy.m 

baf1nda apk a(lkyasadıp beyan edilen kHrHmlardan birfydi. (324) Brahmin Hintli 
187 Hukukçular kendi dedikleri üzere 'fuh.ral Ft!]da" doktrinini iyice 1 işlemişlerdir 

(ve bu neredeyse Manu'yla başlar). Ölünün konumunun uygun kefaret t!]inlerfyle 

diizeltildiği kadar birine geçen ya da kalan miilk onlar tarafindan kısmen mirasın geldiği 

kitinin rHhunun aCidan re afağı/amadan kJtrtan/abi/diği n/iie/ harcama/annı oaemede bir 

fon ya da kJ.rmen kurban/ar için J9gun peiforman.r/ara oaii/ o/ar ak görü)egeJmişti. (332, 

333) Benzer şekilde Kato/ik Kili.re.ri: ölü bir adamın mallarının kendi ruhu için 
t!Jin .ra/m alma.rımn ilk ve en iyi yolu ve bu görüşlerden Kilise Mahkemelerinin 
tiim va.riyetname ile ilgili ve vasiyet bırakmayanlar için yargı yetkisi gelişti. (332) 

Mitak.rhara'da şöyle deniyor: "Yeniden canlanmıf bir adamın serveti dini 
kullanım içindir ve bir kadının böyle bir mülkü devralması uygun değildir çünkü 
dini ayinlerin icrası için yeterli değildir." (332, 333) 

Hint yasalarının şimdiye kadar kocası tarafından devralınamayan Stridhan'da 

(evli bir kadının yerleşilen mülkü) bulunan kadınlara faydası ve benzer şekilde 
kadının malının mülkünün kıziarına ya da ailenin diğer kadın üyelerine geçtiği 
yönünde söz vermesi (karş . Strange: "Hindoo Lıu!') vs.. -tüm bunlar Bay Maine 
tarafından doğru yorumlanmadı, çünkü onda genlle ve bu yiizden kDkeninde 

kadıniann vera.reti -ne.ril fecere.ri erkek değil- ilgili tüm bakış eksik. Eşek herif 
kendisinin pembe gijz/iiklerle nasıl baktığını söylüyor: "Aryan alt-ırklan arasında 
[şeytan herif bu '�ryan" zırvasını alıyor!], Hinduların kendi toplumlanm Romalılar 

gibi patriyarkal olarakyönetilen ailelerden bir toplama olarak örgütlemiş oldukları 
giivenle .r&lenebilir. [Niebuhr'dan Romaaile.rinin hala spesifıkpatria pote.rtas formunda 
geliştikten sonra bile gen.r içerisinde sarmalanmış olduğunu bilebilirdi.] Öyley.re 

(Sadece Maine'nin kendi "giivenli iddia.rı"na dayanan bir "i.re", bu "göstermelik 
ahlakçı "ise"si) herhangi erken diJ"nemde [Maine kendi "patriyarkal" Roma ailesini 
her şeyin en başına taşıyor] evli kadın82 [73] Hindularda miilkiiniin hakkım tiimden 

zevdnin kontro/iinden kıtrtanyordu ["kontrolünden kurtarıyor" yani Maine'nin 
"güvenli iddiası"ndan], aile de.rpotluğunun [mankafalı John Bull'un esasında 
"despotluk" olarak okunacak temel bir favori doktrini)yiikiimliiliiklerinin bu özel 
örnekte neden gevşediğini bulmak kolay değil. (323) 

Maine, Mitak.rhara inceleme.rinden şu pasajı, daha önce Sir Thoma.r Strange'in 

kitabının "Hindu Lıw"unda (bkz. bizzat böl. I, s. 26-32) alımı yapmış olduğu 
pasajı (1830 yılında çoktan eserinin 2. Ba.rkl.rı olarak almt1 yapıl(/(ak biçimde 

yt!Jımlanmır. "Eiement.r of Hindu Lıul' o kadar çok miikemmel kaynak li.rte.ri 

içeriyor ki ve bu noktada ihtilaf var. Strange'in kaynaklarda verdiğinin ötesi 
daha Mitak.rhara'da görülebiliyor, daha sonraki Hindu hukuk tefsirlerinden 
bahsetmeye gerek bile yok, yt!}mcw Stridhana'run kökenini artık anlamıyor ve 
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kendini akılcı ve makul yapmak için o kadar yanlış yollara sapıyor ki, yaklaşık 

Cicero zamanı Romalı hukukçuların onlara anlaşılmaz Eski Roma (onlar için 

"arkaik") hukuk adetleri ve formülleri vermeleri gibi. Bu tip bir akılcı açıklama 

mesela Mitahhara'da gelinin "harci' "ona son seremonide, gelin alayında, 

evlilik sözleşmesi çoktan yapılıp nikah kıyıldıktan sonra verildiğinde, gerdek 

gerçekleşmeden hemen önce, gelin buraya kadar annesiyle kalır" (Strange, böl. 

I, s. 29); Strange bu domi-ductio'ya, gelini eve getirmeye, işaret ediyor, Hindu'yla 

sadece daha iinceki sö:(je1menin bir sonucu olan, Romalılar arasında tamamlanma 

ihtiyacı olan bir öğe olarak; gelin sadece bir "sponsa" olduğunda "uxor' (zevce) 

olup statim atque ducta est, quamviis nondum in cubiculum mariti venerit"; ve 

188 Strange devam ediyor: "Bir Hindu zevcesinin haracı dahası bu anomai!Je katılır, 1 

ölümüyle kadının kendisine has veraset yolunda miras kalır." Bu "anomall' sadece 

parça parçadır, serverin belli bölümlerine indirgenmiştir, ilkellerin83 [74] kadm 

leeeresinde gem'in nesli #st#ne in1a edilmif, eski olağan kurallann htryatta kalmastdrr. 

Böylece her şeyden önce hukukta vs. "anomali"lerle ilgilidir. {istisnaların dilinde 

her şeyden önce daha eski, kökene dair olanın artrklan) Eski norm, değiştiritmiş 

görece modern duruşta "anomali", anlaşılmaz istisna olarak görülür. Kadın 

1eceresinde nesil çok zaman önce erkek feteresine geçtikten sonra, bütün Hint hukuk 

kaynakları ve tefsirleri yayımlaruyor. (Strange'den daha da görüldüğü üzere, 

Hindistan 'ın farkir böl#mlerinde anamali #ç a1ağ1 bef yukan "m#kemmer kalıntı) . 

Maine'nin Mitahhara'dan alıntı yaptığı yer şöyle: 

"(zevceye) düğün sırasında, gerdek ateşinden önce baba, anne, zevç ya da 

bir erkek kardeş tarafından verilen şey." Ama Mitakshara'nın derleyeni başka bir 

yerde bulunmayan bir önerme ekliyor: "veraset, satın alma, taksim, el koyma ya 

da bulma yoluyla elde edebileceği mülk de Manu ve diğerleri tarafından "kadının 

mH/kil' olarak adlandırılır." (Mit. XI. 2) (s. 322) 

Bunun üzerine Brahmin tefsircileri arasında şiddetli tartışmalar ve kurnaz 

Maine meseleyi şu şekilde açıklıyor: 

Aryan cemaatlerinde "kadınların ayrı mülkünün en erken izleri Gelin Bedeli 

olarak bilinen geniş biçimde yayılmış antik kurumda" bulunuyor.84 [75] "Damat 

tarafindan d#ğ#n ya da diiğ#n#n ertesi g#n# ödenen bu bedelin bir krsmr gelinin babasına, 

zevce aktanlan Patriyarkal ya da Aile otoritesinin telafisi (!) olarak, gidiyor, ama diğer 

kısmı bizzat geline gidiyor ve genelde gelin buna ayrı olarak sahip ve zevcinin 

mülkünden ayrı tutuyor. Bir dizi Aryan geleneği altında kadıniann yavaf yava1 

elde ettiği diğer t#rmH/ki haklarGelin Bedeli kısmındaki hakları içerisine massedildi, 

muhtemelen (!) kadın mülkünün mevcut tek tipi olarak." (324) Buna karşı 

Maine'nin dediği doğru: ''Aslında Br ahmin yazarlannın karma yasa ve din #zerine 

yazdıklan hesabına sürdüriilen genel çabanın kadıniann daha biiy#k otoriteler tarafindan 

tanrndrğr bulunmuf giiriinen tryncalrklannr sınırlama konusunda apk emareleri var." 



(325. Roma'da bile tam tersi yoldaki eski karp geleneğe karp patria potestas'ın 
kadının tam karşısına yerleştirilmesi abartılı) 

Brahı:ıllnlerin pislikleri "Sıtttee'' ya da dıtl yakma da zirveye ulaşıyor. Bu adetin 
"mal us usus" [kötüye kullanma-ç.n.] olduğunu, "yasal" olmadığını önceden S tran ge 

söyledi, çünkü Manu ve diğer yüksek otoritelerde bununla ilgili bir şey bulmadı; 
bu adam "dulun cennete ulaşahilmesi koşuluyla" kadının zevcinin ölümüyle bir 
tecrit, mahrumiyet ve edep hayatı yaşamasını bekliyord\L" (Post, s. 245) Shasterda 

da sadece suttee öneriliyor (Strange, alınorun geçtiği yer s. 241). Ama Brahminlerin 

bizzat meseleyi nasıl açıkladıklannı görmek için yukan bkz. ("dini kıtilamm/ar 

için ta.rarlanmıf miilk") ve heriforin çıkan indirimi yuvaciamak için (bıtnıtn için 

torenin ha,.amalanm ödemek zOf'ltnda o/anlat]. Strange vurgulu biçimde "Brahminleri 

tasarlamak" ve "çıkar sahibi akrabalar" dan bahsediyor (alımının geçtiği yer s. 239). 

Yani: "zevcinden sonra hayatta kalan zevce onıtn varisi olarak yerine geçer, erkek 

evlatyoklıtğıtnda. (Strange, böl. I, s. 236) Bunun dışında "kadmtn (merhum zevcin) 
temsilcileri tarafindan kof'ltnması gereken hak talebi. (alımının geçtiği yer, s. 246) 

kendi hakkı olarak sahip olduğu "Stridhana" istisnasıyla birlikte zevcinden miras 
kalanları (zevcin erkek eviadı olmadığı takdirde) zevdnin varisierine devreder, 
sadece doğrudan olanları değil, o sırada tüm yaşayanları (s. 247) . Burada şu 
mesele açık: sıtltee kısacası, kısmen dini törenler için (ölenler için) veraseti 
Brahmanların85 [76] (ruhani) kısmen de Brahminlerin ele geçirmesi için dini 

bir dnqyet. Dulun86 [77] veraseti üzerine yasalar gen.r'i, zevcin yakın ailesini 
ilgilendiriyordu. Şiddet ve küçük düşürmeler çoğu zaman dulu "bağlantılar" 
tarafından yakarak öldürmek için (239, 240 Strange, böl. I) 

Çoktandır Strange'de bulunmayan bir şeyi Bay Maine bizzat ekliyor. Ve 
189 genelleştirdiğinde 1 o da şunları diyor: "Hindu yasaları, dini ya da medeni, 

yüzyıllar boyunca dönüşümden, gelişimden geçmiştir ve bazı bakımlardan 
[! Maine din adamlarından, hukukçulardan ve yüksek sınıftan gelenlerden 
bahsederken her zaman yumuşak konuşuyor, genelde!] mahrumiyet sonra gelen 
Brahmin tefsircilerinin elinde." (326) Bunu Strange de biliyordu, ama kilise 
adamlarının başka bir yerde de bundan iyisini yapmadıklarını ekiemiş ri! 

İngiliz cahili Maine tüm ilkelliği ''gNiplann on/an olıtttıtran iiyeleri iizerindeki 

de.rpotlıtğll' olarak özediyor" (s. 327) ! O zamanlar Bentham, Maine için henüz 

ilginç olmayan -yani çok eski zamanlarda- "modern" yasaların yeni zamanları 
temsil eden formül ve motorunu bulmuştu: "en çok sqyrda insantn en biiyiik 

mıttlıtlıtğll' Sahte ahlakçı! 
Adam evlatsız vefat ederse, yerine omiir b<!JH yanS<!J akrabalanndan iJ"nce zevcesi 

geliyor (kendisinin değil zevcinin, Maine'nin söylemeyi unuttuğu üzere; bu hqyat 

b<!JH lenıtre olarak küçük düşürme de Strange'in sunduğu kaynakların gösterdiği 
tam örüntüsü gibi kendi akrabalarının suttee üzerinde kendini "dini" olarak 



Marx'ın Henry Sumner Miline Ahnulan ı 24'5 
KNnı,/an• Erk•• T oribi Ottri•• Dmkr 

kanıtlayan salt çıkarları var). Şu an üst sınıf Hindular arasındaki evlilikler yaygın 
biçimde evlatsız, en zengin Hint eyaletinin (Bengal) hatın sıryı/ir bir kumı hıryat 

bqy11 kiracı olarak d11llann elinde. Fakat İngilizler Hindistan'a girdiklerinde İç 
Bengal'de tam da S11t1ee'nin "sadece yer yer değil, zengin smıjlarda daimi lle neredeyse 

wrensel bir adet' olduğunu gördüler. [S tran ge, kitabı Maine'ninkinden 45 yıl önce 
ve Strange Madras'm bauargıcı, kitabının önsözünde bize bahsettiği üzere 1198 'de 

Madras Batkanlığmda adalet idaresine giriyor (alımının geçtiği yer Önsöz VIII), bu 
yüzden doğal olarak Madras Başkanlığı tarafını tutarak şunları söylüyor: "(Suttee 
ıideti) neredeyse hep alt smıjlarla smırlıdır," -ülkenin yasasında olduğu kadar, dinde 
derin bir kökünün olmadığının kanıtı. Böl. I, s. 241) "ve kural olarak kendini 
zevcinin cenaze ateşinde yakan hiçbir zaman küçük çocuklu dul değil, sadece 
evlatsız duldu. Yasa ve dini adet arasındaki en yakın bağlantı su götürmez ve 
dulun ömür boyu bağlılığı yoldan çıkabilir diye kendi kendini kurban etmesi 
sağlanabilirdi. Pratiği ilk defa gözlemleyen İngilizlere bu kadar şaşırtıcı gelen 
ayinin icra edilmesi konusundaki kaygısı (tam tersi: miras bırakan zellcinin 

ailesinin; sadece ailenin kadm iiyeleri onun Stridhana'sıyla ilgiliydi; kalanında aile 
sadece dini bağnazlık ve Brahminlerin etkisiyle ilgili olabilirdi) aslında en kaba 
güdülerle açıklanabilir; fakat onu kurban olmaya iten Brahminler [din adamı 
Brahminlerin, yani üst sınıfların, yapması hariç, adamın akrabaları büyük ölçüde 
diinywi Brahminlerden oluşmalıydı!] hiç fiiphesiz on11n miilh sahip olmasından salt 

mesleki bir tikrintiyle etkilendi (! Naif Maine). Kadın, on11 hayat bf!JII kiraayapan 

medeni kanunun eski kuralından [yani bu da arkaik olanın uyarlanarak hayatta 
kalmış olanı] k11rt11lamryord11, onun yerine kadının ödevini kendini ürkünç bir 
ölüme adamasına yol açan modern kurum savaşıyordu." (335, 336) 

S11t1ee Brahminlerin sunduğu biryenilik olsa da,yeniliğin bizzat Brahminlerin 
kafalarında yeniden eski barbarlığın kalımılarına dayanmasını engellemiyordu 
(adamı kendi malıyla gömmek) ! Yani din adamı kafasında naif kökeninden 

190 çalınınakla birlikte yaşayan kadim vahşet. 1 Bay Maine şunu dediğinde: "Roma 
İmparatorl11ğ11'n11n parçalanmaimm nihai sonucunun kadınların kişisel ve mülki 
hakkı açısından onların son derece aleyhine olduğu hiç şüphe götürmez bir 
gerçektir" (337) bu batasıca lafın bin ölçüp bir biçerek söylenınesi lazım. Şöyle 
diyor: "Kadınların yeri yeni sistemde (Barbarlar), sistem tam örgütlendiğinde 
(yani Feodal yapıların gelişiminden sonra) Roma kanununda olduğundan daha 
kötüydü ve Kilise 'nin çabalan olmasa çok daha kötüye gidebilirdi" (337) Kilise'nin 
botanmtryı (Roma usulü) , sakrament günah olarak ele alsa da, kaldırdığı ya 
da bunu, hatta evliliği mümkün olduğunca zorlaştırdığı düşünülürse bu çok 
kabaca. Mal sızdıran Kilise'nin "mülk hakkı" ile ilişkili olarak kadınlar için bazı 
şeyleri güvence altına almaktan kesinlikle çıkarı vardı (Brahminlerin çıkarının 

tam tersi!) Bay Maine X Il. Dm'ınde87 [78] Avrupa'yı İngiltere'nin orada88 [79] 
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"Analitik HHknk Bilginleri'ne karşı ayrıcalıklı olduğunu söyleyerek şaşırttı. 
Bunlardan en önemlileri Jeremy Beniham ve john AHstin'dir. (343) AHstin 'in: 

"Province of jHrisprHdence Determinetl'i uzun zamandır bu Üniversite'de en seçkin 
ders kitaplarından biri olmuştur. (345) (bu herifin diğer dersleri yakın zamanda 
dünyada paylaşıldı.) Öncüileri Beniham ve Hobbes. Şunlar aynı John AHstin 'in 

büyük keşfi: 
"Kararlı ve üstün bir insan (diyor allıime John Austin) (benzer şekilde üstün 

olan bir insana itaat etme huyuna sahip değilse, verili bir topiHmHn yığınından 

altfkanlrğa dayanan itaat alrr, o kararlı ve üstün kişi o toplumda Egemen'dir ve 
üstün kişi de dahil olmak üzere toplum politik ve bağımsız bir topiHmdur." 

''Toplumun diğer üyeleri bH üstün kifinin tebaasıdır, ya da toplumun diğer üyeleri 
bu üstün ve kararlı kişiye bağımlıdır. Diğer üyelerin bH kararlı ve üstün kifrye karp 

konHmH bir tabiryel ya da bağımliirk diii"HmHdHr. Bu üstün kişi ve onlar arasında 
devam eden karplıklr ilifki Egemen ile Tebaamn ya da Egemenliğin ve Tabiiyetİn 
ilişkisi olarak nitelendirilebilir. (Maine'ın alımısı s. 348, 349) "Kararlı ve üstün 
insan" ki Egemen "bireysel ya da cemaate ait bir Egemendir' (bu tek kişi ya da 
grup için kullanılan deyiş de Austin'in bir buluşudur) (349) Bay Maine Austin'in 
görüşlerini şöyle açıklamaya devam ediyor: cemaat şiddetle ya da gönüllü olarak 
bir dizi ayrı parçaya ayrılmışsa, her parça bir denge haline oturur oturmaz 
(belki anarşiyle geçen bir ara dönemden sonra), Egemen var olacak ve artık 
bağımsız olan kısımların her birinde keşfedile bilecektir. (349, 350) Egemenliğin 
tüm şekillerinin ortak karakterine göre -Egemen bir kişi olsun kişilerden 
bir kombinasyon olsun- karp konHiamaz güce sahip olması, illa I!JgHianmtryabilir, 

I!JgHianma potansfyeli de olabilir. Egemen tek kifi ise Austin ona manark diyor; 
küçük birgrHpsa- oligarfi; bir grup hatırı sayılır boyutlardan oluşuyorsa, aristokrasi; 

çok büyük ve çok sayıdaysa, demokrasi. Austin "sımrlr monarf1" isminden nefret 
ediyor, onun zamanında şimdi olduğundan çok daha moda ve Biiyük Britanya 

yilnetimini aristokrasiler arasında sınıfiandırıyor. Egemenliğin tüm formlannın ortak 

noktası tebaalan ya da akran-tebaalan sımrsızca baskı altına alan iktidar (ama illa 
irade olmak zorunda değil) . (350) Böyle bir egemenin tanınmadığı yer-Anaqi. 

(351)  (Egemen'in) karakterini belirleme meselesi [verili bir toplumda] her zaman 

olgH meselesidir . . .  hHknkya da ah/dk değil. (alımının geçtiği yer). 
Egemen kararlı ve üstün bir insan olmalıdır_ Daha çok kişiden oluştu mu,89 

(80] bir lefkilat ya da cemryet kapasitesinde hareket etme yelisi ne sahip bir dizi kişiden 
oluşmalıdır . . .  Egemen kendi güç tatbikatını etki/emek zorunda olduğundan, 

191 belirli bir irade tatbiki tarafindan kendi bi!JrHklannı 1 neşretmeli. Fiziksel güce sahip 

olma kaçınılmaz bir emare. (351) Top/11111 yığmr Egemen olarak adlandmlacak olan 

üstün kiff.Ye itaat etmek zorHndadrr. TopiHmHn tümü değil çünkü bH dHrHmda egemenlik 

imkansız o/HrdH, amayrğm, biiyük çoğHniHk, itaat etmelidir. (352) 
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Egemen, cemaat yğmmdan altfkanlrğa bağlr bir itaat gormelidir. (353) Ayru şeyin 
bir karakteristiği daha: üstün ınsanın diğer herkesin kontrolüne bağışıklığı. 
(alıntırun geçtiği yer) 

[Maine'nin bizzat itiraf ettıgı uzere, bu Austin'in temel metnine göre, 
Bentham'dan90 (81], Hobbe.r'tan alıntı (Leviathan: Böl. De Cive, ilk kez Elementa 

Philosophiae'da Latince yayımlandı)] 
Ama Maine diyor ki: Hobbes'un amacı politikti; Austin'inki "katı bilimser 

(355) [bilimsefl. Demode sıruftandırma, tanımlama vs.nin bilimsel sayıldığı yerde 
mankafa İngiliz hukukçularının aklında olduğu olacağı kelime bu kelime, ama 
sadece anlam olarak. Ayrıca kaq. 1) Machiavelli ve 2) Linguet.] 

Bunun dışında: Hobbe.r Devielin (Hiikiimet ve Egemenlik) kökenini 
derinlemesine araşaracaktır; Hukukçu Austin için böyle bir sorun yok; onun 
için bu olgu belli bir dereceye kadar a priori olarak var. Maine bunu s. 356'da 
söylüyor. Bahtsız Maine'nin bizzat hiçbir fikri olmadığı iizere, devletlerin, yani politik 

olarak örgütlenmiş bir toplumun, (ilkel cemaatlerden sonra vs.) olduğu yerde 
devlet kesinlikle Prens değildir; Prens sadece devletmiş gibi göriiniir. 

Bay Maine Austin'in Hobbes'çu "güç" teorisi yorumu üzerine dikkat çekiyor: 
Cemaatin tüm üyelerinin eşit fiziksel gücü olsaydı ve silahsız olsalardı, 

iktidar sadece sayıların üstünlüğünün salt sonucu olacaktı; fakat aslında içinde 

en o·nemlisinin üstün fiziksel güç ve cemaat boliimlerinin üstün silahlanması olduğu 
çeşitli sebepler sayıya bağlı azınlıklara, bütününde toplumu oluşturan bireylere 
dayanılmaz baskı uygulama gücü vermiştir. (358) 

Büyük "Analitik Bilginleri"nin (Bentham ve Austin?1 (81] öne sürmekle 
suçlanamayacağı ama bazı müritlerinin cüret etme yolunda oldukları iddia, yani 
Egemen bireyin ya da grubun aslında kontro/Jiiz bir irade tatbiki tarafindan toplumun 

depolanmtf giiciinii l!)guladığı kesinlikle hiçbir zaman olguyla uyum içerisinde değildir. 
Kısaca ahlak diyeceğimiz ce.rim etkiler yrğmı [bu "ahlak" Maine'nin meseleyi 
anlamaktan ne kadar uzak olduğunu gösteriyor; bu etkiler (her şeyden önce 
ekonomik) "ahlaki" varoluş moduna sahip oldukları sürece, bu her zaman türetilmiş, 
ikincil bir modustur, hiçbir zaman prius değildir] Egemen tarafından toplumun 
güçlerinin e.ras tkJ.ğrHitmunu sürekli şekillendirir, sınırlar ya da yasaklar. (359) 
Egemenliğin ne olduğuyla ilgili Austinci görüş aslında şudur- Sf!Yutlamanm sonucudur 

[Maine çok daha derin bir şeyi göz ardı ediyor: görünen, üstün, kendi kendine 
yeten Devlet varoluşu bizzat sadecegö.riiniirdiirve bütün formlan içinde toplumun bir 

fazlalrğtdır, nasıl kendi92 (82] göriintii.rii toplumsal gelişimin belli bir basamağında bir 
kez beliriyorsa, toplum şimdiye kadar varmadığı bir hasarnağa erişir erişmez yine 
yok olur. Bir kez93 [83] bireylik kökeninde de.rpotik olmayan zincirlerinden (mankafa 
Maine'nin anladığı şekliyle) kopuldu mu,94 (84, 85] onun yerine banfpl ve konforlu 

gmplar, ilhl cemaat,95 (86]- böylece bireylijjn<XJ [87] tek yönlü işlenişi. 
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Ama bireyliğin hakiki doğası, içeriğini -''bireyliğin" çıkarlarını- analiz 
ettiğimiz an kendini gösterir. Bunun üzerine bu çıkarların da yine belirli toplumsal 
gruplarla onak ve onları karakterize eden97 [88] çıkarlar, smıftal çıkarlar vs. 
olduğunu görürüz, yine bu bireylik sınıfsal vs. bireyliktir ve bunların hepsinin 
temelinde son kertede ekonomik kop1//arvardır. Devlet bunlar üzerinde kendini 
temel olarak inşa eder ve onları koşullandırır. Yönetim'in ve (!) Toplum'un tüm 
karakteristikleri ve niteliklerini bir tarafa atarak -biri hariç, ve ortakgiiç aidi.Jetleri 

yoiNJia politik iistiinliiğiin tiim formlan tarafindan h:ığlanarak- erişilir. [Temel hata 
192 bu deği� 1 hata politik iistiinliiğiin, şekli ne kadar tuhaf olursa olsun, ve öğeler 

topluluğu ne olursa olsun, toplum üzerinde duran, kendi kendine yaslanan bir 
şey olarak alınması.] Süreçte göz ardı edilen öğeler her zaman önemlidir, bazen 
son derece önemlidir, çünkü doğrudan uygulanan ya da doğrudan a/gtlanan giiç hariç 

iman eylemini hıntrol eden tiim agelerden oluşur. [Mesela daha iyi silahianma çoktan 
doğrudan iiretim araçlanndaki ilerlemeye (bunlar mesela av ve balık avıyla doğrudan 

yok edici araçlar, savaş araçlarına giriyor) dayanan öğe.] fakat onları smıfoındtrma 

için bir kenara btrakma if/emi . . .  tamamen meşrudur." (359) Egemenlik anlayışının 
ulaştığı soyutlama sürecinde . . . her cemaa/in toptan tarihini . . .  sonucun erifmif olduğu 

usulii reddederiz. (360) 
Kısmen kulağa doğru gelen sözcük seçme yöntemiyle kısmen üstünü öntüğü 

yüzeysel eleştirisi98 (89], ilk önce şu deyişle döner: ''her toplumda Egemen'in 
uygulayacağı karşı konulamaz, zora dayanan gücünü uygulayacak ya da onu 
uygulamaktan imtina edecek tiim tarihsel öncüllerin y�m' onun tarihidir99 (90] 
(devletlerin)" (s. 360) ama tüm hikaye Maine'de "ahlaki öğeler" dediği şeyde 
çözülüyor, çünkü hukukçu ya da 100 (91] ideolog olarak dolaySiz devam ediyor: 
"Bunu oluşturan her şey Analitik Hukuk Bilginleri tarafından reddeditir -irsi 
ya da sonradan edinilmiş fikirler, duygular, inançlar, batı/ inançlar ve her tiirlii ön 

yargtdan oluşan bütün devasa toplam, bazıları kurumlar bazıları da insan doğasmm 

yapm tarafından yaratıldı. (Ve bifylece, Egemenlik tanımında bulunan kısıtlamalar 
söz konusu olduğunda, ülkemizin Kraliçe ve Parlamento'su tüm zayıf çocuklan 
ölüme mahkum edebilir ya da "lettm de cachel'" bir sistem kurabilir (s. 360) 
(İngilizleri şimdi İrlanda'da coercion bill .. ile oluşturdukları gibi. Bu Haziran 
1 881'de yazıldı) 101 [92] [İyi örnek, yarı deli IV. İ van. Boyariara ve Moskova'daki 
güruha öfkeliyken, kiJjlii çıkarlannm savunuculuğunu yapmaya çalıştı, yapmak 
zorundaydı.] 

[*] İlk önce kral, sonra bakanlan tarafından imzalandık tan sonra kraliyet mührüyle kapanan mektuplar. 
(ç.n.) 
[**) Kişilerin tutuklanmadan yargılanmasına izin veren yasa. (ç.n.) 
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Austin'in "iddiaları", "siıteminde Egemenliğin belirlenmesinin Yasa'nın 

belirlenmesinden iince gelmesi gerektiği bilinir bilinmez -Austinci Egemenlik 

anlaylftntn tiim Yönetim formlannı, on/an zorlayıcı giiç hariç her nitelikten Sf!YHimak 

iizere102 [93) kavrayarak zihinde bir grupta toplayarak yasanın belirlenmesine 
ulaşıldığı bir kez anlaşıldı mı- "apaçık önermeler" haline gelir, ve burada 
altındaki çapanoğlu kendini yine gösteriyor soyut bir ilkeden yapılan çıkarımlar 
sürekli akılda tutulduğunda, hiçbir zaman tamamen o/gJtlarda iirneklendirilmif vakanın 

doğasına has değillerdir." (362) 
Austin'in diğer dogmaları: "Hukuk bilimi Pozitif Yasa'nın bilimidir. Pozitif 

Yasalar, Egemenlerin kendi Tebaalarına hitap ettikleri, bir Giirev ya da bu 
Tebaalara yükümlü olma hali, yükümlülük koşulu dayatan ve Buyruğa itaatsizlik 
gibi bir durumda bir Yaptmm'ı ya da Ceza'yı tehdit eden BN.Jrnklardır. Bir Hak, 

Egemen tarafından bir Giirev'i ihlal eden bir103 [94) Tebaaya yaptırımı aşağı 
çekmek için bahşedilmiş bir fakülte ya da güçtür." (362) 

Tüm bu çocuksu boş laflar -En yüksek Egemen104 [95) zor kullanacak güce 
sahip olan, Pozitif Yasalar Egemenin Tebaalarına BN.Jrnklan; bu yolla tebaalarına 
görevler yüklüyar ve bu da ödev, itaat etmeyenleri yasaya karşı cezayla tehdit 
ediyor; Hak, Egemen'in toplumun belli üyelerine göreve karşı gelen toplum 
üyelerini cezalandırmak üzere aktardığı bir şey -bunlar çocukça, ve bizzat Hobbes 

bu çıplak egemenliğe dair güç teorisinden çok daha fazlasını çıkaramazdı- Bu 
john Aıtstin tarafından ciddi ciddi doktrin olarak vazedilmiş şeye Maine analitik 
hukuk bilginlerinin matematik ve politik ekonomide ona yakından benzeyen 

193 ve "s*ktiğimin katı bilimseli"' "prosedür"lerinden biri diyor. 1 Burada her 
şey sadece resmi tarafina dönüyor, bir hukukçu için elbette her yerde esas 
mesele. "Austin'in sistemi için Egemenlik'in niteliği değil giicii vardır ve burada 
"yasa", "yükümlülük" ve "hak"tan alınan görüş onların sadece zor kullanan 
güç olarak görülen görüşüdür. Böylece "yaptırım" kavramlar dizisinin birincil 
ve en önemli üyesi olur ve rengini diğer hepsine verir."(363) Maine, kimse 
"yasaların, bu tip yasalar resmi kanun yapıcı meclisten türediği sürece, Austin'in 
verdiği karaktere sahip olduğunu" itiraf etmekte zorlanmaz ("allowing") der 
(alımının geçtiği yer) ama bazı insanlar buna itiraz ediyor. Mesela "yasalarını 
Kodlar halinde dahil etmemiş tüm ülkelerin örfi hukukları özellikle İngiliz 
Halk Yasası"na göre (alımının geçtiği yer) Hobbes ve bu adamın (Austin, 
büyük Pompeius!) bunun için hayati önem taşıyan bir maksirnde ısrar ederek 
sistemlerine Halk Yasası gibi bu tip kurallar killiiyatı getirme şekli: "Egemen 

neye izin verirse, onH bN.JHrHr." (s. 363) Gelenekler Adalet Mahkemeleri tarafından 
tatbik edilene kadar, salt "pozitif ahlıik"tılar, fikir tarafından tatbik edilen 

(*) Burada Marx bir kelime oyunu yapıp "sciemifick" kelimesini türetiyor, "scientific" (bilimsel) ile 
Almancada"s*kmek" anlamına gelen 'ficken' kelimelerini birleştiriyor. 
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kurallardır ama Adalet Mahkemeleri onları tatbik eder etmez onun temsilcileri 
ve delegeleri olan Hakimler yoluyla aktarılarak, Egemen'in buyruklan olurlar. 
(364) (Austin burada bilmeden (bkz. yukarıda Sohm, s. 1 55-1 59)105 [96) İngiliz 
bir hukukçu olarak Norman krallannın İngiltere'de kendi Norman adalet h11kıtk 

ilifkilerinde mahkemeleri yoluyla yasal yoldan zorlayamayacakları değişikliklere 
zorlandığı gerçeğini İngiltere gerçeğiyle iç içe geçiriyor. Bay Maine burada 
açıklamaya devam ediyor: "(Egemenler) izin verdikleri şeyi bii.JHrHrlar, "çünkü 
kontrol edilemez güce sahip olma iddiasıyla herhangi bir anda sınırsızca icat 
edebilirlerdi. Halk Yasası onların buyruklarından oluşur, çünkü keyiflerine göre 
feshedebilir, değiştirebilir ya da yeniden bildirebilirlerdi." (364) Yasa (Austin 
tarafından) diizenlenmif bir giiç olarak görülüyordu. 

Rahatına düşkün Maine inanıyor ki: "Kendi içinde teorik olarak itiraz edileme� 

tarihin gidişatı ilerlerken pratik hakikare bariz biçimde yaklaşan bir varsayımda 
(!) bulunulabilseydi -Egemen'in değiflirebileceği (!), ama deği{tirmediği {eyin bii.JrHk 

old11ğ11 tJarsqyımı- bu hukuk bilginleri okulunun hukukçulada çelişen doktrini, 
paradoks havasını kaybedecekti (366). Bu, Hobbes'un ve onun küçük adamı 
A11stin'in Mainegil yorumudur. Bu skolastikten ibaret oyunbazlık. Soru "neyi 
deği{tirebileceğidir." Biz de hukuk bilimine dair formüller alalım. "Yasalar' 

kaldırılmadan,106 "desHet11dl' oluyor [zaman aşımına uğruyor-ç.n.] . "Pozitif 
yasalar" egemenin buyruğu olduğundan, var oldukları müddetçe onun buyruğu 
olmaya devam eder. Onları değiştirmediği için -böyle "yapabilirdi" çünkü 
onların zaman aşımına uğraması toplumsal durumun onları aştığıru107 [98) 
gösterir; ya da Maine formülünün işlediği üzere Egemen'in108(99) bunu da 
yapabilmesine rağmen, onları kaldırmıyor olmasının onlara bii.JHrHyor olması 
olduğunu söyleyebilir miyiz; ya da onları uygulamadığı için, onlara zaman 
aşımına uğrarnalarını bii.JHrdllğHnll söyleyebilir miyiz? Bu durumda pozitif 

biiJrllkianna itaat edilmemesini, yani onların uygulanmamasını buyurur ki bu da 
"buyruğunun" oldukça tahayyül edilmiş, kurmaca cinsten bir buyruk olduğunu 
gösterir. Austin'in "kendi etik109 [1 00) amentiisii . . .  erken fekJjyle FqydacıiJk'u." (368. 
Benthamcılık Maine için son derece değerli) 

(Austin'in) 2, 3 ve 4. Dersleri Tann Yasasi ile Doğa Yasasını eşleştirme 
çabasıyla (bu son sözlerin herhangi bir anlam içermesi mümkünse) fqydacılrk 

teorisini gerektirdiği kurallarla uğraşır . . .  Eşleştirme . . .  herhangi bir amaç için 
meşru olmaktan oldukça uzak ve değersiz (369) Uygun biçimde söyleneceği 
üzere hukuk bilgininin ideal yasa ya da ahlak standardarıyla hiçbir alakası 
yoktur." (s. 370. Ne kadar doğru! Teolojinin de ne kadar alakası varsa!) 

XIII. Ders. Egemenlik ve İmparatorl11k. (Bu Maine Kitabı'nın son Ders'i) 
"Yasd' kelimesi iki kavramla, "düzen" ve "güç" kavramlarıyla yakın ilişki 

194 içerisinde olagelmiştir. (3 71 ) 1 Austin'in temel yazıları en fazla 40 yıllık tır. (37 3) 
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Hukuk bilgininin bakış açısına göre yasa sadece bir sınıf eylem ve göz ardı 
edilmiş şeyi ya da genel olarak belirlenmiş bir dizi eylem ve izni bildirmesi 
gereken her hakiki yasanın gerekli koşulu yoluyla sadece düzenle ilişkili 
olmalıdır; tek bir eylemi bildiren bir yasa, hakiki bir yasa olmayıp, "rastlantısal' 

ya da "kendine o7,gil' bir buyruk olarak diğerlerinden ayrılacaktır. Bu yüzden, 
tanımlanmış ve sınırlandırılmış yasa, Analitik Hukuk Bilginleri'nin kavradığı 
şekliyle Hukuk Bilimi'nin konusudur. (375) 

Austin, incelemesinde "bir dizi varolan yönetimi ya da ( diyeceği üzere) politik 

iistiinliik ya da af ağılik formlannı her birindeki egemenliğin kati merkezini belirleme 
amacıyla" inceler. (375, 376) 

Austin, hiçbir titiz analizin kendi Egemen tanırnma cevap vererek, bir kişi ya 
da grubu ifşa edemediği cemaatlerin ya da insan topluluklarının var olduğunu 
kabul eder. 1 10 [1 01) O, önce Hobbes gibi (onun küçük adamı zaten) biranaqi hali 

olduğunu tamamen kabul eder. Ne zaman bOjle bir hal b11bmsa, Egemenlik meselesi 

için etkin biçimde savapiirve örnek olarak Hobbes'un aklından hiç çıkmamış olan 
şeyi, I. Charles ile Parlamentosu arasındaki savaşı, verir. Hobbes ve Austin'e 
sert bir eleştiri, cesur Fit?fames1 1 1  [1 02) Stephen'dan etkin olmayan bir anarşi koşulu 
olduğunda ısrar ediyor, mesela Amerika Birleşik Devletleri (Maine'nin örneği 

İç Savaş'tan önce) . (3 77) Bunların hepsi "sert" İngiliz hukuk bilimcilerinin 
en karakteristik yanları! Tüyler ürpertici Ma ine kendi hesabına açıklıyor . . .  
üstünde karara varılınadığı bilinen bir mesele için savaşmaktan bilinçli biçimde 
imtina edilebilir ve ben (bizzat Maine!) böylece etkin olmayan bir anarşi halinin 
yaratılmasıyla geçici bir denge çağrısında bulunmaya İtiraz etmeyi gerektirecek 
bir şey görmüyorum. (s. 377) 

Austin, bir doğa halinin teorik olarak mümkün olduğunu kabul ederek daha da 
ileri gidiyor; Hobbes ve diğerleri kadar önemsemiyor ama politik olacak kadar 
çok sayıda olmayan bir grup insan ya da grupların o ana kadar herhangi ortak ya 
da alışkanlıkla hareket eden bir cemaatin altına henüz girmemiş varlığını kabul 
ediyor. (378) 

A11stin, s. 237, I. Cilt, 3. Baskı'da !i!Jie diyor. 

"Yabanıllardan oluşan tek bir ailenin kendilerini diğer bütün topluluklardan 
mutlak tecrit ederek yaşadıklarını varsayalım. Ve babanın, bu tecrit edilmiş 
ailenin reisinin anne ve çocuklardan daimi itaat gördüğünü varsayalım. Arok 
başka ve daha büyük bir cemaatin bir uzvu olmadığı için, ebeveynler ve 
çocuklardan oluşan toplum açıkça bağımsız bir topl11md11rve üyelerinin kalanı re ise 
itaat ettiği için, bu bağımsız toplum, üye sayısının çok az olma durumu hariç, 
politik bir topl11m oluşturacaktır. Fakat üyelerinin sayısı son derece az olduğu 
için, bence "doğa hali içerisinde" bir topl11m olarak sayılabilir'; yani taabiyet halinde 

olmayan leifi/erden ol111an bir topl11m. Biraz komik kaçacak koşulları uygulamadan, 
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toplumu politik ve bağımsız bir toplum olarak, huyuran baba ve reis bir monark 

ya da egemen ya da itaat eden anne ve çocuklar tebaalan, pek gözümüzün önüne 
getiremeyiz." (Ne kadar derin!) 

Buraya gelinen noktaya kadar Maine'nin ekmeğine yağ sürülüyor, "dediği 
üzere yaratılmak üzere olan otorite formu aile reisi ya da pateifamilias 'm ailesi 
üzerindeki otoritesi olduğundan, en azından bir modern teoriye göre (Maine 
ve eşlikçiterinin teorisine göre) insanın insan üzerinde daimi gücünün yavaş 
yavaş geliştiği öğe ya da çekirdektir. (379) 

Ama Maine şimdi "ağır silahlarla geliyor". (Punjaub, anarşi ve etkin olmayan 
anarşinin akla gelebilecek her safhasından geçtikten sonra, topraklarının ilhak 
edilmesinden 25 yıl önce Sikh'ler diye bilinen yarı askeri, yarı dini oligarşinin 

1 95 görece güçlendirilmiş 1 egemenliği alana girdi. Onlar da kendi mertebelerine ait 
tek bir reis, Runjeet Singh'in tabiiyeri altına girmişti. Bu kadiri mutlak despot. 
Gelir olarak toprak üretiminden devasa bir pay almıştı. Onun haraçiarına 
muhalefet eden köyleri yağmaladı ve çok sayıda insanı idam etti. Büyük ordular 
kurmak için çok sayıda insanı askere aldı; tüm maddi gücü vardı ve bunu 
çeşidi biçimlerde uygulamaya geçiriyordu. Fakat hiçbir zaman yasa yapmamıfll. 

Tebaalarının hayatını düzenleyen kurallar ezelden beri başvurulan adetlerden 
geliyordu ve bu kurallar ailelerde ya da köy cemaatlerinde iç mahkemeler 
tarafından yönetiliyordu. (380, 381) Runjeet Singh, hiçbir zaman tebaalarının 
onlara göre yaşadığı sivil kuralların değişmesini hayal etmedi ya da edemezdi (!) . 

Muhtemelen onları bizzat uygulayan ihtiyarlar gibi bu tip kuralların bağımsız 
biçimde yükümlülük getiren gücüne kuvvetle inanan bir insandı. Doğulu ya da 
Hintli bir hukuk kurarncısı Runjeet Singh'in bu kuralları bH)'urduğu iddiasında 
bulunan bir kişiye karşı bunu vs. absürd bulacaktı vs. (382) 

Runjeet Singh'in yönetimindeki Punjab'ın bu durumu, nadir barış ve düzen 
aralıkları sırasında yerli hallerinde tüm Doğulu toplumların prototipi olarak 
alınmalıdır. Daha önce desporluklar bile olmuştu vs. Başlarındaki desporların 
buyrukları olabilecek en katı ve acımasız buyruklara sessizce itaat edilmesi 
gerekiyor. Fakat yine bu buyruklar, gelir toplanması için idari bir mekanizma 

olarak örgütlenmeye hizmet etmesi hariç, hakiki yasa olmamıştır; Austin tarafından 
"rastlantısal" ve "kendine özgü" buyruklar diye adlandırılan sınıftandı. Hakikat, 

yerel ve iç adetleri çö'zen !eyin . . .  Egemen'in bH)'rHğu değil, Tanrı'nın varsayılan 
buyruğu olmasıdır. Hindistan'da karma yasa ve dinle ilgili Brahmin incelemelerinin 

etkisi iilkenin eski örfi yasasım zayifiatmak üzere her zaman büyük olmuştur ve bazı 
özel durumlarda . . .  İngiliz yönetiminin altında daha da büyük olmuştur. (382, 
383) 

Asur, Babil, Med ve Pers İmparatorluklan, zaman zaman girişilen fetih savaşları 
için cesim alanlara yayılmış halklardan ordu için çok yüksek sayıda asker 
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topluyordu; zaman zaman buyrulan buyruklara mutlak itaat bekliyorlardı, 

itaatsizliği olabilecek en acımasız biçimde cezalandınyorlardı; önemsiz kralları 

tahttan indiriyorlardı, tüm bir toplumu oradan oraya aktarabiliyorlardı vs. Ama 

tüm bunlara tebaaların ait olduğu grupların gündelik dini ve sivil hayatı söz 

konusu olduğunda çok az karışılıyordlL "Med/erin ve Perı/erin değiftirilmemif 

yasasi'ndan bir örnek olarak, günümüze kalmış "krai!Jet yasasi' ya da "sabit 

ferman'' modern anlamda yasa değil, genelde bozulmadan bırakılmış antik 

muhtelif adete birden, şiddetli ve geçici müdahale olan "kendine özgü bir 

buyruktur." Atina İmparatorluğu bile, Attika değil tabi şehir ve adalar söz 

konusu olduğunda, açıkça ya.rtryla yiineten değil, Asya imparatorlukları gibi vergi 

alan bir imparatorluktu. (384, 385) 
Dünyaya yeni biryasa diizeni Romairiann İmparatoriHğ�tyla sunuldu. (386) 
Maine denilen herife göre devletler denilen politik cemaat/erin kökeni gmplann 

kqna{ma.r!Jiaoluşuyor, esas gnJbHn hiçbir biçimde patrfyarkal aikden daha kiiçiik olmaması 

gerekiyor (Yine!) Ama bu kaynaşma kısa süre içerisinde faık ediliyordlL (386) 
Daha sonraki bir aşamada politik cemaatler genelde çok büyük topraklar 

raddesinde . . .  genelde bir topiHmHn diğer bir topiHmHya da tek bircemaa/in ya da kabilenin 

baflndaki bir reisi ftthetmesiyle oluşturuluyordlL Fakat . . . bu büyük Devlet'lere 

dahil edilmiş küçük toplumların ayrı ayrı yerel hayatı yok olmuyordu, hatta 

ı96 gücünü de yitirmiyordlL (386, 387) 1 "Bir zamanlar bağımsız bir hayat yaşamış 

gruplardan müteşekkil modern toplumlardaki tam öğütme yasamoda çok daha 

biiyiik faaliyet gösterilmesiyle eş zamanlı ilerlemiş tir." (387) 
Köy Kurulu'nun güçlerinin (daha sonra Atina Ekklesia'sı vs.) en gerisinde 

yasama giiciiniin olduğu, en farklı biçimde kavranan yargr giiçleri olan modern 

isimlerle adlandırılması gerekiyor.1 12 (1 03) İ ta at edilen yasalara hep varolmuş 

gözüyle bakılır ve gerçekten yeni olan adetler gerçekten eski olanlarla karışır. 

(388, 389) Aryan ırkının köy cemaatleri (! Yine bu saçmalık!) ilkel etkiler altında 

kaldıkları müddetçe hakiki yasama gücü uygulamazlar. Yine yasama gücü bu 

artık ilkel yerli grupları en yakından yekpare muhafaza eden Doğu'yla sınırlanmış 

büyük Devlet'lerin Egemen'leri tarafından sözün m (1 04) herhangi anlaşılabilir 

anlamında uygulanmaz. Kavradrğrmrz iizere yasama ve yerel htryatm boz�tlma.rr 

her yerde el ele i/erler. (389) Son derece merkezileşmiş, etkin biçimde yasaması 

olan Devlet'lerin oluşumuna doğrudan ya da nihai olarak yol açmış etkilerin 

kaynağı Roma İmparatorluğuydu. Sadece vergi toplamtryan, trynr zamanda yasa da 

koyan ilk büyük egemenlikti. Süreç birçok yüzyıla yayılmıştır . . .  Başlangıcını 

ve tamamlaruşını . . .  yaklaşık olarak ilk EdictHm Provinciale'nin neşredilmesi ile 

Roma vatandaflrğrnrn İmparatoriHğHn tiim tebaalanna ytryrlmasrna yerleştirmeliyim. 

Fakat sonuç olarak örf hukukunun geniş ve muhtelif yığıru bozuldu ve yerine 

yeni kurumlar geçti . . .  (Roma İmparatorluğu) kalanları yuttu, parçalara ayırdı 
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ve ayağıyla çiğnedi. (390, 391) Sonra Roma İmparatorluğu ve onun hukuku 
barbarların kurduğu, yeni krallıklar üzerinde etkili oldu. (391) 

Örfi hukuk . . .  ona uyulmaz, yürürlüğe konulmuş yasa olarak uyulur. Küçük 
alanlar ve küçük doğal gruplar üzerinde uygulandığında, örfi hukukun bağlı 
olduğu ceza yaptırımları kısmen fikir kısmen batı) inançtır, ama daha büyük 
ölçüde bedenlerimizin hareketlerinden bazılarını üretmesiyle ilgili neredeyse 
kör ve bilinçsiz bir içgüdüdür. Adetle uyumu korumak için gereken esas km tl ama 

kavranamayacak kadar küçüktür. Ancak uyulması gereken kurallar bir kez 
küçük, doğal grubun dışında kalan ve onun bir parçasını teşkil etmeyen bir 
otoriteden çıktı mı, örfi hukukunkiyle hiç bağdaşmayan bir karaktere bürünür. 
Batıl inancın yardımını kaybederler (mesela Hıristiyanlık Dini. Roma Kilisesi?), 
muhtemelen fikirle ilgili olanı, kesinlikle kendiliğinden gelen bir tepkiyle. 
Yasamn arkasmdaki güç, bu yüzden, daha ilkel tip toplumlarda pek bilinmeyen 
bir dereceye kadar salt zorlayıcı giiç olarak gelir. Dahası, birçok cemaatte b11 giiç 

ona mantz kalan bireyler yığmmdan çok 11zak bir mesafede eylemek zontndadır, ve bu 
yüzden onu uygulayan Elfmen tecrit edilmi! eylemler ve bireylerden !?}}ade biiyiik eylem 

smtjlan ve ki1i smıjlanyla 11ğra1mak d11ntm11ndadır. Bu yüzden, onların "yasalarının" 
kayıtsızlığı, boyun eğmezliği ve genelliği. (392, 393) 

Genel oluşları (Yasaların) ve bir Egemen'in zorlayıcı gücüne bağımlılığı 
modern Devlet'lerin büyük toprak bölgelerinin, onları oluşturan alt grupların 
toz edilmesinin ve her şeyden önce Roma Devleti'nin vs. sonucudur. (394) 

Hampden diye bir köy olduğunu duyuyoruz, ama Hobbes için bir köy 
kavrarulamaz. İç kargaşa yüzünden İngiltere'den kaçtı; herif kıtada yiinetimlerin 

hızla merkezileştiğini gördü (yani Maine'nin söyleyemeyeceği kadar derin: 
197 Richelieu,Mazarin vs.) , yerel ayrıcalıklar ve yoğun çöküşteki 1 yargı gücü, o sırada 

anarşinin ocağı haline gelen Fransa Parlamentoları gibi eski tarihi teşkilatlar, 

keşfedilebilecek tek ümit krallık gücünde. Bunlar Westfalya Barışı'nda son bulan 
bariz savaş meyveleri arasındaydı. Feodal ve yarı-feodal eski çok formlu yerel 
faaliyet her yerde zayıfladı ve yok edildi. (buna karşılık Loch H ol/and her yerde, 
benzer şekilde Petty gibi) . Buna karşılık ürkünç Bemham'la ilgili olan şey aklının 
gerisinde olan şey: (Frans. Dev. ve Napolyon) . Başlangıcında demokrat olan bir 
Egemen'le despotlukla son bulan bir Egemen, Fransa Yasa'lannm Kodijikasyon11. 

Modern dünyada daha önce bu kadar çarpıcı bir önerme örneklendirmesi 
olmamıştır, Egemen neye izin verirse, onu emreder, çünkü bir ifadeyi her 
zaman sessizce ima ettiği izniyle ikame edebilir, Egemenlerin uygun yasarnada 
artan faaliyetinden geniş kapsamlı ve beklenebilecek en faydalı son11çlann (!) tümü 
üzerine hiçbir ders de bu kadar etkileyici olmamıştır. 
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Sir John Lllbbock "The Origin of Civilization and the Primitive Condition of Man." 

Londra, 1870. 

L11bbock, Önsöz'de Mii/ler (F. G.) "Geschichte der Amerikan. Umligionen," 

M'Lennan: 'Primitive Marriage'� Bachofen: 'Vas M11tterrecht;' Lord Kames "History 

of Man "den alıntı yapıyor. 
Birinci Bo"/iim'de ( Girif) Maine'run "Ancient La u!' u ile ilgili olarak, şu he rif keşke 

kendini gezi tasvirleriyle vs. daha ünlü yapsaydı şunu "bariz bir önerme" olarak 
sunmasaydı diyor: "insanlar kendilerini annelerinin akrabalannın akrabalan olarak 

çağmaydt, ilkel toplumların örgütlenmeleri karışırdı. Ben (yani Lubbock) şimdi 
Bay MeLennan'ın daha önce işaret ettiği üzere, kadınlar üzerinden akrabalığın 
tüm dünyada yabanıl toplulukların ortak ıi.deti olduğunu göstereceğim." (s. 2, 3) 

People of lndia'da Q. F. Watson ve J. W. Kaye'in) Oude Teeh.11r1arı ile ilgili 
olarak, "büyük topluluklar halinde neredeyse hiç aynşmayacak biçimde birlikte 

yafarlarve hatta iki kifi evli say11dığında bilebağsadece siı"zdedir." (alıntı, Lubbock'tan, 
s. 60) . 

MeLennan da Bachofen gibi hetairizm ya da komiinal evlilik Ofamasryla başlar 
[ve Lllbbock s. 70'de MeLennan'ın bu saçmalığa inandığını, yani komünal evlilikle 

hetairizmi bir tuttuğunu; hetairizmin bariz biçimde j11hf.11 gerektiren bir form 
olduğunu (ve bu komünal olsun tek eşli olsun evliliğe sadece zıt olarak var olabilir) 
söylüyor. Bu aynı zamanda bir Hysteron Proteron] (McLennan'ın görüşüne göre 
bir sonraki aşama erkek kordefierin ortak olarak zevcelerine sahip old11klan poliandri 
biçimiydi; daha sonra levirat geldi, yani büyük erkek kardeş öldüğünde, ikinci 
erkek kardeş dulla evlenir ve diğerleri de art arda. Bunun üzerine bazı kabilderin 
iç evliliğe bazılarının dıf evliliğe doğru koliara ayrıldığını düşünür; yani bazıları 
dışarıdan bazılan içeride evWiği yasaklar. Bu iki sistemden biri diğerinden eski 
olduğunda, dış evliliğin en eski olduğunu düşünür. Dış evlilik çocuk katline 
dayanır ve esir alarak evlenme adetine yol açar. Daha ileriki aşamada kadın ardıl 

fikri, kabile içerisinde bir biı"/iinme yaratacak derecede, bir gerçeklik olarak esir almayı 
gereksiz kılıyor ve onu bir sembole dönüştürüyor. (69, 70) 

Lubb. yabanıllar arasında çocuk katlinin yaygın olduğunu kabul ediyor, ama 
"en alt seviyelerde erkek çocukları da kız çocukları kadar öldürülüyor", Eyre'ın 
(kötü şöhretli!) ["Discoveries in CentraiAHstralia"] , bunun Avustralya'da yerleşmiş 
olduğunu1 ifade etmesi gibi. (70) L.Hbb. eleştirisinin çarpıcı örneği, MeLennan'ın 
"dıf evlilik" "iç evlilik" saçmalığını benimsfyor, ama sonra kurnaz tilki meseleyi 
şöyle "pragmatikleftiriyor': 

"Esir almaya dayanan bireysel evlilik yavaş yavaş komiinal evliliğin yerine geçti ve 
bu ilk önce dış evliliğe sonra da kız bebek katline yol açtı; böylece MeLennan'ın 
dizisinin sırasını değiştiriyor. İç evlilik ve düzenlenmiş poliandriye, sık olsa da, 
istisnai gözüyle bakıyorum, gelişimin normal ilerleyişine başlangıç olarak değil. 
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(s. 70) Komünal evlilik de bile, yağmalama yapılan bir seferde güzel bir kız 
yakalamış bir savaşçı onun üzerinde tuhaf bir hak sahibi olacaktı ve mümkünse 
görenekle taban tabana zıtlaşacaktı (!) . . .  Evliliğin iki biçimde var olduğu diğer 
vakalar da var; ve bu yüzden komünal evlilikle bireysel evliliğin bir arada var 
olduğunu varsaymak zorluk çıkarmaz . . .  Bir savaş esiri . . .  tuhaf bir durumdadır: 
kabilesinin onun üzerinde bir hakkı yoktur; onu eııir alan isterse onu öldürebilir; 
onu sağ bırakınayı tercih ederse, bu özgürlüğü vardır; nasıl istiyorsa öyle 
yapıyordu ve kabile bundan zarar görmüyordu." (70, 71) 

(McLennan) esir alarak evliliği takiben bH dikkate 1ayan gelenek, yani her 

zaman kabilenin dwından etJienmenin geldiğini ve ondan bu geleneğin doğduğunu 
düşünüyor, bunun için uygun isim olan eksogamiyi öneriyor. Eksogaminin esir 
alarak evlilikten doğduğuna inanıyorum." (72) Lubb. kabile içerisinde varolan 

2 gensl temeliyle ilgili de hiçbir şey bilmiyor, MeLennan kadar az, gerçi onun 
burnunu sürten ve onu gerçekten biraz kaşıyan birkaç olguyu alıntı yapıyor. 

Lubb. bunun üzerine, " 'esir alma'nın, gerçek ya da sembolik olsun, evlilik 
fikrine ne kadar geniş çaplı girdiğini" göstermek için MeLennan'dan kopya 
çekiyor. "Bay McLennan, bence, bunun önemini takdir eden ilk kişiydi. Ben 
(Lubb.) onun değerli eserinden şu kanıtların bazılarını aldım, ancak (!) birkaç 

ek vaka ekleyerek." (7 3. Büyük, muhteşem Lubb.!) Dış evlilik geleneği olan ve 
ecdadının izini baba değil anaya geri götüren, belli ba1/r do·rt kompt kabilenin oldHğH 

bir ülke vakasını ele alırsak- . . .  belli bir zaman sonra sonuç her kabilenin dört 
köken kabileyi temsil edecek dört sept ve klandan oluşması olacaktır ve böylece 
her kabilenin klanlara bölündüğü ve bir erkeğin her zaman başka bir klandan 
kadınla evlenmek zorunda olduğu cemaatler bulmamız gerekir. (75) 

Tarım kabileleri ve yerleşik yönetim biçimleri arasında, şefierin genelde çok 
büyük haremleri vardır, ve önemleri de, diğer durumlarda in ek ve atlarının sayısı 
rol oynarken, esas olarak zevcelerinin sayısıyla ölçülür. ( 104) 

"Birçok alt seviye ırk arasında kadınlar üzerinden ili1ki yaygın adettir," bu 
yüzden "bir adamın varisierinin kendisinin değil kız kardeşinin evlatları olması 
gibi tuhaf (!) bir adet" [ama bu durumda erkeğin varisieri olamaz ki, bu medeni 
mankafalar kendi teamillierinden kurtulamıyor]. Böylece zengin bir adam 
Guinea'da ölürse, silahları dışında malı mülkü krz kardqinin oğiHna kalır, açıkça 
Smith'e göre (Smith 'in "V f!Y'lge to GHinea"sı s. 143. Ayrıca bkz. Pinkerton's V f!Ytlges, 

cilt XV, s. 1 47, 421 ,  528) ; Astley's Collection oj Vf!Ytlges, cilt. II, s. 63, 265), mirasın 
devredileceği kişinin kesinlikle bir akraba olması nedeniyle (Pragmatizme bak!)" 
( 105) Battei(Pinkerton's VtD'ages, cilt. XVI, s. 330'da) Longo (Loango) kasabasının 
bunlardan bazılarının kralın kız kardeşlerinin oğulları olduğu 4 şef tarafından 
yönetildiğinden bahsediyor; çünkü kralın oğulları asla kral olamıyordu." 
Quatremere (Mim. Giogr. Sur l'Egypte et sur quelques contrees voisines, Paris, 
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1 8 1 1 ,  alıntı Bachofen (s. 1 08) ş undan bahsediyor: "Ch ez )es Noubiens, 2 [1 a] dit 
Abou Selah, lorsqu'un roi vient a mourir et qu'il laisse un 6ls et un neve du 
côte de sa soeur, celui-ci monte sur le trône de preference a l'heritier naturel 

(!)" (Abou Selah diyor ki Nuhyalılar arasında kralları yeni öldüyse ve bir oğul 
kız kardeş tarafından bir yeğen bıraktıysa, yeğen doğal varis tercihi olarak tahta 
geçer. �.n.) ( Caillie's Travels, cilt I, s. 1 53, burada deniyor ki: Orta Afrika üzerine: 

"egemen her zaman aile içinde kalır, ama oğul hiçbir zaman babasının yerine geçeme� 
onun yerine tercihen kralın kız kardeşinin oğlunu seçerler, bu yö'ntemle egemen 

giiciin kraliyel kanından birine daha kesin biçimde aktanlmasının daha kesin olacağım 

diifiiniirler." (s. 105) Caillie değil de bizzat oradaki Afrikalıların bunu söylüyor 
olması, kadın şeceresinden gelen neslin sadece en yüksek görevliler (şefier) 
için korunduğunu ve onların altta ne olduğunu artık bilmediklerini kanıtlıyor.) 
Kuzey Afrika'da Berberiler arasında aynı göreneği görüyoruz; ve Burton'a göre 
bu durum Doğu'da var olmaya devam ediyor. (105) Po(ybius (kadın şeceresinde 
ceddelik) buna Locrierle ilgili olarak değiniyor; ve Etriisk lahit/erinde nesil kadın 
şeceresinde tarif ediliyor. (s. 106) 

Hindistan'da Kasias, Kocch ve Nair'lerin kadın akrabairk sistemi var. Buchanan'a 

göre Tulava'da Buntar'lar arasında bir adamın mülkü kendi eviatianna değil, kız 

kardeflerinin eviatianna geçiyordu." Sir W. Elliofa göre Malabar halkı "diğer 
eyalederle aynı kast farklılıklarına sahip olmalarına rağmen, hepsi tek dikkate 
şayan adette birle{iyordu -miilkii sadece kadınlar yoiH_Yia devretmek." Teğmen 
Conmer'in yetkisine dayanarak, aynısının Travancore'da Ponan'lar ve Namburi 
Brahman'lan hariç tüm kastlar arasında da geçerli olduğunu ekliyor. Lıtham 

iddia ediyor ki (Descriptive Ethnology cilt II, s. 463) "Hiçbir Nair oğul kendi babasını · 
bilmez3 [2] ve tam tersi, hiçbir Nair baba kendi oğlunu bilmez. Zevcin mülkü ne 
olur, peki? Kız kardeşin eviatiarına geçer." (106) 

Darjeeling'e yakın bir kabile olan Limbu'lar arasında (Hindistan) , eviada isim 

verildiğinde ve babasının kabilesine anneye ödenen küçük bir meblağ karşılığında 
girdiğinde, babanın malı oluyordu: kızlar annede kalıyordu ve onun kabilesine ait 

oluyordu." (Campbell, Trans. Ethn. Soc.) Marsden (History oj Sumatra, s. 376) diyor 
ki: Sumatra Balta'ları arasında "şefiik/erde yerine geçme ilk etapta merhumun oğluna 

geçm� onun yerine kız kardeşin oğullarından birine geçer; bu genelde miilkle ilgili 

olağanüstü (!) kural adanın hı kısmındaki Malay'lar, hatta Padang civarında bile 
baskındır." (106, 107) 

Sir John Richardson (Boat Journey, cilt I, s. 406) Cook's lntlefin Kenaiyerlerinde 
bir adamın mülkünün kendi eviatiarına değil, kız kardeşinin eviatiarına geçtiğini 
anlatır. Kntchin'de de aynı durum geçerli (Smithsonian &port, 1 886, s. 326) s. 107. 

3 Carver(Travel<s> in North America) Hudson Körfezi'nde 1 Hintiiierin çocukları 
"her zaman anne ismiyle ayırt ettiklerini; ve bir kadın birden çok zevçle evlenir 
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de her birinden evlat sahibi olursa, hepsi anne ismine gftre çağnityar du." (1 07) Benzer 
kural, Haiti ve Meksika'da da yaygın (F. G. Miiller, Amerikan. Urreligionen, s. 
167, 539)] (s. 107) 

Poline:rya ile ilgili olarak Mariner, Friend!J ya da Tmga Adalannda (Mariner'in 
"Tonga Is/and/'ında, cilt 1 1 ,  s. 89, 91) "asa/etin kadın leeeresinden geçtiği, çünkü 
anne asil olmadığında eviatiann da asil olmadığını" öne sürüyor. (s. 1 07) 

Mariner'in4 [3] bir başka pasajına göre, bu adalılar kadınlar üzerinden ilişki 
aşamasını erkekler üzerinden ilişki aşamasına geçiriyar gibi görünüyordu.) 
Kadınlar yoluyla verasetin varlığı Vasu olarak bilinen Fiji geleneğinde açık açık 
gösteriliyordu. (107, 108) Batı Avustra!Ja'da da "her iki cinsiyetten evlatlar 
annelerinin aile adını alıyordu" (Ey re) (s. 1 08) 

Bay Lubbock'a göre, dinde aşamalar: 
1) Ateizm; konu üzerinde herhangi fikir yokluğu. 
2) Fetifizm; insanın arzularına uyması için İlah'a (her zaman kötü ruhlu olan 

bir ilah) etki ettiğini varsaydığında. 
3) Doğaya Tapınmaya da Totemizm, doğal nesnelere, ağaçlara, göllere, taşlara, 

hayvanlara, vs.5 [ 4] (semavi ci simler vs.) tapınıldığı. 4) Şamanizm; üstün ilahların 
insandan çok daha güçlü olduğu, ya da daha farklı bir doğası olduğu. Yukarıdaki 
mekanlan da çok uzağa ve sadece Şamanlar'ın erişirninde. 5) Puta Tapınmaya da 

Antropomorjizm; tannlar hıilıi tamamen insaniann doğasını alıyor . . .  daha güçlü; 
hıilıi ikna edilmeye yatkın; doğanın bir parçası, ama yaratıcı değiller; tasvir ve 
idoller yoluyla temsil ediliyorlar. 6) Tanrı ve Yazar, doğanın sadece bir parçası 
değil; ilk defa doğaiistii bir giiç. (Bay Lubbock şunu iddia ediyor: akılda dolaşan bir 
hayalet haline geliyor.] 1) Ahlak dinle ilintilendiriliyor. (1 19) Yabanıllar hemen 
her zaman ruhları kötiiciil varlıklarolarak görüyor . . .  görünmez bir kabilenin bir 
üyesi olarak. (129) 

Karş. Lubbock'un bilmediği üzere yabanılların Tanrı'ya inanan Avrupalılara 
oranla "akıl yürütmeleri"nin üstünlüğü6 [5]. Lubb. s. 1 28 ve devamı. 

Sumatralılar, Ay'da siirekli pamuk eğiren, ama sonra bir sıçanın gelip kumaşı 
parçaladığı ve adama işine baştan başlamasını buyurduğu bir adamdan bahseder. 
(138) 

Virginia yerlilerinin dikilmil laflardan bir daire (cercle) arasındaki kutsal dans ı, 
taşlar en üst uçlarına kabaca kazınmış bir baş figürü hariç, Druid denilen 
tapınaklanmıza tamı tarnma benzer. (Bkz. Lubb. s. 1 56 fig. LAtifau'nun "Moeurs 

des Sauvagel'ından alınmışur) 
California yerlileri, inançsızlıkları ve eşitlikleri vs. üzerine ilginç (Peder 

Baegerften, bir Cizvit rnisyoneri: "Nachrichten von der Amerik. Halbinsel Californie. 

1773. Çev. Smithsonian &ports 1 863-4r (6] 
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Z11/ıllar -Bahtsızlar!- Callaway diyor ki "yer ve gökyüzünün görünmez bir 
Varlık'ın işi olabileceği ka falarına hiç girmiyordu" (1 62, 163), ama kısmengii(grye, 
ama temelinde rifyaya dayanan giiriinmez varliklara bir inançlan vardı. Giilgryi bir 
biçimde bedene eşlik eden ruh olarak görüyorlar (Greklerde kötücül idea) . 

Onlara rüyada görünen baba ve erkek kardeşlerin gerçekliğine (hila 
yaşayanlar olarak) inanç, biiyük babalargenelde ölü olarak kabul ediliyor. (163) 

İdollere tapınma insan gelişiminin bir nevi daha yüksek bir aşamasını 
karakterize eder; Lajita11 'da (Momrs des Sauvages Americains, cilt I, s. 1 51)  insanlığın 
en alt seviye ırkları arasında bundan iz yoktur haklı olarak şunlan söylüyor: 
"On peut dire en general que le grand nombre des peuples sauvages n'a point 
d'idoles." (genelde yüksek sayıda yabanıl halkın idolü olmadığı söylenebilir. 
-ç.n.) Fetişle karıştınlmaması gerekiyor;ftlifizm İlaha karşı bir saldırıdır, İdol'e 
Tapınma ise ona bir tabiiyet edimidir. (225) 

İdol genelde insan biçimini alır ve idole tapınma ecdadın ibadetinde bulunan 
din biçimindeki idole tapmayla yakından ilintilidir. (s. 228) Ecdada ibadet . . .  üç 
aşağı beş yukarı İç Hindistan'ın tüm aborfjin kabileleri arasmda yaygındır. (229) 
Ka.ffir'ler merhum akrabaları için kurban keser ve onlara dua eder. (a.g.e.) Diğer 
ırklar kaba saha hrykellerle ölünün hatırasını korumaya çalışır. Pal/as (V�ages, cilt 

IV, s. 79) Sibirya Ostyak'lanndan bahseder "rendent un culte ıl leurs morts. lls 
sculpent des ftgures de bois pour representer /es Ostiakes dlebres. Dans /es repas de 

commemoration on place devant ces jig11res, /es couchent avec el/es, /es parent, et ne mangent 

point sans leur prisenter 11ne partie de le11r portion." (Kendi ölüleri için bir kült 
yaratıyorlar. Ünlü üstyakları temsil etmek için ahşaptan tasvirler yapıyorlar. 
Anma yemeğinde heykelciklerin önüne yerleşiliyor, onlarla uyuyorlar, onları 
süslüyorlar ve onlara kendi porsiyonlarından bir parça sunmadan hiçbir şey 
yemiyorlar.-ç.n.) Erman ("TratJels in Siberia," cilt II s. 56) da biri öldüğünde 
')urt'larına dikilmiş olan ve belli bir süreliğine ilahi ferejkr kazanan merhumun 
şerefine akrabaların onu temsil eden kaba saba ahşap bir tasvir yarattıklarını" 
söyler. "Her öğünde tasvirin önüne 1 yiyecekten bir adak koyarlar vs." (a.g.e.) 

Olağan durumlarda bu yan ibadet sadece birkaç yıl sürer, bundan sonra ta.wir 

yakllrr. "Fakat bir Şaman ölürse, bu gelenek, tam ve iistiinde hem fikir olunmuf bir 

kanoniJdqtirmrye doğru, onun lehine değişir;" sonra (Erman devam ediyor) 
"merh11m11 temsil eden yontulmuf ah[ ap blok" u "sadece sınırlı bir dönemde hürmet" 
görmesi için değil "rahibin ardılları ise kuşaktan kuşağa onun popülerliğini en 
iyi biçimde koruyacağı biçimde elinden gelenin en iyisini yapar." muhafaza eder; 
[bkz. Phear, "The Aryan Village,"8 [7] tam aynısı bugün Bengal'de Aristokratlar 
için geçerli vs.] ve iyi uydurulmuş kehanetler ve diğer zanaatlarla, ailelerinin 

penates'i için (-aile tanrıları, ç.n.) evrensel olarak kabul giiren tann/ann sunaklarına 
yatırılanlar kadar bol adaklar temin etmeyi başarıyorlar. Fakat sonuncusunun 
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zaman aşımı ve seçkin insanların, Şamanların çıkarlarının derece derece olumsal 
bir anlam ve önem verdiği, orijinal anıtları olmaları açısından tarihsel bir kiikeni 

de olması (diyor Erman) bana şüphe götürür gibi görünmüyor; ve dahası en 
erken zamanlardan bu yana nehrin yakınlarında çok sayıda azize adanmış tiim 

bu kutsal yurtYann arasında (Samarovo yakınlarında) göriilmiif olan bir tanesinin bir 

kadın lawirini içermesi, tarafından pekişiyor. (s. 230) 
[Lubb. Hz. Süleyman'dan alıntı yapıyor (Süleyman'ın Bilgelikleri biiL Xlv:; 

s. 12), ilahların heykellerine ibadetin kökeni üzerine bu bilge bozuntusunun 
kehaneti konusunda. 

" 13. Ne ezelden bu yana vardılar, ne de ebeciiyen olacaklar. 
14. Zira insaniann kibri ile diinyaya geldiler, ve bu yüzden kısa sürede sonları 

gelecek. 
15. Zira bir baba, birden koparılmış eviadının tasvirini yaptırdığında, 

zamansız yasın teessürüyle onu, o sırada artık ölü olan evladını, artık tanrı gibi 
şereflendiriyordu ve kendi altındakilere serernoniter ve kurbanlar veriyordu. 

16. Yan� zaman içerisinde Tanrı'ya karşı gelen, güçlenmiş bir görenek yasa 
olarak korundu ve kraliann buyruklanyla oyulmu1 lawiriere tapımldr. 

17. Çok uzakta yaşadıklarından onun mevcudfyetinde onu fereftendiremeyenler, 

uzaktan onun suretinin taklidini alıyordu ve bu amaçla küstahlıklarıyla kral sanki 

mevcutmu!fasına onun yokluğunda onu pohpohlamak için şeretle ndirdikleri bir kralın 
suretinin tasvirini yapıyorlardı . . .  

18. Bu tasvirleriyapanın kendine has çaltfkanllğı da cahili daha çok batıl inanca 
itmeye yardım ediyordu. 

19. Zira o (yani: tasvirleri yapan) belki de otorite sahibinin ho1una gitme isteğiyle, 

tüm becerisini en iyi biçimiyle benzerliği yaratmaya zorluyordu. 
20. Ve böylece çoğunluk eserin zarafetinin esrimes!Jie kısa süre önce sadece bir 

insan olarak şereflendirileni artık bir tanrı kabul ediyordu."] 
İdol kesinlikle sadece bir tasvirden ibaret değildir. Hindistan'da (Dubois, 

s. 407), insanların adakları normalde olduğu kadar çok değilken, Brahmanlar 
bazen "idolleri zincire vuruyor, ellerini ve ayaklarını zincirliyor. Onları insanlara 
katı yürekli alacaklıların getirdiklerini, çünkü onların tanrılarının bu adamlara 
zor zamanlarda kendi ihtiyaçlarını tedarik etmek için para ödünç alarak 
borçlanmış olduklarını anlatarak, bu aşağılayıcı durumda sergiliyor. Acımasız 

alacakiriann tannyı fai:dJie birlikte tiim meblağ ödenmeden özy,iirliiğiine kavuflurmayı 

reddettiklerini açıklryorlar. İnsanlar öne çıkıyor, kendi ilahlannın zinciriere 
vurulmuş görüntüsüyle şoke oluyor; ve onun kurtarılmasına katkıda bulunmak 
için yapılacak iyi işler arasında en erdemlisinin bu olduğunu düşünerek bu 
amaçla Brahmanların istediği meblağı veriyorlar." (s. 231) 

(Karş. Don Quixote, 2. Kısım, böl. XXIII, Montesinos mağarasındaki Cesur. 



Maıx'ın John Lubboc:k Alıntılan 1 26 Metlmiyelio Kö.luni '] 

Cesur, Montesinos ile sohbet ederken, una de )as dos companeras de la sin 
ventura Dulcinea'ruil ona geldiğini görür, y Ilenos los ojos de lagrimas, con 
turbada y baxa vos me dixo: mi senora Dulcinea del Toboso besa :i vuesa merced 
cuan encarecidamente puede, sea servido deprestade sobre este faldellin que 
aqui traigo de cotonia nuevo, nedia docena de reales, 6 los que vuesa merced 
tuivere, que ella da su pala bra de volverselos co n mu c ha breveda d. Suspendiome 
y admirome el tal recado, y volviendome al senor Montesinos, le pregunte: �es 
posible, sen or Montesinos, que los encantados principales, paedecen necesidatf? A lo que 
el me respondio; eriome vuesa merced, senor Don Quixote de la Mancha, que esta 

que /aman necesidad, adonde quiera se usa, y por todo se entiende y a todos alcanza, yaun 

hasta 1 os encantados no per dona: y pues la se no ra Dulcinea del Toboso envia :i pe dir 
esos seis reales,y la prenda es buena, segun parece, nota y sino d:i.rselos, que sin duda 
debe de estar puesta en algun grande aprieto. Prenda no lo tomer4Jo (diyor Don 
Quixote), le respondi, ni menos le dare lo que pide, porque no tengo sino so/os 

quatro reales, los quales le di . . .  y la dixe: decid, amiga mia, :i vuesa senora, que :i 
mime pesa en el alma de sus trabajos,y que qui siera ser un Fucar (Fugger ??) para 
remediarlos vs."? [8) 

ryros'ta tapınılan Herkıt/es Hey�lı'ne de İlah gözüyle bakılır; Büyük 
İskender'in işgali sırasında diitmanın kaçmasım engellemek için onu sıkı sıkı zincire 
vurmuşlardı. (s. 231 , 232) 

Medeniyet ilerledikçe ve şefler despotlaştıkça, giderek daha çok saygı 
bekledikçe, insanlara daha iince duyiuk/an urygıdan daha yiiksek giiç ve ihtitam 

s kavramlan sunuldu (232) ve bunlar daha sonra tannlara aktarıldı. 1 İ dole tapınma, 
hayvaniara ve hatta semavi cisimlere tapınmadan daha yüksek bir zihin seviyesi 
gösteriyor. Her zaman olmasa da genelde giinete tapınma da İdol'e Tapınma'da 

olduğundan daha alt sevryede bir İ/ah fikriyle eşleştirilir. [yani Tanrılara ibadet idole 
tapınmada olduğundan "daha aşağıdadır.) Bu, kısmen şef ve kralların yavaşyavaf 
artan giiciiniin zihni daha önce kavranmış herhangi güçten daha büyük bir gücün 
varlığına aşina etmesinden kaynaklanıyordu. (a.g.e.) Böylece Batı Afrika 'da köle 

ticareti hatırı sayılır derecede şefierin ya da kralların servetine sonra da bunun 
üzerine gücüne güç katn, konumlarını büyük ölçüde korudular ve kendilerine 
kölece hiirmet edilmesini dayattılar. Hiç kimsenin onlarla yemek yeme izni yoktu, 
bir korkıt ifadesfyle diz çökerek gelmeleri hariç onlara yaklaşma izinleri de, bu hiç 
şüphesiz çoğu durumda yeterince iyi temellendirilmişti. (233) Saygı emareleri 
tapınmaya o kadar ben:dJordu ki, "alt sınıftan bireyler kralın gücünün yeryüzüyle 
sınırlı olmadığına ikna olmuştu ve gökyüzünden yağmur yağdıracağı konusunda 
da ona yeterince güveniliyordu." (233, "Pr'!)art's History of Loango"dan alıntılıyor 
vs.) Casalis diyor ki Natal tiran/an "neredeyse ilahi bir hürmet bekliyordu." 
(233) Tahiti kralı ve kraliçesi o kadar kutsal kabul ediliyordu ki onlar tarafından 
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bir kez olsun kullanılmış bir nesne hatta isimlerini oluşturan sesler bile sıradan 
amaçlarla kullanılamıyordu. Saray dili en komik pohpohlamalar tarafından 
karakterize ediliyordu. Kralın "evlerine aari, gökyüzü bulutları deniyordu vs." 
(a.g.e.) 

İnsana tapınma uzun süre sadece ölülerle sınırlı kalmayacaktı. Birçok 
durumdayafayan/ara da yayılacaktı. Bir hayvana ya da ağaca ibadet eden yabanıl 
elbette bir insana tapmayı tuhaf bulmayacaktı. [medeni İngiliz Kraliçe'ye ya 
da Bay Gladstone'a "tapınmaz"mış gibi!] kendi !efi onun gözlerinde daha ja�a 

olmasa da en az kendi İlah 'ı kadar giiçliiydii. Yine de insana tapınma biitiin medeni 

olmayan toplumlarda yaygın değildi, çünkü şefler (sığ köpek!) sürekli mürideriyle 
birlikte oldukları için dinin gerektirdiği ve gece hayvanlanmn sahip olduğugizemden 

yoksundur. Ancak medeniyet ilerledikçe ve şefler kendilerini tebaalarından (!) 
giderek daha çok ayırdıkça, bu durum değişti ve insana tapınma dinin önemli bir 

iiğesi haline geldi. (235) Biiyiik bir 1efe tapınma neredeyse idole tapınma kadar doğal hale 

geldi. "Bir Mongol Frer Ascelin'e şunları diyor (Astlry, Collection of V�ages, cilt 
IV, s. 551) Siz Hıristiyanlar sopalara ve taşiara tapınma konusunda kararsızlık 
göstermiyorsunuz da, neden aynı şerefi Kaan'ın kendisine tapıldığı gibi 
tapılınasım erneettiği Bayoth Noth'a gösterıneyi reddediyorsunuz?" Bu ibadet 
hemen her zaman daha yüce varlıklara inanca eşlik eder. (234) 

Şamanizm'in Totemizm'in yerine daha tam geçmediği yerde monar1ik 

yönetimin alışılagelmiş debdebe ve seremonileriyle yerleşikleşmesi çok daha 
örgütlü bir eski tanrılara 10 [9] tapmmayı getirdi. Bunlar arasında Batı Afrika 'da 

yılana tapınma ve Pem'daki giinefe tapınma çarpıcı örnekler. (235) Beyaz adamlar 
genelde ilah kabul ediliyor, mesela Pasifik'te Captain Cook. "Tuikilakila, 

Somosomo şefi, Bay Hunt'a şöyle diyor: "İlk sen ölürsen, seni tannm 
yapacağım." "Rahiplerin ve eski 1ejlerin fVğu kutsal insanlar olarak tfiriildiiğiinden, 

ve aralarından hiç de azımsanamayacak kadarı kendilerinde ilah olma hakkını 
gördüğünden göçüp gitmiş ruhlada tanrılar, hatta tanrılar ve yaşayan insanlar 
arasında kesin bir ayrım çizgisi yoktu. Tuikilakila bazen "Ben bir tannyınl' 

diyebiliyordu; ve buna da inamyordu." (Erskine, "Western Patijic." S. 246) Lubb 
diyor ki: "İlk bakışta insaniann öliimsiiz bulunmalannı anlamak zor gibi görünüyor 
(burada demek istiyor ki: doğal ölümü yaşayamayan; Lubbock burada kendisiyle 
dalga geçiyor ve nasıl dalga geçdeceğini bilmiyor; "doğal olmayan ölümle 
hayatlarını sürdürebilecekleri, yani doğal bir ölümle ölseler de yaşamaya devam 
edecekleri fikrini son derece doğal buluyor.] Ancak bu inamfa bile birçok ülkede 
inanılıyor." (235) 

Merolla (Pinkerton's 'V�ages'', cilt XVI, s. 226 ve devamı) onun zamanında 
Kongo biiyiiciilerine Scinghili denildiğini söylüyor, yani Yeryüzünün Tanrıları. 
Onların başlarına şu ad veriliyordu "Ganga Chitorne, tüm Yeryüzü'nün Tanrısı 



Marx'ın John Lubbock Alıntılan ı 261: Mulnıiytli� Kölu�i '-' 

olarak nam salmış . . .  Dahası kendi bedeninin doğal ölümden çekmeyeceğini 
iddia ediyordu; ve . . .  ona tapınanların bu görüşü tasdik etmesi için, ne zaman 
ya yaş ya hastalık nedeniyle kendi sonu yaklaşsa, bunun için onun yerine geçme 
niyetinde olan müriderinden birini çağırıyor ve ona büyük güçlerini aktarıyormuş 
gibi yapıyordu"; ona coram publico (halkın önünde --ij:.n.) kendini astırıyor ya da 
ölesiye dövdürüyordu vs." (s. 235, 36) Tibet'in Büyük Lama'sı böyleydi. İyi ya 
da kötücül Ruhsal Varlıkları yumuşatmak için, kHrbanlar. (237) İlk önce ruhların 
onlara sunulmuş olan yiyecekleri gerçekten yedikleri varsayılıyordu; ama kurban 
edilmiş hayvanların yok olmadıkları gözlemlendi; yani Ruh'un kurbanın ruhsal 

kısmını yediğine, büyük kısmını ona sadakacle bağlı tapınana bıraktığına karar 
verildi. Darjeelling (Hindistan) yakınlarındaki Limbular kurbanlarını yiyorlar, 
vurgulu biçimde ifade ettikleri üzere "tanrılara hayat nefesini, kendilerine eti" 
adarlar." (s. 237) 

Yeni Zelanda'da periler, Te Kanawa onlara mücevher verdiğinde, sadece 

gölge/eriyan/annda giiliiriir, dünyevi tözle ilgilenmezlerdi. (Sir G. Grey. Polynesian 
6 Mythologie) Bosman'a göre, Guinea'da "idol sadece kanı alırdı, 1 çünkü 

eti gayet güzel kendileri severdi. Başka yerlerde sunulanların eti tıka basa 
yenirdi, üstyak'larda olduğu gibi, ama idoller ağız kısımlannda kana bulamrdr 

(Ostyaklarda). Bu bile bazı durumlar da zaman içerisinde kırmrzr b�ayla yer 
değiştirmiş gibi görünüyor; (Alb. Forbes Leslie) Hindistan'da sık sık kutsal 
taşlar; Kongo'da da fetişler her dolunayda kırmızıya boyamyordu vs. (237, 38) 

Fiji'lerde büyük yiyecek sunulannda "yerli inanlar alabildiğine yiyenler olarak 
tasvir edilen tannlara bunlann sadece ruhunu dağrtrrdr, madde tapınanlar tarafından 
tüketilirdi. (Williams: Polynesian Researches) ıı [1 O] 

Abendmal işaret ediyor: birçok vakada kHrbamn orada bulunanlar tarafindan 

yenmesi seremaninin çok önemli bir kısmrymrf gibi görünüyor. Böylece Hindistan'da 
(Dubois, s. 401) kurban etme "sona erdiğinde, rahip gelir ve idollere sunulmuş 
parçalan dağrtrr. Bu, kHtsal bulunur, ve anında yenilmelidir." Krzrlderililer arasında 
(Schoolcraft. "Indian Tribes," Cilt III, s. 6 1 ,  Tanner: "Narrative", s. 287) avianma 
sezonu başladığı zaman yapılan şölende kurbanın "her şeyi yenındidir ve geriye 
hiçbir şey kalmamalıdır . . . .  Algonquin'ler arasında . . .  aynı şölende . . . kHrbamn 

tek kemiği kırılmamalıdır." (239) 
Kurban ve ilah arasında sık sık tuhaf özdeşleşme (o "karmaşa" diyor) doğar 

ve kurban, kurban edilmeden ve yenmeden önce ona tapınılır. Antik Mmlch. 

kHrban Apis'in aym zamanda Tann olduğu diifiinii/iir (Cox: Manual of Mythology, 

s. 213) ve Iphigenia bazıları tarafından Artemis'le bir tutulur. (Sadece öküz 
Apis kurban değildir, kHrbanlrk kHzu Christus Tanrı'yla onun doğuştan oğlu 

olarak aynıdır.) F. G. Miiller Meksika'dan yılın belli zamanlarında: "Rahipler, 
kHrban edilmi! çocuk/ann kanlanyla kavurdukları her tür tohumdan bir tasvir 
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yapıyorlardı. Bazen dini arındumalar ve kefaret kurbanlıkları, suda yıkamalar, 

sillük emdirmeler, perhizler, alaylar, tütsü yakmalar, bıldırcın kurban etme, 
insan kurban etme şölen için hazırlanır. Bundan sonra bir Rahip QHetzalcoatls, 

Huitzilopochtlis 'in resmine bir ok atar ve tanrıyı vururdu. Bi!Jiece arltk ölii oldHğH 

varsaytltrdt, tıpkı insan kurbanlarda olduğu gibi ra hip tarafından kalbi hsilir ve 
tanrının yeryüzündeki temsilcisi olan kralınki deyenirdi. Ama bedeni şehrin farklı 
mahallelerinde dağtttrlardt ki her kişi bir parça alsın." (s. 239, 240) 

Benzer şekilde, Meksika'da Tezcatlipoca'nın şerefine yıllık büyük kurbanlıklar; 
çoğu zaman savaş esiri olan güzel bir genç kurban olarak seçilir; tiim bir ytl ona 

ta'"?Jmlf gibi davramlırve ibadet edi/irdi vs. Son ayın başında 4 güzel kızı eş alır; sonunda 
nihai günde ağır bir törenin başına yerleştirilir, tapınağa götürülür, sonra yoğun bir 

seremoniyle ve saygıda kusur edilmeyecek kurban edilirdi, sonra da rahipler ve fefkr 

tarafindan yenirdi. -İç Hindistan'da Knod2arda benzer şekilde böyle bir insan kurban 
etme söz konusu. Kalın bir kazık toprağa çakılıyar ve kurban ona bağlanıyor, 
oturtuluyor ve çiçeklerle süslenmiş saf yağ, sıvı yağ ve zerdeçal ile OVHftHruluyordH, 

toplantıda gün boyu ona taptmlryrrdH. Akşam bu şenlik baştan alınıyordu12 [1 1 ] ;  
3 .  sabah, rahip tannçaya kutsamalanru halka yağdırması için yalvanrken vs. vs., 
kurbana içmesi için biraz süt veriliyordu. Rahip ayinin kökenini ve faydasını 
anlatır . . .  ve tanrıçaya itaat edilmiş olduğunu ve insanların toplandığını söyleyerek 
konuşmasını bitirir vs. Taklit serernoniden sonra, yine de, kurban, kurban etme 
işleminin gerçekJeştirildiği koroya götürülür; ve direnmemesi için kollanndaki ve 

hacak/anndaki hmikler km/tr ya da Janni kHrbamm baltasryla yaraladtğmda kHrbana 

afyon ya da ta!Hia verilir . . .  Kalabalık artık onun etinden bir parra almak için ileri doğru 

atılıyordur ve bir an içerisinde hmiklerine kadar .fY!YHIHr. (240, 241) 
Afrika'nın bazı kısımlarında ''fttip yemek" ( fetişin küçük bir kısmını suya ya 

da yenebilir bir şeye törpüleyecek ya da rendeleyerek ve böylece onu yutmadan 
ağza alarak yemin ederken de mesela sembolik bir şey gerçekleşiyordu] 
kadınların zevçlerine, erkeklerin arkadaşlarına sadakat yemini ettikleri ağır bir 
seremonidir." (241) 

Genel kural olarak kHrbanlar herkes tarafından ayrım yapılmadan yenmez; 
Fejee'de ihtiyar erkekler ve rahiplerle sınırlıdır; kadınlar ve genç erkekler tüm 
payların dışında bırakılır. Rahipler yavauavaf bütün üzerinde iddia ettikleri hakkı 
yerleşikleştirdiler, bH kHrban adetini harekete geçirdi. Tapınmanın karakterini 
de etkiliyor. Bosman'ın dediği üzere, rahip Deniz'den ziyade Yılan'a sunu 

verilmesini teşvik ediyordu, Deniz'e verilirse dediği üzere "onlara geriye bir şey 
kalrruyordu." (241,  242) 

Hayvan kHrban etmeye götüren his doğal olarak insan kHrbanlann sonucuydu, 
Gine'de, Pasifik Adalarında, Brezi!Ja'ı:h. savaş esirleri; Hindistan'da çeşitli 
halklar, daha önce bahsedilmiş olan Khond'lar hariç ve şimdi orada birkaç 
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yerde artık insan kılrhan etmeye izin verilmiyor, 11ndan, mac11ndan ya da kilden insan 

tasvirleri yapıp, tanrılarının şerefine kafalarını koparıyorlar. (242) Antik tarihte 
K.artacaillar, AsHriHiar, Greklerde benzer şekilde; Romalılarda M.S. 2. ya da 3. 

7 Yüzyıla kadar, 1 Peru, Meksika. F. G. Müller'e göre sonuncusunda, tapınaklarda 
her yıl 2.500 (mütevazı bir tahmin) ama bir yılda 1 OO.OOO'in üzerinde kurban. 
Yah11dilerde büyük bir ölçekte hqyvan k11rbanlarve insan kurban sembolleri, bu da 
bir zamanlar olağan olduğunu gösteriyor. 

Yifiah 'ın kızı: bkz. Levililerin 7. Böliimii. (241-43)' 
Başlangıçta tapmak ya da kntsal binalar yokt11; Yeni Dünya'da sadece İç 

Amerika'da ve Peru'da (244) Hindistan'da tiimiiliis tapınağa dönüşüyor. (Ferg11sson, 

"Tree and Serpent Worship".) 

İnsanlığın alt seviye ırklarının rahipleri yoktu, tam denilebileceği şekliyle. 
(244) Yunanistan'da rahipler, ama ruhhanlık yok. (245) 

Şefler, TUiga Adalannda ölümsüz, Tooahr13 [12] ya da sıradan insanlar ise 
ölümlü sayılıyordu; orta sınıf ya da Mooahr14 [1 2] için ise fikir ayrılığı vardı. 
(a.g.e.) 

Evrensel, bağımsız ve sons11z bir varoiHfla r11ha inanç (hqyaletlerle ef değil) insanlığın 

en yiice (?) ırklanyla smırlıdlf". (a.g.e.) 

Peder Lang'ın 15 [1 3] "The Aborigines of Allsira/id'sında bir arkadaşı vardır, 
(arkadaşı "uzun zaman ve sabırla çok akıllı bir Avustralyalıya bedensiz varoiHfHnH 

anlamasım (inanmasını demek istiyor) sağlamaya çalış�, fakat siyah hiç istifini 
bozmadı . . .  uzun zaman "cenrilmen"in (yani rahip Lang'ın16 [13) aptal arkadaşı) 
ciddi old.Hğ11na inanamadı ("inanamayan" zeki siyah) ve anladığında (centilmenin 
en samimisinden bir süzme olduğunu), öğretmen ne kadar ciddi olursa, tüm 
mesele daha komikleşiyor gibi görünüyordu." (245, 246) 

(Lubbock kendisiyle dalga geçiyor ve nasıl dalga geçileceğini bile bilmiyor.) 
Caesar antik Briton1arda paranın alıllldığı üzere post-obit1er üzerinden borç 

verildiğini söylüyor -bir başka dünyada ödeme sözleri. (248) 
Davar Lubbock diyor ki: 
"Bilimin din emeline verdiği sınırsız hizmet şimdiye kadar hak ettiği saygıyı 

görmedi. Bilim hala birçok mükemmel ama dar kafalı kişiler (açık fikirli olacak 
cahil!) tarafından dini hakikate düşman algılanıyor, aslında bilim sadece dini 

hatqya karşı." (256) 
Tahili'de kralın bir oğlu doğar doğmaz tahttan indirilmesi gibi dikkat çekici 

bir gelenek; ve toprak sahipleri benzer koşullarda topraklarının sınırsız mülkiyet 

[•J Yiftah Rab'be Ammonlulara karşı zafer kazarursa., evinin kapısından ilk çıkanı kendine kurban edece

ğini söyler. Kapısından ilk çıkan kişi de tek çocuğu olan kızıdır ve Eski Ahit'e göre Yiftah kızını kurban 
eder. Bu istisna hariç Yahudilerde insan kurban etmek kesinlikle yasak. Gerçi bu hikaye Levililer değil, 
ilikimler bölümünde anlatılıyor. Levililer 7. Bölüm'de sunuların nasıl yapılması gerektiğinden bahsedi

lirken kan yeme yasağı vurgularur (ç.n.) 
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hakkını kaybediyor ve bebek salıipierin sadece emanetçisi haline geliyorlardı. 

(Bkz. El/is, Po!Jnesian Researches, cilt II, s. 346, 347) Basuto'ların ilk doğan hakki ile 
ilgili katı bir sistemleri vardı ve en büyük oğlun babasının hayatı sırasında bile 
hem mülk hem daha küçük evlatlar üzerinde hatırı sayılır gücü vardı (Casalis: 

Basutos17 ( 14]) xxx Avustra!Jalılar arasında (daha büyük daha büyük avlakta 
<beslenen>18 (1 5] Amerikalı Kızılderili/erin· sadece kabile miilkleri toprak 
olarak var, avianan topluluklarla ortak) hseli sıçan, kertenhle, biicek, kok vs.den 
besleniyorlar, genelde gıdayı herkes sadece kendi mülkünde elde edebiliyor -
"her erhğin belli miktar toprağı var, her zaman bunun net sınırlarını çizebiliyor. 
Bu miilkler, bir baba tarafından kendi ömrü sırasında oğulları arasında 
paylaftmlryor ve neredeyse irsi olarak yerine geçiyor. Bir kişi topraklarını bir 
başkasının mülkiyetine geçicebilir ya da onunla takas edebilir, ama bir kadına 
hiçbir zaman miras kalamaz ne de ilk doğanın oğullar arasında özel hak ya 
da avantajları vardır." Bazı toprak arazileri sakız açısından özellikle zengin vs., 
sakız mevsiminde çok sayıda ailenin, diğer zamanlarda oraya gelmeleri izinli 
olmasa da, orada kabul edilmiş bir hakları vardır. (Eyre: Discoveries in Australia, 

cilt II, s. 297; Grey'in19 [16] Australia sı, cilt II, s. 232, 298, 236) . . .  "N ehirlerin SII.JH 
üzerinde bile bazı Avustralyalı kabileler hak iddia ediyordu . . . Avianma amacryla 

sının a1manın cezası Avustralya'da ölümdü." 
Tahiti'de olduğu gibi tarıma çok dikkat edilen Polinerya'da her toprak parçasının 

hndi sahibi vardtr, ve hatta toprağın üzerinde yer alan uzaktaki ağaç/ann bazen fork/ı 

miilk sahipleri vardı ve ağacın iizerinde yeti1tiği toprağın farklı sahipleri vardı." (El/is, 

Po!Jnesian Researches, cilt II, s. 362) Yeni Zelanda'da 3 ayn toprak tenure'ii vardı, sırasryla 

kabilenin, ailenin ve bireyin. Bir kabilenin mak haklan genelde çok kapsamlıydı ve iç 
evliliklerle iyice karmaşık hale geliyordu . . . Eviatiann doğar dıığmaz aile miilkiinde bir 

pay hakki oluyordu. (Tay/or: New Zealand and i ts Inhabitants, s. 384) 
XxxAynı sistem ilk doğan hakkı için de, kadınlar yolll.)la veraset/e kombinasyon, 

8 Fijlde de tam etki ediyor, orada Vasu diye biliniyor; 1 erkek ya da kızyeğen demek, 
"bazı yerlerde amcasına ait ya da amcasının erk i altında seçtiği ne varsa aidiyetin e 
geçirme gibi inanılmaz bir ayrıcalığa sahip olan erhk so·z konusu olduğunda bir 

makam unvanı haline gelir . . .  Bir Fiji şefi ne kadar yüksek olursa olsun, bir yeğeni 

varsa, bir efendisi vardır." (31 5) 
Belki benzer şekilde aynı bağlam içerisinde "babaya evladından sonra isim 

vermek gibi tuhaf bir görenek. Avustra!Ja'da bir adamın en biiyiik eviadına isim 

verildiğinde babanın "evladın ismini alması, Kalitpinna, Kadli'nin babası, anneye 
de Kadllingangki, Kadli'nin annesi denmesi çok yaygın, ngangki'dengeliyor, dişi 
ya da kadın." Amerika'da da aynı alışkanlık. (Smithsonian Report. 1866) böylece 

(*] Marx tüm kitap boyunca hem 'Native American' hem 'Red skin' ifadelerini kullanıyor, birincisini 
'yerli Amerikalı' ikincisini 'Kızılderili' olarak çevirdik. (ç.n.) 
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"baba Kutchin adım oğlımdan ya da kızından alıyor, ha harun adı da oğlun adının 
sonuna tee kelimesinin eklenmesiyle oluşturuluyor; mesela Que-ech-et'in bir 
oğlu olabilir ve ona Sah-neu diyebilir. Babaya artık Sah-neu-tee denir ve daha 
önceki Que-ech-et unutulur." 

Sumatra'da (Marsden, "History of Sumatra", s. 286) baba ülkenin büyük 
kısmında ilk çocuğunun ismiyle ayırt edilir, "Pa-Ladin" ya da "Pa-Rindu" (Pa 
bapa için, "-in babası"ru imliyor) ve bu alındığında, kedi ismini kaybediyor . . .  
Kadınlar onlara doğumda verilen isimlerini hiç kaybetmiyor; yine de sık sık 
görgü icabı en büyük evlatlarının ismiyle çağrılırlar. "Ma si ano'', "böyle birinin 
annesi", ama isimden ziyade nazik bir tasvir olarak." 

İnsanların daha alt seviye ırklarında şef! er, genel olarak cemaatin çıkadarıyla 
doğrudan ilgili olmadığı ya da ilgili olduğu varsayılmadığı sürece, hakaretleri 
nadiren kaale alır. Kifisel hakaretler söz konusu olduğunda, herkes kendi kendini 
korumalı ya da intikamını almalıdır. Du Tertre (History of theCaribbylslands, s. 316; 
ayrıca bkz. Lıbat: Vl!)lage aux Is/es d'Amerique, cilt Il, s. 83) diyor ki: "Kartıyipliler 

arasında -Adalet yönetimi- reis ya da herhangi yargıç tarafindan değil, Tapinambous 

arasında olduğu gibi (kim zarara uğradığıru düşünüyorsa, tutkusunun ona 
emrettiği ya da gücünün izin verdiği üzere düşmanından intikam alır; kamu 
suçluların cezalandırılmasıyla hiç ilgilenmez ve aralarından biri bir hakarete 
uğrarsa ya da aşağılanusa ve kendi intikamını20 [1 7] almaya girişmezse, diğer 
herkesle kopar, korkak ve saygı duyulmaya değmez bir kişi kabul edilir." 

Kuzey Amerika yerlileri arasında, bir adam öldürüldüğünde "merhumun 

ailesinin sadece öç alma hakkı vardır; toplanırlar, danışır ve karar verirler. Bir 
kasabanın ya da halkın yöneticilerinin meseleye karışma ya da tek söz söyleme 
durumları yoktur." (Trans. Americ. Antiq. Society) Hatta yasal düzenlernelerin 
amacının başlangıçta zarar vereni cezalandırmaktan ziyade, zarar gören tarafın 
aldığı intikamı kısıtlamak ve yumuşatmak olduğu görülecektir. (317) 

Yasal intikamm niceliği çoğunlukla katı biçimde düzenlenir. Mesela Avustra(ya <la: 
"suçlar, kendilerinin mağdur edildiğini düşünen tüm bu tip şahıslar tarafından 
suçluya mızrak atılması ya da onun bedeninin belli kısımlarına, mesela ka/ça, 

baldtr ya da kol altı, mızrak atılmasına izin vermesi suretiyle eziyet çekmiş 
göründüğünde ya da eziyet çektiğini kabul ettiğinde yoğunlaştırılabilir. Mı{'"ak.la 

delinecek kısımlar her suç için sabit/enmiftir ve (bu suçu işlemiş bir yerli bazen zarar 
görmüş taraf için mızrağı geçirsin diye sakince hacağını uzatır." Cezanın niceliği o 

kadar katı biçimde smırlandmlmıfttr ki, bu tip bir mızrakla saldırıldığında bir adamı 
ya dikkatsiziikten ya da bafka bir sebepten yaralarsa, kabul edilmiş sınırları aşarsa 
-mesela21 [1 8] uyluk atardamarı yaralarsa- karşılığında ceza alma yükümlülüğü 
doğuyordu. [Shylock Hadisesi!"] (G. Grey/2 [1 6] Austra/ia, Cilt ll, s. 243) . 

(*) Marx, Shakespeue'in Vmedile Tacin'ne gönderme yapıyor. (ç.n.) 
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11 .  El yazması: court (edisyon kritik: cour) 
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12. El yazması: im (edisyon kritik: in) 
13. El yazması: 435 
14. El yazması: von. Morgan, a.g.e., s. 26: drawn to regions. ( eclisyon kritik: <nach>) 
15. qualities] üstü çizilmiş 
16. El yazması: others (edisyon kritik: other) 
17. Morgan a.g.e., s. 399: because woman has gained immensely in social position. 
18. Elyazması: Justinines [?]. 
19. Morgan, a.g.e., s. 406: başlık VI. 
20. Morgan, a.g.e.: cognationem 
21. meist] üstü çizilmiş 
22. El yazması: wifes (edisyon kritik: wives) 
23. El yazması: chocked (edisyon kritik: shocked) 
24. In d. Punaluan] üstü çizilmiş. 
25. "Zevceler on on iki erkekten oluşan gruplar ve çoğu zaman erkek kardeşler, 
ve babalar ve oğullar arasında paylaşılır." Caesar, De Bello Gallico, kitap 5, böl. 2. 
26. "Her adam sadece bir kadınla evlenir, ama tüm kadınlan ortak olarak paylaşır
lar." Herodotos, Historia, kitap I, böl. 216. 
27. "Zevceleri ortakor, ve bu şekilde hepsi birbirinin erkek kardeşi olur, ve aynı 
hanenin üyeleri olarak birbirlerine ne gıpta ederler ne de birbirlerini kıskanırlar." 
28. El yazması: Terselbe (edisyon kritik: Derselbe) 
29. El yazması: Polyagny (edisyon kritik: Polygyny) 
30. all] üstü çizilmiş. 
31. El yazması: family (edisyon kritik: female) 
32. El yazması: Hoc-no'-sch. (edisyon kritik: Hoc-no'-seh). 
33. El yazması: sons (edisyon kritik: son) 
34. Morgan, a.g.e., s. 448: "[Dayımın] evlatları benim kuzenlerimdir, erkek kuzenle
rimin evlatları benim oğullanın ve kızlarımdır, kadın kuzenlerimin evlatlan benim 
yeğenlerimdir; ama bir kadın olarak ben söz konusu olduğumda son ilişki tersine 
döner, herpsinin evlatlan benzer şekilde benim torunumdur." A.g.e. s. 458'deki 
tablodan söz konusu Seneka ilişkileri şöyledir: 
Erkek konuşan: annenin erkek kardeşinin oğlunun oğlu = oğul 
Kadın " " " " = yeğen 
Erkek " kızı = kız 
Kadın " o " =kadın yeğen 
Erkek " kızının oğlu =erkek yeğen 
Kadın " · "  =oğul 
Erkek " kız =kız yeğen 
Kadın " . " =kız . 
Bu kuzenlerin evlatlannın evlatları Seneka dilinde konuşana erkek olsun kadın 

olsun erkek torun ve kız torundur. Marx dizide bir kuşağı atlıyor. Morgan'ın metni, 
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s. 448 çok temkinlidir, "hepsi benzer şekilde" referansı net değil 
35. family) üstü çizilmiş. 
36. Reformation] üstü çizilmiş. 
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31. El yazması: Arthur. Morgan, rı.g.e., s. 464: Muh. A. Wright. Karş. B. J. Stern, 
American Anthropologist, cilt 35, 1933, s. 1 38; W N. Fenton, Ethno/.ogy, cilt 4, 1 965, s. 
251 (bkz. Giriş, bu cilt, not. l l) 
38. other) tekrarlanmış. 
39. they) üstü çizilmiş. 
40. Morgan: Fourthly (a.g.e., s. 467). Üçüncü nokta Morgan tarafından atlanılıyor, 
dizi Marx'ta doğru. 
41.  El yazması: have been (edisyon kritik: have). 
42. Elyazması: form. Morgan, rı.g.e., s. 4 76: family. 
43. (modern)] üstü çizilmiş. 
44. "Famuli esasen Oskçadan geliyor, Oskçada köleye Famul deniliyar ki aile (fa
mily) için kullanılan terim buradan gelir." S. Pompeius Festus, De Signifıcatione 
Verboru m. 
45. "Ailesini yani malvarlığını arkadaşına mülkü olarak verdi." 

46. Romans] üstü çizilmiş. 
47. fangt) üstü çizilmiş. 
48. El yazması: quod ( eclisyon kritik: qualem) 
49. "Benzer şekilde medeni evlilikle dünyaya getirdiğimiz çocuklarımız bizim gü
cümüzde, bu Roma vatandaşlarına has bir hak. Başka hemen hiçbir adam bizim 
oğullarımız üzerinde sahip olduğumuz güce sahip değil." lus vitae necisque-yasal 
yaşam ve ölüm hakkı. (Morgan, a.g.e., s. 4 79 n.) 

50. Onlara tek zevce yetiyordu. 
51. "İffetle etrafı çitle çevrili." 
52. El yazması: Sud (edisyon kritik: Südslaven) 
5 3. El yazma sı: in ursprünglich ( eclisyon kritik: die ursprünglich) 
54. El yazması: tentlive (edisyon kritik: tent life) 
55. Die Venus ete] üstü çizilmiş, sondaki köşeli parantez eklemesi de dahil. 
56. Coemptio, taraftann karşılıklı sahte satışından oluşur, zevce aile himayesinden 
kurtarılır. Confon-eatio, antik bir dini Roma evliliği U sus, görenek. (Lewis ve Short, 
Lıtin Dict.) 

51. El yazması: haeterism ( eclisyon kritik: hetaerism) 
58. El yazması: pune. Morgan, a.g.e. , s. 489, plıne 
59. El yazması: junger ( eclisyon kritik: jünger) 
60. El yazması: junger ( eclisyon kritik: jünger) 
61. "Benzer şekilde, fratres patrueles, sorares patrueles, yani iki erkek kardeşin 
evlatlan; benzer şekilde consobrini consobrinae, yani iki kız kardeşten doğanlar 
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(yarı kuzenler); benzer şekilde, amirini amitinae, yani [ayrı evlilikten olan] erkek ve 
kız kardeşlerin evlatlan olanlar; fakat sıradan kullanım hepsine ortak isimle con
sobrinus diyor." 
62. system] üstü çizilmiş. 
63. constitution) üstü çizilmiş. 
64. El yazması: its point ( eclisyon kritik: it points) 
65. El yazması: pulanuan. 
66. El yazması: fond. 
67. El yazması: wifes (edisyon kritik: wives) 
68. El yazması: Colombian ( eclisyon kritik: Columbia) 
69. influence) üstü çizilmiş.) 
70. El yazması: chord 
71. El yazması: decendent ( eclisyon kritik: decedent) 
72. El yazması: civilastiv (edisyon kritik: civilization) 
73. El yazması: denfence (edisyon kritik: defence) 
7 4. El yazmas ı: to ( eclisyon kritik: in) 
75. El yazması: bear ( eclisyon kritik: beer)/ 
76. El yazması: custom ( eclisyon kritik: costume) 
77. Morgan, a.g.e., s. 544, keçiyi ekliyor. 
78. El yazması: hands ( eclisyon kritik: hand) 
79. El yazması: Magnaten (edisyon kritik: Agnaten) 
80. El yazması: Larine ( eclisyon kritik: Latin) 
81. Plutarch, S olon, böl XV. B. Perrin, yay. haz. Loeb Lib., 1914: "yükünden kurtar
ma" tüm borcun silinmesiydi. Solon şürlerinde ipotektenmiş toprakların 
"Her yere dikilmiş kayır taşlarını götürdü. 
Daha önce yeryüzü esaret altındaydı, şimdi özgür." olmasıyla övünür. 

82. Morgan, a.g.e., s. 552: V, 90. 
83. İlyada VII, 472-475: 
Gür saçlı Aklıalar aldılar şarabı, 
Yerine kimi tunç verdi, kimi parlak demir, 
Kimi deri, kimi canlı sığır, kimi köle. (Azra Erhat-A. Kadir çevirisi) 
84. Şöyle okunmalı: İlyada XIX, 247 (S A. Zhebelev, Arkhiv, a.g.e., cilt 9, s. 51) ;  
Morgan, a.g.e. , s .  552. 
85. El yazması: Çölde Sayım, XXXVI. Morgan, a.g.e., s. 556. 
86. El yazması: Mauses. (edisyon kritik: Moses) 
87. El yazması: ll 

88. El yazması: to ( eclisyon kritik: of) 
89. El yazması: Mauses. ( eclisyon kritik: Moses) . 
90. Verbietet Ehe in bestimmten degrees of consanguinity u. affınity) üstü çizilmiş 
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91. "V asiyetlerle ilgili yasasıyla da hakkıyla saygı görürdü. Kendi zamanından önce 

vasiyet yazılamıyordu, onun yerine merhumun tüm m ülkü ailesinin içinde kalmak 

zorundaydı. Buna karşılık o evlatlan olmayan bir adama mülkünü istediği kişiye 

vermesine izin vererek arkadaşlığı akrabalığın ve tercihi zorunluluğun üstüne ko

yar ve bir adamın mülklerini kendi m ülkü yapar." 

92. El yazması: hereditate lege. "Vasiyet bırakmayaniann vesayeti XII Levha'daki 

yasa tarafından ölümü sırasında ilk önce merhumun hakimiyetinde bulunanlara 

aittir." Gaius, lnstitutes. 

93. "Sui heredes yoksa, 12  Levha'run aynı yasası veraseti erkek tarafı akrabalarına 

bırakır." 

94. ''Erkek tarafından akraba yoksa, 1 2  Levha'nın aynı yasası gentilele veraset hak

kını bırakır." 

95. Morgan, a.g.e., s. 47: wives. 

96. El yazması: maritime ( eclisyon kritik: marriage) 

97. Diese organisation is accompaniedj üstü çizilmiş. 

98.class] üstü çizilmiş. 

99. jeder d.) üstü çizilmiş. 

100. El yazması: wifes ( eclisyon kritik: wives) 

101. El yazması: females ( eclisyon kritik: males) 

102. El yazması: kind ( eclisyon kritik: kin) 
103. El yazması: earthern 

104. El yazması: earthern 

105. El yazması: threated ( eclisyon kritik: treated). 

106. of] repeated. 

107. El yazması: right ( eclisyon kritik: rite) 

108. El yazması: rights ( eclisyon kritik: ri tes) 

109. El yazması: Ashur. Morgan, a.g.e., s. 83: Ashur. Bkz. yukan n. 36 ve Giriş n. 

1 1 .  
1 10. division] tekrarlanmış. 

1 1 1. founded) üstü çizilmiş. 

1 12. El yazması: fratror (edisyon kritik: frator) 

1 13. "Burada onu anndırma ritüeline götürecek bir fratri var mı?" 

1 14. El yazması: organsition ( eclisyon kritik: organization) 

1 15. Bu kelimeler Yunanca'ya çevrilebilir: phyle ve trittys kabile, fratri ve lokhos 

curia olarak. Dionysius of Halicamass us, Roman Antiquities, kitap II, böl. 7. 

1 16. El yazması: Eeel.( eclisyon kritik: Eel) 

1 17. El yazması: Eeel ( eclisyon kritik: Eel) 

1 18. El yazması: Ind ( eclisyon kritik: llnd) 
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1 19. El yazması: Eeel. ( eclisyon kritik: Eel) 
120. Wolf] üstü çizilmiş. Morgan, a.g.e., s. 93: Kurt gensi. (Ancak, Morgan net 
değildi çünkü anlatısında birinci Tuskarora fratrisinde Kurtgensi yok. Yani, birinci 
fratri: 
Gentes: Senelealar �HgalarTHslearoralar 

Ayı 1 .  Ayı 1 .  Ayı 
Kurt2 Kurt 2. Kunduz3. Kaplumbağa 
Kunduz 4. Çulluk 
Kaplumbağa 
(Morgan, s. 90) 

5. Yılan Balığı 
(Morgan, s. 91) 

3. Büyük Kaplumbağa 
4. Yılan Balığı 
(Morgan, s. 93) 

Morgan, ilk Tuskarora fratri'sinin gentes'inin üçünün birinci Seneka ve Kayuga frat
rilerinin ilk üçüyle ayru olduğunu, ama hepsinin ayru üç olmadığını söylüyor (s. 91). 
Dahası, Kurt gens'inin çift olduğunu söylüyor (s. 93); Marx ,  bu durumda Morgan'ın 
Kaplumbağa'yı kasteoniş olduğu sonucuna vanyor. Kaplumbağa gens'i iki fratri arasın
da çift (Büyük ve Küçük); Kurt gens'i sadece ikincisi içinde çift (Gri ve San). 
121. El yazması: 400. ( eclisyon kritik: 4) 
122. El yazması: forwards. (edisyon kritik: forward) 
123. [ar-] Morgan, a.g.e., s. 94: zarar görmüş. 
124. El yazması: Eiririctg) Morgan, a.g.e., s. 96: institution. 
125. El yazması: Medecine (el yazması: Medicine) 
126. ''Agarnemnon, adamlarını kabile ve fratrilere böl, fratri fratriye, kabile kabile
ye yardım edecektir." 
121. El yazmas ı: 8 ( eclisyon kritik: 4) 
128. El yazması: Eeel. ( eclisyon kritik: Eel) 
129. El yazması: Bevölkgunszahl ( eclisyon kritik: Bevölkerungszahl) 
130. Faktische League) üstü çizilmiş. 
131. Confederacy] üstü çizilmiş. 
132. El yazması: Mississippe (edisyon kritik: Mississippi) 
133. V-?Bir kelimenin üstü karalanmış. 
134. El yazmas ı: la ce ( eclisyon kritik: lake) 
135. El yazması: Onondaiga (ed.isyon kritik: Onondaga) 
136. Kelimenin sonu karalanmış. 
131. Kelimenin sonu karalanmış. 
138. Morgan, a.g.e., s. 1 28: New Mexico. 
139. Morgan, a.g.e., Cusik. 
140. El yazması: organsied (edisyon kritik: organized) 
141. Morgan, a.g.e., s. 136: own brother. 
142. Such) üstü çizilmiş. (he was able] üstü çizilmiş. [as] el yazmasındaki gibi bı
rakılmış. Morgan, a.g.e. , s. 142: "Delegelerden biri bunun üzerine kendi önerisini 
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form olarak teslim etti ve onu kendi öne sürebildiği argümanlarla destekledi." 
143. El yazması: across ( eclisyon kritik: cross) 
144. El yazması: skain (edisyon kritik: skein) 
145. "Kadmeos şehri halkı kurul üyeleri tarafından karar verilmiş ve hükme vanl
mış olanı bildirmeye geldim."Bkz. n. 191 .  
146. El yazması: games ( eclisyon kritik: game) 
147. El yazması: nonhorticular ( eclisyon kritik: non-horticular) 
148. El yazması: extinctirt (edisyon kritik: extinct) 
14 9. Dördüncü sütun numaralandmlmış, ama isimler adanmış. Bkz. Morgan, a.g.e., 

s. 1 59. 
150. El yazması: Dear ( eclisyon kritik: Deer) 
151. El yazması: family] Morgan, a.g.e., s. 162, alın n J. Carver, Travels in North Ame

rica, 1 796, s. 166: nation. 
152. El yazması: Upsorakas (edisyon kritik: Upsarokas) 
153. El yazması Blackfood]? Şüpheli okuma 
154. El yazması: Youchees (edisyon kritik: Yoochees) 
155. El yazması: jedes (edisyon kritik: jede) 
156. El yazması: live (edisyon kritik: life) 
157. El yazması: 750 ( eclisyon kritik: 1 750) 
158. El yazması: südlich von. Morgan, a.g.e., s. 169: below (yani, downstream). 
159. deren Namen] üstü çizilmiş. 
160. El yazması: to (edisyon kritik: of) 
161. El yazması: Siskatchevun (edisyon kritik: Siskatchewun) 
162. El yazması: Wiskonsin, Kaskascias ( eclisyon kritik: Wisconsin, Kaskaskias) 
163. El yazması: Wiskonsin, Kaskascias (edisyon kritik: Wisconsin, Kaskaskias) 
164. El yazması: 1 867. Bkz. Morgan, a.g.e., s. 1 73. 
165. El yazması: special Bkz. Morgan, a.g.e. 

166. El yazması: name when to be given. ( eclisyon kritik: the name to be given) 
167. El yazması: tribe ( eclisyon kritik: gens) 
168. El yazması: Eeel. ( eclisyon kritik: Eel) 
169. Şüpheli okuma.[-ie]? 
170. lnterlineer kelimenin üstü çizilmiş: referans gentes'in eşitsizliğine dair. 
171. Marx kast kavramına birkaç yerde referans veriyor. Karş. Letter to P.V. An
nenkov, 28 Aralık 1 846, MEW 27, s. 454. (Karş. Ayrıca Marx, Poverty oj Philosopl[y, 

1963, Ek, s. 1 83). Kast meselesi burada Proudhon'un ekonomik evrimler kavramı
na getirdiği eleştiriyle bağlantılı olarak sunuluyor. Kapital böl.I, 4. Baskı, 1912, böl. 
12, kesit 2, s. 304 (=İngilizce çeviride böl. 14, kesit 2). Marx şunu referans alarak 
yazıyor: " . . .  Daha önceki toplumların, belirli tarihsel koşulların bireyin kast olu
şumlanna karşı gelen çeşitliliğine karşı zanaati irsi yapma, onlan kast ya da ]onca 
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halinde kemikleşti rm e itkisi. Kastlar ve loncalar aynı doğa kanunundan türer, ama 

sadece bitki ve hayvanların tür ve alt tür olarak ayrımını düzenleyen toplumsal yasa 

olarak kastlan n irsiyetinin ya da )on calann kendisi dışında olanı dışlayıalığırun be

lirli bir gelişim derecesine karar verildiğinde."Aynca aynı bölümde, 5. Kesit, a.g.e. , 

s. 332, Platon'un Dev/e/indeki iş bölümü Mısır kast örgütlenmesinin idealleştiril

mesi olarak görülüyor. 

Kapilalde Morgan'dan alınoların başında olduğu gibi, Marx kasta arkaik bir kurum 

olarak bakıyor, her iki halde de kemikleşmiş. Annenkov'a mektubunda ve Kapilalde 

kast doğrudan toplumda iş bölümüyle ilgili, Morgan'ın yorumunda ise doğuşuna 

referans gösterilerek bir başka bağlamda veriliyor: burada kandaşlar arası mertebe 

farklılığı gentiJis ilkesiyle çatışıyor ve tam tersi, yani kast, olarak kemikleşebiliyor. 

Morgan alıntılarında Marx'ın kastla ilgili düştüğü notun daha da büyük önemi var: 

Marx, Kapilalde kastları ve loncaları doğa düzeninin erken bir gelişim seviyesine 

yerleştiriyor; 'bitki ve hayvaniann türler ve alt türler şeklinde ayrımını düzenle

yen doğa yasası ile aynı yasadan doğarlar.' Ancak belirli bir gelişim derecesi elde 

edildiğinde bir kasta irsi üyelik ya da loncanın dışlayıcılığı toplumsal yasa olarak 

ilan edilirErken kast organizasyonunu daha sonrakinden ayırmak, birincisini doğa 

yasası ikincisini toplumsal yasa koyuculuk edimi alanı içerisine almak, Morgan 

notlannda Marx'ın kast anlayışına ters düşer ve kuruluşunun bilinçsizce açığa mı 

çıktığını mı yoksa bilinçli olarak yasalaşonldığı mı sorusunu açık bırakır. Kast gelişi

minin erken aşamalarının doğa yasasına benzemesi sadece bir analojidir. Bu, insan 

ve doğa arasındaki ilişkilerin ele alındığı Ekonomik ve Fe!Jefi El Yazma/an, K.ıilsal 

Aile, Alman İdeolojisi ve diğer yapıtlarındaki genel anlayışla Morgan defterlerindeki 

formülasyonunda olduğu kadar eş ölçülebilir değildir. 

172. Morgan, a.g.e. , s. 1 80: Kolushlar yakın olmasa da Athapaskanlarla dilsel açıdan 

akrabadır. 

17 3. El yazması: Bonnacks ( eclisyon kritik: Bonnaks) 

174. El yazması: pedegral (edisyon kritik: punaluan) 

17 5. Morgan: köylerinden birinde öğrendiği kökenierinin efsanesi. a.g.e., s. 1 83. 
176. Morgan, s. 1 84: Great Mother. 

177. El yazması: die (edisyon kritik: der) 

178. El yazması: Dear (edisyon kritik: deer) 

1 79. El yazması: it remains it (edisyon kritik: it remains in) 

180. El yazması: Tepanicans (edisyon kritik: Tepanceans) 

181. El yazması: pedegral (edisyon kritik: pedregal) 

182. El yazması: bezetzt ( eclisyon kritik: besetzt) 

183. El yazması: forages (edisyon kritik: forays) 

184. o� tekrarlanmış. 

185. El yazması: 3. Karş. Morgan, a.g.e., s. 200. 



186. El yazması: 4 four. (edisyon kritik: 4) 
181. El yazması: Accosta (edisyon kritik: Acosta) 
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188. Montezuma had civil as well as military functions] üstü çizilmiş. 

(Montezuma'nın sivil görevleri kadar askeri görevleri de vardı) . 

189. folgte) üstü çizilmiş. 

190. El yazması: 1 tst (edisyon kritik: lst) 

191. El yazması: Pamphili (edisyon kritik: Pamphyli) 

192. El yazması: Siccoyn, Sicyon (edisyon kritik: Sicyon) 

193. El yazması: Siccoyn, Sicyon (edisyon kritik: Sicyon) 

194. Morgan, a.g.e. , s. 227, alınn G. Grote, History of Greece: factitious. 

19 5. "Peki, genlin mezar yerine gömülecek ecdadla bir ilgisi olmayan kişilere kim 

izin verecek?" Demosthenes, Eubulides, 1 307. 
196. El yazması: fratror ( eclisyon kritik: frator) 

191. El yazması: hinderance (edisyon kritik: hindrance) 

198. Gens erst nach Stiftung) üstü çizilmiş. (gem ilk bağıştan önce) 

199. El yazması: Groote (edisyon kritik: Grote) 

200. El yazması: persecuting (edisyon kritik: prosecuting) 

201. El yazması: accredites (edisyon kritik: accredited) 

202. Morgan, a.g.e., s. 239, alınn Grote, a.g.e. : process. 

203. Tacitus, Germania, 7: "Atlı birliği ya da piyadeyi oluşturan rastgele bir topluluk 

değil aile ve akrabadır." Bkz. Giriş, not. 1 1 4. 
204. Dionysius, Roman Antiquities, kit. II, böl. 12. "Bu da bir Grek kurumuydu. Her 

halükarda hem ecdadının topraklarını miras alan hem de bizzat halkı tarafından 

lider olarak seçilen Grek krallannın (yani basileus), hem Homeros hem de en eski 

şairlerin tanıklık ettikleri üzere en iyi adamlardan oluşan bir kurulları vardı. 

205. "Kadmeus şehri halkı kurulu tarafından karar ve hüküm verileni beyan ede

rirn: Eteokles, toprak bağışladığı için dini bir cenazeyle onurlandınlacak." (Aiskh

ylos, Thebai)e l<.drft Yediler, c. 1005-1008. Bkz. bu bölüm, not 136. 
206. "Koro: Halk elleri göstererek neye karar verdi?" 

207. G. F. Schoemann, Griechische Altertiimer, cilt I, 1 855. 
208. Schoemann: nirgends. 

209. 'Wt.haiaWar hiçbir biçimde burada hükmetmeyecekler. Çoğunluğun iktidarı 

burada arzulanmaz. Tannnın asayı verdiği bir leoinanos'umuz, bir basileus'umuz ve 

ilahi yapnrımımız olsun ki tann bize hükmedebilsin." Bkz. Morgan, a.g.e., s. 255. 
210. El yazması: Eustatius (edisyon kritik: Eustathius) 

2 1 1. "Fakat Hellas'ın gücü büyüdükçe ve servet edinimi daha çok bir hedef oldu

ğunda, devlet gelirleri artn ve hemen her yerde tiranlıklar kendi güçleriyle kuruldu, 

-belirli koşullarıyla irsi bir monarşi olan hükümetin eski formu- ve Hellas donanma 

sağlamaya ve kendini daha yakından denize bağlamaya başladı." Thukydides, Pele-
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ponnesos StJI)af/an, R. Crawley çev., 1874. 
212. "O sıralarda dört çeşit krallık vardı. Birincisi heroik dönemlerin monarşisi; 
bu gönüllü tebaalar üzerinde uygulanıyordu, ama belirli işlevlerinde sınırlıydı; kral 
general ve hakimdi ve dinin kontrolü onun elindeydi. İkincisi, barbarların yasaya 
uygun irsi desporluk yönetimiydi Bir üçüncüsü, Aesymnete ya da diktatör denile
nin iktidanydı; bu seçime dayalı bir tiranlıktı. Dördüncüsü, Lakedaemonialılann
kiydi, aslında irsi ve daimi generallikti." Aristoteles, Politika. III, XIV. 128Sb. W D. 
Ross, çev., 1 941 . 
213. bilden] üstü çizilmiş 
2 14. principle] üstü çizilmiş 
215. the sons of the deceased chief(s )] tekrar edilmiş. (merhum şef(lerin) oğullan) 
216. SOO yüz Scheffler] Prusya Scheffel'i = SS litre ya da 1,S kile (k.). George Gro
te, History of Greece, c. III, 1847, s. 1 SS: Medimnus para olarak bir drahmaya eşittir. 
Me tr ete 40 litreye ya da 9 galona eşitti. Medimn us 12 galona eşitti (k.) (kapasite) . 
(Century Dictionary, Oxford English Dictionary). H Frisk, Griechisches Etymo/ogisc

hes Wörterb11ch, 1970, medimnos başlığı altında, S2,S litre civan. Engels, Urspnmg 

a.g.e., MEW 21, s. 1 1 3, Medimnus= yakJ. 41 L. İng. çev., a.g.e., s. 10S = 1 .6. kile. 
217. El yazması: komnten (edisyon kritik: konnten) 
218. El yazması: discasts ( eclisyon kritik: dicasts) 
219. waren] tekrar edilmiş. 
220. Schoemann, a.g.e. , s. 3S3: "Gerçi o sırada (Kleisthenes] toplumun o zamana 
kadarki dört Phyle'ye bölünme şeklini ortadan kald.ırmamıştı, ama bunlann sahip 
oldukları anlamı ellerinden aldı ve halka ayrılmış on parçadan müteşekkil, tama
men farklı temellere dayanan, yeni bir üleştirme sundu, bunlann adı da Phyle idi, 
bunların her biri yine kesinlikle daha eskileriyle birlikte daha küçük idari bölgelere 
ayrıldı, ama bu mantıkla yeni adlanyla Deme olarak adlandırdılar. Gerçi bu Demes 
sadece orada yaşayan herkesin kökeni ve toplumsal konumuna bakılmaksızın kav
randığı yerel örgütlerken, yeni Phyle'lerde, bu yeni Phyle'lerde yere bağlı bağlam, 
ancak toprak, 10'u şehir civan, lO'u kıyıda, 10'u da iç bölgelerde paylaştırtlmak 
üzere 30 Trittyes halinde korunmuştur, ve bunlar her Ph yle bir toprak parçasında 
bir Trittys elde edecek biçimde 1 O Ph yle altında bu şekilde düzenlendi." Morgan'ın 
Schoemann'a getirdiği itiraz tam değildir. A.g.e. s. 387-388: " . . .  bütün toprağı pek 
bilinmeyen bir sayıda lOO'ün çok üstünde idari bölgelere böldü, [Schoemann'ın 
notu: Kleisthenes'in daha önce sadece 100 Demes oluşturduğuna dair önceki iddi
ası artık desteklenebilir gibi değildir . . .  ] ki bu bölgeler yine daha büyük bir bütünle 
sayısal olarak iç içe geçmişti. Bu sonuncusuna, doğal olarak, kökene deği� yerelliğe 
dayanan paylaştırmaya esasında uymayan ama başka bir yerde benzer şekilde ihti
yaç duyulan adla Phyle dedi; küçük bölgelerin adı 8�floç'tu ve Dem es tek tek bazen 
küçük kent ve kazalara, bazen erdemleri ispadanmış olan mükemmel soylara göre 
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adJandırılıyordu." Kleisthenes reformlarının oluşturduğu Demes'in miktanna dair 

daha yüksek tahmin için blu.Schoemann, a.g.e. Karş. Morgan, a.g.e., s. 279. 
221. El yazması: Clisthenes (edisyon kritik: Cleisthenes) 

222. Schoemann, a.g.e., s. 327. 
223. El yazması: Chalcotondiden ( eclisyon kritik: Clacodontiden) 

224. "Eupatrid'ler şehirde de yerleştiler." 

225. El yazması: Khlistenes ( eclisyon kritik: Kleisthenes) 

226. "Halklar baştan bütün işlerden uzaklaştırılmıştı." 

2 27. El yazması: Khlistenes ( eclisyon kritik: Kleisthenes) 

228. Kleisthenes 

229. (Aristides] şehrin yönetiminin tüm sınıfiann ayncalığı olduğuna ve arkhon'la

rın tüm AtinaWar arasından seçileceğine dair bir hüküm çıkarmıştı." 

2 30. şüpheli okuma.] Bu pasaj Grek'lerin bakış açısından ele alınmıştır. 

231. gens] üstü çizilmiş. El yazması: family. Bkz. Morgan, a.g.e., 289. 
232. "Bu gentilelin kim olduğuna gelince, bunu (bu kitabın) birinci yorumunda 

ortaya koymuştuk. Ve burada dediğimiz üzere, tüm iHs gentilicillffl kullanım dışı kal

mıştır, yine de bu noktada bu meseleyi taze taze ele almak faydalı olacaktır." 

233. Cicero, Topica, VI, 29. "Genti/es aynı isme sahip olanlardır. Bu yeterli değil. 

Ortak ecdaddan gelmiş olanlardır. Bu da hila yeterli değil Ecdadı köle olmayan

lardır. Buna bir şey daha eklenmesi gerekiyor. Yurttaşlık haklarını kaybetmemiş 

olanlar.' Bu belki yeterlidir. Pontifex Scaevola bu tanıma hiçbir şey eklememişti." 

a sermayenin azalması (Morgan, a.g.e., s. 290) 
234. Festus, De Signiftcatione VerborHm,genti/is başlığı altında."Genti/is aynı kökenden 

gelenlere, aynı isme sahip olanlara uygulanır." 

235."Erkekler arasında erkek tarafından gelen akrabalar kadar genli/es olduğu da 

söylenenler arasındaydı. Zira Aemilius'tan Aemiliani ve genli/es geliyordu, Aemilius 

isminden gens isimleri türetilmişti. Zira ismin yalın hali Aemilius olan isimden Ae

milii, Aemilium, AemiJios, Aemiliorum ve ilgili tüm kalan kelimeler türetilmişti." 

236. "Bir patticinin bir pleble evlenmesi ya da bir plebin patriciyle evlenmesi ara

sındaki fark ne? Evlatlar yine de babalannı takip ediyorlar." 

237. Sueton.ius, Tiberi�ts'rm Hıryatı, 1: "Patrici gen/i Claudia . . .  himaye edilenleri için 

mezar yeri olarak Anio karşısındaki devlet topraklarından bir kısmını ve kendi 

mezar yeri için Capital'ın aşağısını aldı." 

2 38. Velleius Paterculus, History of Rame, ll, 1 19: "Varus'un yan yanmış (el yaz

ması: semiustrum) cesedi yabani düşman tarafından parçalandı; kafası kesildi ve 

Maroboduus'a getirildi, ondan da Caesar'a yollandı, ancak gens'in mezarlığında bir 

cenazeyle şereflendirildi." 

239. Cicero, "Mezarlar o kadar kutsaldı ki, geniten ve ayinlerinden olmayanların 

onlara gömülmesi günahtı; ecdadımıza göre böyleydi. Böylece Aulus Torquatus 
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Popiliarı genline göre karar verdi" 

240. El yazması: performans (edisyon kritik: performance) 

24 1. Trebati us Aulus Gellius, Attic Nights, VII, 12'de: "Sacellum bir tannya adan

mış sunaklı küçük bir yerdir." 

242. "Romulus'un ilk önce her birine varisierine devrettnek üzere dağıtoğı iki akra 

irsi paylaşma deniliyor." 

243. Th. Mommsen, Rômische Geschichte, 6. Baskı, 1 874.böl. 1 ,  s. 35: "Roma sınır 

eyaleti en eski zamanlarda daha sonraları en eski 'taşra kazalannı' (trib11s rusticae) 

kurmak için faydalanılan soy bölgelerine ayrılıyordu. Anio'da Claudius soyunun 

yoldaşlannın yerleşmesinden serpilmesi için Claudius kazasından devredildi . . .  

Bunlar yerelliklerine bağlı, daha sonra eklenmiş kazalar gibi değildi, soy isimleri 

istisnası olmadan kurulmuşlardı; ve tamamıyla kaybolmadıkça başlangıçtaki Roma 

sınır eyalerine adını veren kazalardı ... " (Ad listesi Camilii'den vs. Voturii'ye kadar 

uzanıyor. Morgan, a.g.e., s. 299: Veturii, Marx, el yazması: Venturii.) 

244. Mommsen, a.g.e., s. 36: "Nasıl her evin bir tarlası varsa, her soy evinin ya da 

köyün sınırcia bir soy toprağı vardı, ama daha sonra gösterileceği üzere görece 

geç bir zamanda hıil:l. hemen hemen sınırdaki ev toprağına eşit, yani tarla kolek

tifı sistemine göre aynlmışo. Latium'daki soy evlerinin de soy köylerine dönüşüp 

dönüşmediği ya da Latinlerin çoktan soy yoldaşlıklan şeklinde Latium'a göç edip 

etmedikleri sorusu açık kalıyor . . .  Ama bu soy yoldaşlıklan haneden yola çıkıldı

ğında kendilerine yeten birimler değil, her şeyden önce politik bir cemaatin (civitas, 

pop11IHS) karşılıklı olarak hukuki sonuçlar ve hukuki yardım ile kolektiviteyi koru

mak için savunma ve saldında, soy, dil ve görenek açısından birbirine denk soy 

köylerinin cisimleşmiş hali olarak orta ya çıkmış, cemaate eklemlenen bölümleridir. 

Mommsen'ın Geschlech tsha us (soy evi) terimi, Morgan taraf ın dan Mommsen'ın İn

gilizce çevirisinde ''klan hanesi" olarak okunuyor; Mommsen'ın Geschlechtsmark'ı 

(sınırdaki soy toprağı) ''klan topraklan"; Geschlechtsgenossenschaft'ı (soy yol

daşlıklan) "klan1ık1ar" yapılmış.Morgan, a.g.e., civitas populi. Mommsen: civitas, 

populus. (Mommsen'ın 'gleichsam als Hausmark'ın (hemen hemen sınırdaki ev 

toprağına eşit, -ç.n.) 'analogy of houselands' (hane topraklanna analojiyle,- ç.n.) 

diye çevrilmiş ki, kabul edilebilir bir çeviri değil. Mommsen'ın politik cemaatin 

eklemlenen kısımlanna göre uygulanan 'von Haus au s' (haneden yola çıkıldığında

ç.n.) bir üstünü örtme tarzı: her şeyden önce bu ek1em1enen parçalann, politik bir 

cemaat içerisinde yer almadığı gibi, politik cemaat de soy köylerinin cisimleşmiş 

hali olarak ortaya çıkmıyor. Mommsen, başlangıç olarak, 'von Ha us aus'da olduğu 

gibi sahte ve geçici kavramları serbestçe kullaruyor.Ne düşündüğü açık değildi; 

ancak gelişim anlayışı biçimsel olarak kısmen integrirend (eklemlenici) -eklemlenme 

sırasında ya da sürecinde.Politische Gemeinde (politik cemaat) bir anakronizm ya 

da tezatnr. Mommsen, a.g.e., s. 38, şöyle yazıyordu: "Tüm bu kazalar en eski za-
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manlarda politik olarak egemendi ve ihtiyarlar meclisi ile kazayı savunanların oluş

turduğu kurulun işbirliğiyle derebeyi tarafından yönetiliyordu." Politik egemenlik 

ve prens makamı en eski zamaniann özellikleri arasında yer almış olamaz; göreedi 

bir kronolojinin daha net biçimde çizilmiş bir sekansına ihtiyaç var ama Momm

sen, kavramlarının kanıtı yeterince karşıladığına ve kanıtın sonuca ulaşınada yeterli 

olduğuna, böylece Roma'nın erken dönem politik gelişimi sorununu çözdüğüne 

kendini inandırarak, mesele üzerine ayrıntılı düşünmüyor. El yazması: aggression 

and defence. (edisyon kritik: aggression and redress). 

245. El yazması: parallelism (edisyon kritik: parallel) 

246. ''Appius Claudius hapse atıldığında, Gaius Claudius, (Appius Claudius'un) 

düşmanı ve tüm Claudius gen/i yas kıyafetleri giydi." 

241. "Ve patronlarıyla paylaşmak için . . .  aynı gens'ten olsalar bile masraflar ma

kamlarında ve unvanlannda onların üzerine kalıyordu." 

248. Bu anlatının kaynağı Herodotus, History, V, 68. Karş. Morgan, a.g.e., s. 303, 
Grote'nin History'sine geri götürülebilir. 

249. El yazması: Peregrinae conditionis homine relati usurpare Romana nomina, 

dundax et gentilica. "Yabancılara Roma isimleri almasını yasakladı, en azındangen

tes isimlerini" -Suetonius, Cltmdi�ts'm Hıryatı. 

250. "Yaygın olarak denilen o ki üç yüz altı kişi yok oldu; ergenlik yaşının 

altında olan, Fabius gens'inden gelen ve bütün iç işlerinde ve Romalıların bütün 

savaşlannda gelecekte en büyük destek olacak bir kişi hayatta kaldı. - Loeb Library, 

B. O. Foster, ed M s.: unum probe pubescem ete., gente Fabiae ete. 

251. El yazması: Roman (edisyon kritik: Greek) 

252. "Ve böylece halkı otuz cllria'ya ayırdı ve her birine (Sabineli kadınların) isim

lerini verdi" 

253. "Fratra ve lokhos (askeri birim) cllria.""Bu c�triaedekac!lara bölünüyor, bu de

kac!ların her birinin kendi başı var ve kendi dillerinde deko11rion deniliyor." 

2 54. "Ve her kabilenin 1 O fratrisi vardı, her fratri bu (Sabine'li) kadınların adını 

alacak şekilde adlandırılıyordu."Plutarkhos, Rom�tl11s'11n Hıryatı, böl 20. 
255. Romulus bir birey değil, Roma'nın geç tarih öncesinde bir nevi liderliğin bir 

genelleştirmesidir ve bu fenomene bir kişiselleştir me olarak ad verilir, öyleyse söz 

konusu yasama daha farklı anlaşılmalı, çünkü yasa koyucunun kendine has varolu

şu inkar ediliyor. 

2 56. El yazması: loouç 

2 51. "Komşu yerlerden her tür insan kalabalığı iltica için geldi, yenilik arayışıyla 

özgür insanla köleyi ayırmadan bunlar (şehrin) büyüklüğü için gelenlerdi." 

258. "Ya sayı yeterli olduğu ya da patres yapılacak 100 kişi olduğu için 100 senatör 

yarattı; her birine Pa ter unvanı verildi ve onların eviatianna patrici denildi." 

259. "Liderlere sevgiden patres deniliyordu." Cicero, De &p�tblica, II, 8. 
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260. "Kraldan (farquinius Priscus) ayrılmayan ve onun iyiliğinin onlan Clnia'ya 
getirdiği daha küçük gentelten geldikleri bilinen bir 100 patres daha yetiştirerek 
Cumhuriyet'i yayan hükümdarlığını güvence altına almaya özen gösterdi" 
261. "(farquinius) kraliyer gücünü meşrulaştırdıktan sonra ilk önce patres sayısını 
ikiye katladı, büyük gentes'ten gelen daha önceki patre/leri çağırarak ilk önce onlara 
hükümlerini soarardı, daha sonra küçük gentes'in patres'ine." 
262. fast so numerous] tekrar edilmiş. 
263. El yazması: sclueibt. ( eclisyon kritik: schreiben) 
264. "En iyi adamlardan oluşan ve bu yüzden kralın tuttuğu Romulus Senatosu 
patres olarak adlandırılmayı ve eviatiarına patrici denmesini istedi vs." 
265. "Saygıdan onlara patres, eviatianna patrici denildi." 
266. "Bu yüz adam seçildi ve onlara patres dendi, bir kamu kurulu biçimindeyd.iler. 
Bu, Patrici adının kökenidir." 
267. El yazması: Fabrician ( eclisyon kritik: Fabian) 
268. "Plebler ortak olarak meseleyi konsüllerine götürdüler." 
269. El yazması: Solon (edisyon kritik: Servius) Morgan, a.g.e., s. 341 : "Solon'u 
taklit eden ve hiç şüphesiz onun yönetim planına aşina olan Servius halkları beş 
sınıfa böldü . . .  " 
270. As, Servius Tullius zamanında bir bakır paunta eşit Roma para birimi. "Bakır 
bir sikke olarak as antik adederin parayı tartmasına göre, esasen bir pamz!tu (as ses 
librales ya da aes grave) . . .  ve Servius Tullius onu hayvan figürleriyle damgalayana 
kadar (yani pecus'tan pecunia) sikke haline getirilmemişti . . .  " Lewis and Short, 
a.g.e. , bu başlık altında. (pecus: Lat. Koyun -ç.) Fakat as esasen aes grave ya da rude 
idi, yani yukarıda belirtildiği üzere Servius Tullius'a kadar sikke haline getirilmemiş 
dikdörtgen şeklinde bakır bir plaktı. (Ernout et Meillet, a.g.e. bu başlık altında). 
Pecunia, 12  Levha Yasası zamanında özgür ev topluluğunun ortak mülkü jamilia 
ile sadece kölelere ait mülk olan peculiHmun tersine sadece hanenin efendisine ait 
mülktü (sürüde) . (Walde-Hofman, a.g.e., bu başlık altında). Wald ve Hofmann'ın 
sistemi zamana göre belirlenmemiştir ve genelde çok kısıtlıdır çünkü peculiHm efen
dinin potesialı ya da dominiHmu altındaki ister oğlu olsun ister kölesi olsun herhangi 
birinin sadece kendine ait mülk hakkıdır vs. Bir pecHiiHm'un mülkiyet hakkı belirli 
durumlarda efendi'nin pateifamiliaiına göre, bazı durumlarda da efenciiyi referans 
almadan, tanınırdı 
Bu anlamlar Morgan'dan Maine'e Marx alıntılan için gerekli. Bu cildin Giriş'i 6. ke
sit "Cemaat, Kolektivizm ve Bireycilik" genelinde sistemi ortaya koyuyor. Main e' de 
bkz. Ders Notları, a.g.e. s. 147- 149, 17 1 - 172: pecunia, sürü, vs. Aşağı bkz., Marx, 
Maine alıntılan, s. 167-168. 
271. Dionysius ve Livius (Livius I, 43) arasındaki diğer farklar için bkz. Morgan, 
a.g.e., s. 341 . 
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272. "Elbette Census'u, gelecek imparatorluk için bu kadar iyi bir servet mese
lesini, kuruyordu; savaş ve banş masrafları bunun içerisinden bireyler tarafından 
değil. . .  [daha önceden olduğu üzere] onlann servetlerine göre belirleniyordu." 
(census: 1) Roma vatandaşlarının ve mülklerinin sayımı, 2) bu sayımda kaydı yapı
lan mülk. --ç.n.) Pınmia] Bkz.not 264. 
27 3. "Nesle göre phyle, ikamete göre ph yle." 
274. Mommsen, Römische Geschichte, 6. Baskı, 1874, c. 1 ,  s. 91:  "Bu dört askere 
alınan bölgeden her birinin her tüm ekip gibi dördüncü bir kısmı vardı ki her 
lejyon ve cent11ria her bölgeden eşit sayıda askere alınan kişi saysın . . .  " Morgan, s. 
347: "her bölgeden eşit oranda askere alma." Morgan'da bulunan muğlak İngilizce 
çeviri burada Marx tarafından düzeltilmiş. 
275. Şüpheli okuma. El yazması: bei d]? it they]? 
276. El yazması: excluse. ( eclisyon kritik: exclude) 
277. Herodotos, Tarih, I, 173: "Ancak dünyadaki her halktan ayrıldıkları kendi
lerine has bir adetleri vardı. Babanın değil, annenin adını alıyorlardı. Bir Lykia
lıya sorun vs." Morgan ikinci cümleyi atlamış, a.g.e., s. 357 [Bu metin Etnoloji 
Defterleri'nin çevirisine sadık kalmıştır. Karş. Herodotos, Tarih, çev. Müntekim 
Ökmen, İş Bankası, İstanbul, 2006.] 
278. El yazması: descend (edisyon kritik: descent) 
279. El yazması: Schwesterssohn (edisyon kritik: Schwestersohn) 
280. El yazması: officed. 
28 1. "Babam aynı babadan ama aynı anneden olmayan [yan] kız kardeşiyle evlen
di." 
282. El yazması: enderd. (edisyon kritik: ended) 
283. "Tek hatırat ve annalleri olan kadim şarkılarında dünyadan gelen tanrı Tuisto 
ve kendi nesillerini dayandırdıklan oğlu Mannus'u kutlarlar. Mannus'a üç oğı.ıJ atfe
derler, bunlara göre ok yan us kenannda yaşayanlara Ingaevones, iç kısımlarda yaşa
yanlara Herminones ve başka bir yerde yaşayanlara lstaevones diyorlardı. Bazıları 
Tuisto'ya Marsialılara, Gambrivialılara, Suevialılara ve Vandal'lara kendi hakiki ve 
kadim adını veren diğer oğullarını atfeder. "Germania" terimi yeni eklenmiştir, 
Rhine Nehri'ni ilk aşanlar bu terimle adlandınlmıştır; Gaul kısmını mesken tutan 
ve şu an Tungri denilenler e o sırada Cermen deniliyordu. Bu halkın ismi bir genlin 

ismi değildir ve ilk önce bu halk için konuldu, sonra yavaş yavaş kendilerine aynı 
[savaşçı] şanını atfeden herkes tarafından benimsendi." Lipsius: eos qui transgressi 
primirus Rhenum sint, esse eum ipsum populum qui nunc Tungri appellentur, 
at tunc Germani {primi Germanorum Rhenum transgressi) quod tamen unius 
nationis peculiar nomen, paulatim transfusum ad omnes. J. Lipsius, Tacitus ed., 
Germania, ad böl. 2. 
284. "Germania'nın büyük bölümünü mesken tutmuş olan [Suevialılar] farklı isim-
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lerle farklı halkiara bölündü." Elyazması: böl. 28. 

285. El yazması: keinen. (edisyon kritik: keinem) 
286. "Rhein'ı ilk aşmış olanlardan" Bkz. yukan, not. 267. 

281. "Kralların yaptığı ve savaşlarda yapılan en eski işlerin en barbar ve kadim 
şarkılarını yazdı ve annaller olarak aktardL" Alıntı Lipsius, a.g.e. 

288. Jordanes, Getica, ed. Momsen, 28: "Ve kadim şarkılarında hikaye hemen he
men tarihsel kayıt olarak adlandırılır." 
289. Tacitus, Annals, II, 88. "Ve bugün bile barbarlar onu söyler." [H. Fumas ed., 

1 896 (alıntı Grimm): Irmin?] 
290. "İç paralayıa kuş ötüşlerine benzer köy şarkıları." Julian, Antiokhikos =Miso
pogon ("Sakaldan Nefret Eden") 
291. "Aralarında öyle şarkılar da vardı ki onlan söylemeye ruhlarını yükselttikleri 
barditus (baritus) denirdi." 
292. "Toprak, ya karanlık ormanlarla ya da iç ürpenen bataklıklada kaplıdır . . .  
toprak tahıl için verimlidir ama meyve ağaçlanna uygun değildir, küçük, boynuzsuz 
hayvanlardan oluşan sürü açısından zengindir. İnsanlar tek zenginlikleri olan ve en 
çok değer verdikleri sürülerinin sayısıyla gurur duyar . . .  Mülk ve [altın ile gümüş] 
kullanımı [Romalılar arasında] olduğu kadar değerli değildir. Aralarında gümüş 
kasderin elçilerine ve reisierine verildiği ve kilden yapılanlada farklı tutulmadığı 
görülmüştür.Yine de Roma sınınna yakın yaşayan [Cermen kabileleri] ticari amaç 
için gümüş ve altına bir fiyat biçer.Sikkelerimizi bilirler ve isterler.İç [Cermen ka

bilelerinin] mal değiş tokuşu basittir ve eskiye dayanır. Paranın kullanımda olduğu 
yerde eski serrati ( tırtıkb sikke) ve bigati (iki atlı araba mühürü olan sikke) sikkeleri 
vardır. Duygulan yüzünden değil gümüş halkalann kullanımı ve ucuz malla eşieş
ınesi daha kolay olduğu için gümüşü altına tercih ederler." 
293. Tacitus, Germania, böl. 7. "Şefler asiller arasındandı, savaş liderleri cesur 
adarrılar arasındandı, Şefin gücü ne sınırsız ne de o özgürdü ve savaş şefleri emir 

vermekten ziyade örnek olarak öncülük ederdi. . .  cesarederi için onlara hayranlık 
duyulurdu." 
294. A.g.e. böl. 1 1 .  "Şef ufak meselelerde karar verir; büyük meselelerde <tüm 
halk karar verir.>" 
295. A.g.e. böl. 1 2. "kurul suçlamaları dinler ve ölüm cezası verilecek suçlan yargı
lardı . . .  Bu kurullara kaza ve köylerde yargıda bulunan şefler seçilirdi; halk arasın
dan yüz kurul üyesi yetkilerini kullanınada bu hakirrılere yardım ederdi." 

296. A.g.e. böl. 20. "Kız kardeşin oğlu annenin erkek kardeşi tarafından en az ba
bası kadar ödüllendirilirdi. Bazılan akrabalığın en kutsal bağının kız kardeşin oğlu 
ile annenin erkek kardeşi arasında olduğuna inanırdı ve en yakın bağı ve ailenin 
en geniş çıkannı temsil ettiğinden, esir alırken kız kardeşin oğlunu oğulun üstüne 
koyarlardı.Varis ve ardıllar her zaman oğullardı, vasiyetname yoktu.Oğul olmadı-
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ğında, sıradaki erkek kardeşlerdi, sonra babanın erkek kardeşleri ve annenin erkek 

kardeşleri." 

297. Caesar. De Bello Gallic.VI, böl. 22 

22 Agriculnırae non student, maiorque pars eorum victus in lacte, caseo, carne 

consistit. Neque quisquam agri modum certum aut fines habet proprios; sed ma

gistratus ac principles in annos singulos gentibus cognationibusque hornin um, qui 

una coierunt, quannım et quo loco visum est agri anribuunt atque anno post alio 

transpire cogunt. Eius rei multas adferunt causas: ne adsidua consuetudine capti 

snıdium belli gerendi agricultura commutent; ne latos fınes parare student, po

tentioresque humiliares possessionibus expellant; ne accuratius ad frigora atque 

aesnıs vitandos aedificent; ne qua oriatur pecuniae cupiditas, qua ex re factions 

dissensionsque nascuntur; ut animi aequitate plebem contineat, cum suas quisque 

opes cum potentissimis aequari videat. 

Tarım yapmaya hevesleri yoktur ve gıdalarının büyük kısmı süt, peynir ve etten 

oluşur. Hiç kimsenin kendi belirli toprak ya da arazisi yoktur: hakimler ya da şefler 

her yıl bir araya gelmiş kabile ve klanlara onlara nasıl uygunsa o kadar ve şurada bu

rada toprak verir ve kiraalan bir yıl sonra başka yere geçmeye zorlar. Bu uygulama 

için birçok sebep öne sürüyorlar- tarımla sürekli özdeşleşme (yani onlara değerli 

gelecek bir ilgi odağı) savaş heveslerinin önüne geçmesin de akılları çelinmesin 

korkusu; geniş topraklan elde etmeye coşku duymaları ve daha güçlü olanların 

daha aşağı olanları kendi arazilerinden atmaları için; aşırı sıcak ve soğuktan korun

mak için daha dikkatle inşa etsinler diye; tarafların ve kavgaların ebeveyni olmak 

üzere para için tutku uyansın diye. Her kişi kendi servetini en güçlünün servetine 

eşit gördüğünde, sıradan insanları memnuniyet içerisinde tutmak amaçlandır. 

298. Ag.e. böl. 23. 

23 civitatibus maxima la us est quam latissime circum se vastatis fınibus solitudines 

habere. Hoc proprium virtutis existimant, expulsos agris fınitimos cedere, neque 

quemquam prope audere consistere; simul hoc se fore tutiores arbitrantur repen

tiae incursionis timore sublato. Cum bellum civitas aut illatum defendit aut inf ert, 

magistratus, qui ei bello praesint, ut vitae necisque habeant potestatem, deliguntur. 

In pace nullus est communis magistratus, sed principes regionum atque pagorum 

inter suos ius dicunt controversiasque minuunt. 

Halklan, çevrelerinde mümkün olduğunca çok ekilmemiş araziye sahip olmak için 

sınırları yok etmeyi en büyük ödül sayıyordu.Komşularını tarlalannı terk etmeye 

zorladıklannda, yani kimse yakınlarına yerleşmediğinde bunu cesaretin hakiki işa

reti sayıyorlardı, benzer şekilde istila korkusunu ortadan kaldırarak daha güvence

de olacaklarına inaruyorlardı.Bir halk kendini savunduğunda ya da saldırdığında, 

bir baş yetkili onu hayatları üzerinde yetki verilmiş gücü olan kişiye götürür.Barışta 

ortak hakim yoktur, bunun yerine yasayı bölgelerin ve kazaların şefleri koyar ve 

ihtilaflan çözer. 
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299. Tacitus, Germania, 7: "Atlı birliği ya da piyadeyi oluşturan rastgele bir topluluk 
değil aile ve akrabadır." 
JOO.Tacitus, Germania, böl 26. "Tefecilik ve uygulanmasının yasak olmasının tercih 
edildiği faiz ne bilmezlerdi. Tanma aynlmış topraklar (aroa) tüm insanlar (ab uni

versis) tarafından pro nurnem silsilesiyle (in vim ya da per vice.r) çiftçi sayısına göre 
(confiees a tous ]es bras) tunılmuştu, bunun üzerine değerine göre (secundum digna

tionem) aralannda (inter se) bölüştürdüler (partiuntur; (Caesar'a göre tüm Cermenler 
ruila. eşitti), paylaşım kolay oluyor (partiendi facilitatem) çünkü ekilip biçilmemiş bol 
bol tarla var (qui ne sont pas implantes) . Yıllık olarak (per annos) ekilip biçilebilir 
toprağı (aroa) değiştiriyorlar ve ager (tutulmamış, ortak toprak: aşağı bkz.) geride 
kalıyor (supemt.) Sürülecek o kadar çok iyi topraklan vardı ki, bostanlannı ekip biç
miyorlar, çayırlanru ve su bahçelerini bölüyorlardı. Topraktan sadece tahıl tarlalan 
isterlerdi." Marx, 25 Mart 1 B6B'de Engels'e bir mektubunda şunu yazıyor: ''Arva 
per annos mutant et superest ager, demek oluyor ki: tarlalan (arva) değiştiriyorlar 
(kura yoluyla, bu yüzden daha sonra tüm Legu Barbarorum'da sortes (kura-ç.n.) ve 
geriye Gemeindeland(ortak toprak) kalıyordu (aroa'nın karşıtı ager, ager publicu.r ola
rak) . . . " (MEW 32, 1965, s. 52.) 
Marx'a göre, Cermenler tarlaları sıra ile değiştiriyor, değiştiriyor ama değiş tokuş 
etmiyordu; bu sayede tarlalan, Marx'ın per vicu diye okuduğu şekliyle, tutuyorlardı 
ve diğer eclisyonlar bunu aynı anlarola in vicu yapmıştır (Lewis ve Sh ort, a.g.e. başlı
ğın geçtiği yerde) . Marx, bu süreci birkaç aşamalı algılıyor: tüm tanıncılar tarlalann 
yıllık yeniden dağınınında pay alıyor; yeniden paylaşım değere ya da toplumsal 
konuma göre (secundum dignationem) yapılıyor. Caesar Cermenler arasında herhangi 
bir toplumsal ayrım olup olmadığını bilmiyor, gözlemleri Tacitus'tan 1 50 yıl önce 
yapılmış ve belki de aynı Cermen halkianna dayanmıyor. 
Tacitus, tarlalara bölündüğü ve onu ekip biçenler tarafından tutulduğu zaman aroa 

diyor; ager, agri bölünecek topraklardı.Marx, bu ayrımı 1 B68'de ageli ortak toprak 
ya da Gemeindeland olarak göstererek yorumladı. 



İ kinci Kısım 
1 .  E l  yazması: with (edisyon kritik: o f)  
2. El yazması: selbst (edisyon kritik: selten) 

3. El yazması: mood ( eclisyon kritik: mud) 
4. El yazması: Mörtel (edisyon kritik: Mörser) 
5. El yazması: bundel (edisyon kritik: bundle) 
6. El yazması: mood (edisyon kritik: mud) 
7. El yazması: bundel (edisyon kritik: bundle) 

8. as] tekrar 
9. El yazması: muster (edisyon kritik: mustard) 

10. El yazması: many together (edisyon kritik: many) 
1 1. El yazması: side (edisyon kritik: hose-site) 
12. (El yazması: offen (edisyon kritik: office) 
13. El yazması: representation. Phear: arbitration 

14. El yazması: deels (edisyon kritik: deals) 
15. El yazmas ı: joung ( eclisyon kritik: young) 
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16. El yazması: one of the water (edisyon kritik: the water of the one) 
1 7. El yazması: or ( eclisyon kritik: and) 
18. El yazması: assembli (edisyon kritik: assembly/ El yazması: 1 magistrate, 1 
collector (1 magistrate and 1 collector) 

19. El yazması: gewissert (edisyon kritik: gewisser) 
20. El yazması: 1 magistrate, 1 collector (1 magistrate and 1 collector) 
21. El yazması: ustensles ( eclisyon kritik: utensils) 

22. El yazması: bamboos (edisyon kritik: bamboo) 
23. El yazması: Economy. (edisyon kritik: Community) . Bkz. Giriş, not 58. 
24. El yazması: o f. (edisyon kritik: on) 
25. Phear, a.g.e., s. 1 84: tenure ya da tabi kılma 
26. Phear, a.g.e., s. 201 : possibly (edisyon kritik: probably) 

27. Phear, alıntının geçtiği yer: survival survival (edisyon kritik: factor) 
28. Bkz. Bibliyografya 

29. El yazması: Phaer/ El yazması: 366, 367 
30. auch] tekrar edilmiş 
3 1. El yazması: 366, 36 7 
Genel not: Phear'ın metni Bengal, Seylan ya da İngilizce-Hintçe denilen dillerde 
yazılmış terimierin transkripsiyonuna göre değişken. Marx'ın alınoları ve nodarı bu 
terimiere referansla 28 yerde standartlaşonlmışor. (Phear metninde uygun bir sistem 
olmamasından bu niteliğe sahip tüm terimler standart biçimde ele alınmamıştır. 
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Üçüncü Kısım 
1. Daha sonra yapılan araştırma, Senchus Mor'un derlenme tarihini 8. Yüzyıla 
taşıdı. 
2. Maine, Kral James hükümdarlığında, İngiliz Fethi sırasında İrlanda Başsavcısı 
olan Sir John Davies'ten sürekli Davis diye bahsediyor. Bkz. yukarı, Maine 
alıntıları, s. 172 ve 1 74. 
3. El yazması: D B G. Julius Caesar, De Bello Gallico, Gallia Savaşı. Kitap 
VI, böl. 13 Gallia toplumunun avam sınıf ile ayrıcalıklı sınıf olarak ayrılmasını 
tarif eder, ayrıcalıklı sınıf kendi içinde yine ruhhan ve askeri sınıf olarak 
ayrılır; böl. 1 3  ve 14 Druid'lerin dini ve hukuki meselelerdeki faaliyetlerini tarif 
ediyor, Maine'nin metni için taşıdığı önem buradan. Maine, Britanya Adaları 
Keltlerinin, özellikle İrlandalıların, ama aynı zamanda İskoç ve Gallilerin de 
erken dönem yasasının yeniden inşasına yardım etmek için Galli Keltlerin 
kurumları için referanslar arıyor, şöyle diyor (s. 5): "Gaul Ketderinin Caesar 
tarafından apaçık ve nihai biçimde tarif edildiği kadim örgütlenmesi Fransa'da 
tamamen ortadan kalkmış görünüyor, kısmen Fransız toplumu ya Roma ya son 
derece feodalleşmiş bir hukuk eğitimi almış hukukçular tarafından yüzyıllar 
boyunca özellikle incelendiğinden, kısmen de Gallia Ketderinin kurumları 
gerçekten Roma yasalarının ezici mekanizması altına girdiğinden." İşte coğrafi, 
biyolojik, ekonomik vs. tarihe eklenecek bir teori ya da tarihin tayini: bu tarihin 
yasalara dayanan ve yasal tayini, hukukçular ise Kelt kurumlarının yok olmasına 
ve yasa koyucuların onları ezip geçmesine sebep oldu. 
4. Christliche Ehe nicht) üstü çizilmiş. 
5. El yazması: wive (edisyon kritik: wife) 
6. Sir] üstü çizilmiş. 
7. sehn] şüpheli okuma. 
8. El yazma sı: fındet ( eclisyon kritik: fınden) 
9. El yazması: du (edisyon kritik: de) 
10.' it) üstü çizilmiş. 
1 1. El yazması: fuidshir ( eclisyon kritik: fuidhir) 
12. El yazma sı: in the ( eclisyon kritik: in) 
13. Maine, Kral James hükümdarlığında, İngiliz Fethi sırasında İrlanda 
Başsavası olan Sir John Davies'den sürekli Davis diye bahsediyor. Bkz. yukarı, 
Maine alıntıları, s. 1 72 ve 174. 
14. Maine, Kral James hükümdarlığında, İngiliz Fethi sırasında İrlanda 
Başsavcısı olan Sir John Davies'den sürekli Davis diye bahsediyor. Bkz. yukarı, 
Maine alıntıları, s. 172 ve 1 74. 
15. Maine, a.g.e, s. 102: occupation ( eclisyon kritik: appropriation) 
16. A.g.e. , s. 1 1 3: lawyer (edisyon kritik: lawgiver) 
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18. Karş. Maine alıntıları, s. 1 9 1 ;  Marx'ın konumu egemenlik şefte değil, 
çünkü bu kişisel bir fenomen değil, toplumsal bir kurum; burada kolektiflik 
fenomeni olarak alınıyor. Yani, her iki durumda da şefın kişisel bir ilişkisi değil. 
Bu toplumlarda medeniyet hali öncesi yönetim biçiminin kişisel olduğu, sadece 
kişisel ilişkilere dayandığı görüşünü savunan Morgan'a getirilmiş üstü örtük bir 
eleştiri. Bkz. Morgan, Ancient Sociery, a.g.e. s. 6. Ve diğer sayfalarda. [Karş. 
İlkel Toplum, Lewis Henry Morgan, çev. Ünsal Oskay, 2. Basım, Payel, 1998, 
İstanbul] . 
19. El yazması: Willohr (edisyon kritik: Willkühr) 
20. El yazması: fzs (edisyon kritik: französischen) 
21.  El yazması: 33th (edisyon kritik 33d) ; el yazması: soccage (edisyon kritik: 
socage) 
22. El yazması: 33th. El yazması: soccage. 
23. El yazması: Englische (edisyon kritik: English) 
24. El yazması: times (edisyon kritik: in time) 
25. Maine, a.g.e., s. 1 32: can (edisyon kritik: may) 
26. Marx'ın Maurer ile ilişkisi için bkz. Giriş. Hüllmann, belki: Cari Dietrich 
Hüllmann, Geschichte des Ursprungs der Deutschen Fürstenwürde, 1 842. 
21. El yazması: Componanion ( eclisyon kritik: companion) 
28. El yazması: suspected. Edisyon: expected. 
29. Bkz. yukarıda Morgan alıntıları not 255. 
30. El yazması: sam-haisk, ( eclisyon kritik: sam-haise) 
3 1. heifers] tekrar. 
32. Maine, a.g.e., s. 1 6 1 .  
33. Karş. H .  S. Maine, Dissertations on Early Law and Custom, 1886, s .  1 8 1  
v.d, Angio-Sakson krallarının seyahatleri ya da turları; a.g.e., s. 1 80, Spenser'in 
görüşünün yumuşak bir eleştirisi. Hakimin seyahati = herumreisen. Anderson 
üzerine, yukarıda bkz. Marx, Maine alıntıları, s. 1 74: Dr. James Anderson, Royal 
Genealogies, or the Geneological Tables of Emperors, Kings, and Princes, 
from Adam to these Times, v.s. 2 kısım, 1 732. MacPherson, belki: James 
MacPherson, An Introduction to the History of Great Britain and lreland, vs. 
1 771 . Hukuki seyahatler için, aşağı bkz. no. 96. 
34. El yazması: as ( eclisyon kritik: of) 
35. El yazması: its. ( eclisyon kritik: his) . 
36. El yazması: More (edisyon kritik: Mor) . 
31. El yazması: D B G. Julius Caesar, De Bello Gallico, Gallia Savaşı. Kitap 
VI, böl. 1 3  
38. Maine politik topluma geçiş sürecinde İrlanda kabilesi ile doğulu köy toplumu 
arasında bir analoji kuruyor. Analoji tamamen yetkinlikten uzak denilemez çünkü 
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her iki toplumsal kurum da örfı hukuka bağlı kolektiflik çeşitleri. Ancak Hint 
köy cemaati yüksek bir politik teşkilada ilişkisini uzun süredir koruduğundan 
ve bu ilişki söz konusu zamanda İrlanda'da yeni doğmakta olduğundan analoji 
bu noktada başarısızlığa uğruyor. Maine, metodolojide senkronik daha doğrusu 
zaman dışı bir karşılaştırmada ilerlemek için tarihsel alanı boş bırakıyor. Her 
iki vaka da 'arkaik' (Maine'nin terimi), ama [ne kadar arkaik oldukları tarihsel 
olarak kendilerinden önce gelenlere ve verili zamansal bağlama göre değişir. 
Maine'nin tarihselciliği ortadan ikiye ayrılıyor ve 1 9. Yüzyıl boyunca tartışmış 
olduğu İrlanda toprakları meselesindeki gelişmeler onun tarafından bir an 
olarak görülüyor. (Bkz. gelecek Maine alımısı ve Marx'ın ona getirdiği yorum.) 
Maine'nin analojisi, herhangi analojik argümana içkin olan kusur yüzünden 
deği� Maine'nin kendi tarihsel yöntemini terk ettiği ve bu pasajın kendi tarihsel 
hukuk bilimini ve özelinde bu eserin genel anlamını terk etmiş olması yüzünden 
hatalıdır. Esas mesele, rant sisteminin gelişimiyle, iflas etmiş insanlara getirilen 
yeni kuralların empoze edilmesi ve şefterin karına boş arazinin ya da meranın 
paylaştırılmasıyla birlikte, İrlanda kabile kolektifliğinin parçalanması ile ilgilidir. 
Otorite ya da kabile gücü ve zenginliği artık birkaç kişinin elinde toplanmıştı 
ve çoğunluğun çıkadarıyla azınlığın çıkarları artık karşı karşıyaydı; politik 
toplum içsel bir süreç tarafından şekillendirilmişti. Maine, özü gereği Devlet 
rejimi altında varolan politik toplumun kuruluşu öncesinde bulunan bir toplum 
kurumunu bir araya getirmiş. 
Engels de Maine gibi gens'i, politik toplumun ve Devlet'in kurumsallaşma 
öncesi varolan ve politik toplumun oluşumunda diğerinin kolektif bir kurumuyla 
çözülen bir toplum kurumunu, bir araya getiriyor. Bkz. Engels, Ursprung, 
MEW 21 ,  s. 1 65:, En azından gens'in özüne yaklaşan bir tahayyülü olan kişi 
tarihçi Niebuhr'du ve bunu Dithmarsch soylarını iyi bilmesine borçlu -ama 
daha çok aktarılmış hatası olmadan." (İng., a.g.e. , s. 1 55: "Gens'in doğasına dair 
ilk yaklaşık kavrayışa her halükarda sahip olan ilk tarihçi Niebuhr'du ve bunun 
için Dithmarsch aileleriyle olan tanışıklığına teşekkür etmeli" [ soylar için!] 
"gerçi onların karakteristiklerini gens'e aktarmada biraz aceleciydi.") Engels'in 
hatası Maine'ninkine yakındır, ama İngilizce çevirisinde olduğu kadar ağır değil. 
Proto-Cermen ya da erken Cermen gens'ini ve politik toplumun izini ya da 
diğer kolektif kurumunu bir arada gruplandırmak tarihsel olarak ayrı olması 
gerekeni bir araya getirmek demektir; ama aileyi aynı düşünce sekansında, 
Morgan, Marx ve Engels sisteminde bir araya getirmek yapılabilecek en uç 
saçmalık olacaktır. Bu hata, yukarıdaki alıntının bir dipnot olduğu İngilizce 
metinde tekrar tekrar yapılmıştır. Dahası, İngilizcesi, Engels'in Niebuhr'a karşı 
spesifik bir suçlamayı, bu ailelerin karakteristiklerini gens'e taşımasını ('aceleci' 
biçimde) hedef almasını sağlamıştır. Engels, sadece genel bir noktaya parmak 
basmıştır 'ohne weiteres mit übertragnen lrrtümer' - daha çok aktarılmış hatası 
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olmadan-; Niebuhr'un hatalarının ne olabileceğini söylememişti. 
Engels'in Ailenin, Özel Mülkiyerin ve Devletin Kökeni'nin 1962 basımının 
editörleri bunun 19.  Yüzyılın ikinci yarısına kadar süren Gemeindeverfassung 
(komün yasası) olduğunu, meselenin bu olduğunu öne sürüyorlar. Bu, Engels'in 
argümanının makul bir düzeltmesi, çünkü soylar (şecereler, gentes, klanlar, vs.) 
söz konusu değil, aileler hiç değil. (Karş. MEW 21 ,  s. 562) 
39. Maine, Kral James hükümdarlığında, İngiliz Fethi sırasında İrlanda 
Başsavcısı olan Sir John Davies'den sürekli Davis diye bahsediyor. Bkz. yukarı, 
Maine alıntı lan, s. 1 72 ve 1 7  4. 
40. El yazması: 1 713. 
4 1. of) tekrar edilmiş. 
42. El yazması: beyonds ( eclisyon kritik: beyond) 
43. worse the] tekrar edilmiş 
44. El yazması: separate and establishment (edisyon kritik: separate 
establishment) 
45. Şüpheli okuma 
46. Howel Dda (the Good) (ölüm 950). 
47. El yazması: declared to be ( eclisyon kritik: declared) 
48. El yazması: Spencer (edisyon kritik: Spenser) 
49. vertrieben] üstü çizilmiş. 
50. El yazması: prescription ( eclisyon kritik: proscription) 
51.  El yazması: his ( eclisyon kritik: its) 
52. Maine, a.g.e. s. 1 96'da Shakespeare'in Lear'ından da bahsediyor. 
53. El yazması: poorest, poorst (edisyon kritik: purest) 
54. El yazması: poorest, poorst (edisyon kritik: purest) 
55. El yazması: poorest, poorst ( eclisyon kritik: purest) 
56. Then, next to him] tekrarlanmış. 
57. El yazması: next ( eclisyon kritik: said) 
5 8. Maine, a.g.e, s. 203: hükümdarlığın diğer kısmında. 
59. El yazması: might to (edisyon kritik: might be) 
60. Muhtemel okuma. El yazması: Fikrionen. 
61. El yazması: tanistry. (edisyon kritik: tanaist) . 
62. El yazması: 4 X 4 X 5 
63. Latin herus/erus ve Yunanca kheir'den ortak türerne söz konusu 
değil. Ernout-Meillet'de, Dict. Etym. Wbuch, a.g.e. , s. v. destek.Jenmiyor. 
Yunanca tarafından da desteklenmiyor: H. Frisk, Griechisches Etymologies 
Wörterbuch, cilt II, 1970, s. v. Bkz. Walde-Hofmann, cilt I, s. 649 ve J. Pokorny, 
Indogermanisches E tymologisches W örter bu ch, cilt I, 19 59, s. 44 7. 
64. El yazması: is (edisyon kritik: it) 
65. El yazması: functiones ( eclisyon kritik: functions) 
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66. Karş. C. T. Lewis ve C. Short, A Latin Dictionary (1 879) 1 958: actio, lex. 
Tam alıntılar burada. 
67. El yazması: or. ( eclisyon kritik ot) Karş. Maine, a.g.e., s. 252. 
68. Varro, De Lingua Latina, V, 1 80. " . . .  mahkemeye davalarda gelen paraya 
sacramentum 'kutsal depozito' denir ve sacrum'dan (kutsal) gelir. Davalı 
ve davacı, her biri, belli davalarda ponrifex'le birlikte SOO bakır as yatırırdı; 
diğerleri için dava yine yasa tarafından belirlenmiş bir başka meblağ depozito 
ile yürütülüyordu. Davayı kazanan depozitosunu tapınaktan almaya gidiyordu, 
kaybeden depozitoyu hazineye bırakıyordu." Lorb. Lib., R. Kent ed., 1 958. 
Aslar için bkz. Morgan alıntıları, not 255, yukarısı. 
69. Karş. Lewis ve Short, a.g.e. Tam alıntılar burada. Condico I, 3: condicere 
pecuniam alicui, Digest, yani Pandects, 1 2, 1 ,  1 1 .  El yazması: Paul. Dig. 
70. Karş. Lewis ve Short, a.g.e. Tam alıntılar burada. Condico I, 3: condicere 
pecuniam alicui, Digest, yani Pandects, 1 2, 1 ,  1 1 . El yazması: Paul. Dig. 
71. Lewis ve Short, a.g.e. , sponsio. Tam alıntılar burada. 
72. A.g.e.: s. v. tam alıntılar burada. 
7 3. Maine, a. g.e., s. 257: bahse Sacramentum deniyor. 
74. El yazması: almost. ( eclisyon kritik: always) Karş. Maine, a.g.e. 

7 5. El yazması: praktisiert ( eclisyon kritik: prakticirt) 
76. El yazması: zeigen. ( eclisyon kritik: zeigt) 
77. El yazması: the ( eclisyon kritik he) 
78. El yazması: 285 (edisyon kritik: 284) 
79. El yazması: everydays'. Edisyon: everyday. 
80. El yazması: days (edisyon kritik: day) 
81 .  El yazması: 278. (edisyon kritik: 288) 
82. El yazması: women ( eclisyon kritik: woman) 
83. El yazması: dem) [urs] üstü çizilmiş. 
84. El yazması: finden] [kelimenin ya da kelimenin başının üstü çizilmiş] 
85. El yazması: Bramahnen (edisyon kritik: Brahmanen) 
86. El yazması: Wittwe ( eclisyon kritik: Witwe) 
87. El yazması: Lectures (edisyon kritik: Lecture) 
8 8. von ihm] üstü çizilmiş 
89. in) üstü çizilmiş. [aus combined collegiate or corporate form) üstü çizilmiş. 
90. Bemham'la ilgili olarak, karş. Marx, Kapital, cilt. I, böl. 22, alt bölüm 5 
(=İng. çev., a. g.e., böl 24, alt bölüm 5) . 
91.  Bemham'la ilgili olarak, karş. Marx, Kapital, cilt. I, böl. 22, alt bölüm 5 
(=İng. çev., a. g.e., böl 24, alt bölüm 5) . 
92. diese] üstü çizilmiş. 
93. Die] üstü çizilmiş. 
94. von] üstü çizilmiş. u. Durch Herausarbeitung der Individualitat au s d.) üstü 
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çizilmiş. 
95. u.] üstü çizilmiş. Eklenmiş kelime okunmuyor. Belki: [es] belki üstünü 
çizmeye niyetlenmiş. Sonuç sekansının bir parçası değil. 
96. zeigt) [was letztere] üstü çizilmiş. 
91. charakterisindere 
98. Ansicht) üstü çizilmiş 
99. Dies of the coercive authority) üstü çizilmiş. 
100. El yazması: u ( eclisyon kritik: od.) 
101.  El yazması: coercion in bill in lrld. Dies geschrieben Juni 1 888)) Bkz. 
Giriş, Addendum I. (edisyon kritik: 1 881) 
102. Maine, a.g.e s. 362: as stripped 
103. El yazması: an ( eclisyon kritik: a) 
104. Regierung] üstü çizilmiş. 
105. Ref. Defter B 1 46, s. 1 55-1 59 .  D<r>. Rudolph Sohm (Prof. in Strassburg). 
"Frankisches Recht <u>nd Römisches Recht. Prolegomena zur Deutschen 
Rechtsgeschichte. Weimar 1 880. Ms., s. 1 56: 
Normanlarla birlikte N orman olan da, yani Kuzey Fransız Hukuku, İngiltere'ye 
sürüklendi. [Bkz.: Brunner: Entstehung der Schwurgerichte, 1 872) Narman 
krallarının yasa koyucu hükümleri bunun üzerine tamamen Angio-Sakson 
hukuku rotasınadoğru hareket etti; ama Angio--Sakson yasası "yasa koyuculuk" 
yoluyla değil, Narman geleneklerinin baskın olduğu Narman Kral yasaları ve 
söz konusu gelenekleri kral hükmünden yola çıkarak, kendi adalet pratikleri 
yoluyla tüm ülkeye yayan gezen yargıçlar, kralın elçileri yoluyla yok oldu. (68) 
köşeli parantez, Marx, yuvarlak parantez, ed. 
Yukarı bkz. n. 30. 
106. weil sie] üstü çizilmiş. 
101. they have become] üstü çizilmiş. 
108. El yazması: the ( eclisyon kritik: he) 
109. El yazması: ethnical ( eclisyon kritik: ethical) 
1 10. El yazması: Sovereigns ( eclisyon kritik: Sovereign) 
1 1 1. El yazması: Fistjames (edisyon kritik: Fitzjames) 
1 12. Maine, a.g.e. : power ( eclisyon kritik powers) 
1 13. El yazması: words, ( eclisyon kritik: word) 
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1. Elyazması: statuire (edisyon kritik: statuirt) 
2. Lubbock, a.g.e, s. 105: Nubiens (edisyon kritik: Noubiens) 

3. Elyazması: known ( eclisyon kritik: knows) 
4. Elyazması: Marsden (edisyon kritik: Mariner) 
5. Şüpheli okuma 
6. Şüpheli okuma 
7. Lubbock, a.g.e. s. 1 60: "Californialılar, tek kelimeyle, özgür düşünür ve 
materyalistlermişçesine güvende ve hoşgörüyle yaşıyorlardı. 
8. Elyazması: Commune 
9. Cervantes, Don Quixote: Montesinos bana bunları söylerken, bahtsız 
Dulcinea'run iki arkadaşından biri, ben geldiğini görmeden, yanımda biriverdi 
ve gözlerinde yaşlarla, alçak ve telaşlı bir sesle, dedi ki: 'Harumım Dulcinea 
del Toboso, zat-ı ilinizin elini öpüyor; nasıl olduğunuzdan kendisini haberdar 
etmenizi rica ediyor. Çok büyük yoksulluk içinde olduğundan, zat-ı ilinize 

. içtenlikle yalvarıyor; lütfedip bu yeni, pamuklu eteğin üzerine altı riyal, ya da 
zat-ı ilinizin yanında ne kadar varsa, borç vermenizi rica ediyor; kısa zamanda 
ödeyeceğiile söz veriyor.' Gönderilen bu haber beni çok şaşırttı; afallattı; Senor 
Montesinos'a dönüp sordum: 'Senor Montesinos, büyü etkisindeki soyluların 
yoksulluk çekmesi mümkün müdür?' Buna şöyle cevap verdi: 'inanın La Mancha'lı 
Senor Don Quixote, yoksulluk denen şey her yerde vardır; her yere uzanır; 
herkese ulaşır, büyü etkisindekileri bile affetmez. Madem Senora Dulcinea del 
Toboso bu altı riyal borcu istiyor, teminat da sağlam gibi görünüyor, vermekten 
başka yapılacak şey yok, büyük bir sıkıntıda olmalı.' 'Ben teminat alamayacağım,' 
diye cevap verdim, 'istediğini de veremeyeceğim, çünkü sadece dört riyalim 
var.' Onları kendisine verdim (geçen gün, yolda gördüğümüz yoksullara sadaka 
olarak vermem için senin bana vermiş olduğun dört riyal, Sancho) ve dedim 
ki: Arkadaşım, hanımımza söyleyin, çektiği sıkıntılar kalbimi parçalıyor; onu bu 
dertlerden kurtarmak için Fugger'lerden biri olmayı isterdim." Alıntı: Miguel 
de Cervantes Saaverda, La Mancha'lı Yaratıcı Asilzade Don Quijote, çev. Roza 
Hakmen, (Yapı Kredi Yayınları: 2000, s. 592-593) 
10. Elyazması: gold (edisyon kritik: gods) 
1 1. Referans Williams'a, Fiji and the Fijians, cilt I, s. 231 .  Karş. Lubbock, op. 
cit., s. 238. 
12. El yazma sı: is resumed. ( eclisyon kritik: revelry is resumed) 
13. El yazması: Toas, moas (edisyon kritik: Tooas, Mooas) 
14. El yazması: Toas, moas (edisyon kritik: Tooas, Mooas) 
15. El yazması: Lange 

16. El yazması: Lange 
1 7. El yazması: Cassalis: Bassutos 



18. Feeding]üstü çizilmiş 
19. El yazması: Gray 
20. El yazması: avenge ( eclisyon kritik: 
revenge) 
21. If, for instance] tekrarlanmış. 
22. El yazması: Gray 
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1· MARX'IN KA YNAKÇA NOTLARI B146* 
Alıntı Morgan. L. H. Morgan: American 

Review, 1847: "Letters on the Iroquois 

By Skenandoah 

Lubbock: Prehistoric 

times 

Edwin B . Tylor: 

"Early History of  

Mankind" 

Peschel. "Races of Man" 

Her 3'ü de 

çömlekçilik 

üzerine 

Letters on the Iroquois by Skenandoah. 

American Review, 1 847. February, Let

ters no. 1 -3, s. 177-190. March, Letters, 

no. 4-8, s. 242-257. May, Letters, no. 

9-1 1 ,  s. 447-461 .  November, Letters no. 
12- 1 3, s. 477-490. December, Letter no. 

14, s. 626-633. 

Lubbock, John. Antik kalıntılar, modern 

yabanılların davranış ve adetlerinin 

gösterdiği üzere pre-historik zamanlar. 

1865. 
Tylor, Sir Edward Burnett. Researches into 

the Early History of Mankind and the 

Development of Civilization. 1865 

Peschel, Oscar Ferdinand. The Races of 

Man . . .  1 876. 

Bachofen: Das Mutterrecht, Stuttgart Bachofen, Johann Jakob. Das Mutterrecht. 

1861 

Foster: "Pre-historic races of the U. St. 

Jones: 'i'\ntiquities of the Southern Indians." 

Adair "History of the American Indians" 
1 775 

L. H. Morgan "Systems of Consanguinity 
and Affinity of the Human Family 

(1871)  

a.g,y. "The League of the Iroquois" 

benzer şekilde, "The American Beaver and 
his Works. 

Rev. Hiram Bingham: "Sandwich Islands" 

Hartford. 1847. 

Eine ı Untersuchung über die Gynai

kokratie der alten Welt 

Foster, John Wells. Pre-historic Races of 

the United States of America . . .  1 873. 

Jones, Charles Colcock. Antiquities of the 

Southern Indians particularly of the 

Georgia tribes. 1873. 

Adair, James. The History of the American 
Indians . . .  177 5. 

Morgan, L. H. Systems of Consanguinity 

and Affinity of the Human Family. 

1871 .  Smithsonian ı Contributions to 

Knowledge. Cilt 17 .  

Morgan, L .  H League of the Ho-de-no

sau-nee, or Iroquois. 185 1 .  

Morgan, L. H The American Beaver and 
his Works." 1868. 

Bingham, Hiram. A Residence of Twenty

one Years in the Sandwich Islands . . .  

1 847. 

Dr. Bartlett: Historical Sketch of the Missi- Bartlett, Rev. Samuel Colcord. 

ons ete. in the Sandwich Islands." Sandwich Adalarındaki Amerikan Heyeti-

'* Difterin hıpağının içinde b11 A:aynakra notlan var. 

nin misyonlarının tarihsel bir karalama

sı, Micronesia ve Marquesas. 1 876. 
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Cinsiyet üzerine örgütlenen Avustralya sı

nıRarı üzerine bkz.: Rev. Lorimer Fison 

"Proceedings of the Amer. Ac. Of Arts 
and Sciences, for 1 872, cilt VIII, s. 412; 

Benzer şekilde McLennan: Prehistoric 

Marriage (s. 1 1 8) ve Tylor: Early Hist. 

Of Mankind. 

Francis Parkman several Works on the Co

lonization of America· 

Carver. "Travels in North America." PhiL 

Ed. 1 796, s. 1 69 ("Dakotas" üzerine) 

Schoolcraft: History of lndian Tribes. 

Dali "Alaska and i ts resources." 

Brett "Indian Tribes of Guiana" 

Tylor "Mexico" (İrigasyon üzerine, s. 1 57-

16 1) 

Acosta (Meksika'yı 1 585'te ziyaret etti, 

eseri Sevilla'da 1 589'da yayımlandı) : 

'The natural and moral history of the 
East and West Indies" Londra. 1604 

Herrera: "General History of the America" 

Londra. 1 725 

Clavigero: "History of Mexico. Philad. Ed. 

1817 

Freeman:"Comparative Politics." 

/"'} IVırf. Mgrg,m, Aırdent Society, 1907, s. 157 n. Rı:jt
ri111Jiil Yil7ilnn 11dı fleriror. 

Morgan L H. ·�ustralian Kinship; with 

Appendices, by Rev. Lorimer Fison." 

Sciences, cilt 8, s. 41 2-28; 

Appendices: "Australian Aborige

nes," s. 429-438. 
Mc.Lennan, John Ferguson. Primitive Mar

riage. 1 865. 

Tylor (Yukarı bkz.) 

Parkman, Francis". History of the Cons

piracy of Pontiac, and the War of the 

North American Tribes against the 

English Colonies. 1 85 1 .  

-The Discovery o f  the Great West. 5. 

Baskı. 1 869. 
-The California and Oregon Trail. 1 849. 

-Pioneers of France in the New World. 

1865. 

Carver,Jonathan. Three Years Travels thro

ugh the lnterior Parts of North Ameri

ca . . .  1796. 

Schoolcraft, Henry Rowe. History of the In
clian Tribes of the United States . . .  1 857. 

Dall, William Healey. Alaska and i ts Reso

urces, 1 870. 

Brett, Rev. William Henry. The lndian Tri

bes of Guiana. 1 852. 

Tylor, Edward Burnett. Anahuac: or Mexi

c o  and the Mexicans, ancient and mo
dern. 186 1 .  

Acosta, Joseph de. The naturall and moral 
historie of the East and West Indies . . .  

1 604. 

Herrera y Tordesillas, Antonio de. The ge

neral history of the vast continent and 

islands of I America . . .  6 cilt. 1725-26. 

Clavigero, Francisco Javier. The History 

of Mexico . . .  2 cilt. Londra 1878. Daha 
sonraki eclisyonları biliniyor. 

Freeman Edward Augustus. Comparative 

Politics. 1 87 4. 

r*/ Baıltklar fara7idir 



Latham: Descriptive ethnology 

General Sleeman: "Tour through Oude." 

Harrington "Analysis of the Regulations, 

Calcutta. 1817  ." 

Grenier's "Reports" (Ceylon) 1 874 için 

karş. Note of Mr. Ne!!, Appendix to 

Part I .  

Ribeyro, Knox, Valentyn (Seylan üzerine) 

Growse: "Mathura" (Kshatria kastının yok

luğu Yüzünden) 

*"Mr. La Touche" şu sıralar: "Settlement 

Report of Ajmere and Mhairwarra." 

* Mr. Muir (daha sonra Sir William Muir o 

zamanki Hindistan hükümeti sekreteri: 

"Memorandum on the Investigation into 

tenant rights of Oudh" (20 Ekim 1 865.) 

Gubbins: "Account of the Mutinies in 

Oudh." 

Forbes "Oriental Memoirs" (Darin Il. 25 

"Lord Teignmouth's description of 
"sitting dharna." 

Bkz. Post, Hindu Yasası için 

Bkz. Hugo'nun Naturrecht'i ya da benzer 
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Latham, Robert Gordon. Descriptive Eth

nology. 2 cilt. 1 859. 

Sleeman, Sir William Henry. A Journey 

through the Kingdom of Oude, 1 849-

1850 . . .  2 cilt. 1 858. 

Harrington,
_
John Herbert. An Elementary 

Analysis of 1 the Laws and Regulati

ons enacted by the Governor General 

in Council, at Fort William in Bengal. . .  

3 cilt. 1 805- 1817. 

Grenier, Sir Samuel, ed. The Appeal Re

ports for 1 872 (-1 874) Seyaln Yüksek 

Mahkemesinde tartışılmış ve karara 

bağlanmış vakaların raporları. 3 cilt. 

Ribeiro, Joao, History of Ceylon . . .  1 847. 

Knox, 

Robert. An Histoncal Relation of the Is

Iand Ceylon in the East-Indies . . .  1681 .  

Valentijn, François. Oud en  nieuw Oost

Indien . . .  

Oost-lndien . . .  S cilt. 1 724-26. 

Growse, Frederic Salmon. Mathura district 

memoir 1 874. 

* La Touche, Sir James John Digges. Re

port on the Settlement of the Ajmere 

& Mhaiwarra Districts. 1 875. 

Gubbins, Martin Richard. An account of 

the mutinies in  Oudh . . .  1 858. 

Forbes, James. Oriental Memoirs. 4 cilt. 
1 8 13. 2. Baskı. 2 Cilt. 1 834. 

Post, Albert Hermann. Die Anfange des Sta

ats- und Rechtslebens. 1878. (bkz. aşağı) 

Hugo, Gustav. Naturrecht als Philosophie 
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(Başlık (unuttum)" 

Sybel: Deutsches Königtum 

Sohm: "Friinkische Reichs- u. Gerichts

Verfassung"·· 

W. F. Skene: "The Highlanders of Scot

land" 1873. 

A.g,y: İskoç kronik Fordun'un edisyanu

na bkz. (1 872) -Burada ikinci cilt notu 

"Tribe communities in Scotland. yani 
buna eklenmiş ek de. 

Le Play'in ıvır zıvırı. 

Ancient Law of Ireland Brehon laws. (hü

kümet hesabına yayırolanmış çeviri 1 .  

Cilt yay. 1 865 2 .  Cilt 1869 3 .  1875) 

Post: ''Anfange des Staats- u. Rechtsle

bens." Oldenburg. 1878. 
Goguet: "de l'origine des loix. 

Spencer. Sir John Davis. Prendergast. 

des positiven Rechts. 1 789. 4. Baskı. 

1819 .  (Ayrıca) Lehrbuch des Natur

rechts. 3. Versuch. 1809. = bir mede

niyet dersi ders kitabının 2. Cildi 7 cilt. 

1 807-1830. 

Sybel, Heinrich Cari Ludolf von. Entste

hung des deutschen Königthums. 1 844. 

Solun, Rudolph. Die friinkische Reichs- und 

Gerichtsverfassung. Die altdeutsche reichs

und gerichtsverfassung. Cilt. 1 .  1871. 

Skene, William Forbes. The Highlanders of 

Scotland, their origin, history and anti

quities. 2 cilt. 1 837. 

John of Fordun. Chronicle of the Scottish 

Naiton. F. J. H. Skene, çev. William F. 
Skene, ed. 1 872. 

Frederic Le Play. Les Ouvriers Europeens. 

2. Baskı 6 cilt. 1 877-1879. 

Ancient laws of Ireland . . .  H. M. Statio

nery bürosu için basıldı. 1 865-190 1. Cilt 

1, 1865; cilt 2, 1869; cilt 3, 1873; cilt 4 

(muhtelif Brehon yasa risaleleri), 1 879. 

(yukarı bkz.) 

Goguet, Antoine Yves. De l'origine des loix, 

des arts, et des sciences . . .  6 cilt. 1759. 

Spenser, Edmund. A view of the state of 

Ireland. 1 596 

Davies, Sir John. A discoverie of the trve 

cavses why Ireland was neuer entirely 

subdued, nor brought under the obedi

ence of the Crowne of  England, vntill 

the beginning of His Maiesties happie 

raigne. 1612. 
Prendergast,John �atrick. The History of the 

Madras Hükümeti tarafindan ya)ımlanmış: Cromwellian Seniement of Ireland 1865. 

[*} Marx, Custav Hu,go 'dan das philosophisthe 
Manifest der historisthm &thtssthule'de bahsediyor 
(Rheinisthe Zeitung, no. 221 .Aılgust 9, 1842) 
MEW 1, s. 78-85. 

(**) &thtsgmhithte} iistii rizilmif. 



"Papers on Mirasi Right" (Madras, 1 862.) 

Renan (Kuzey Afrika'daki Sami kabileleri) 

Patterson (Fortnightly Review. V. XCIV) 

(Hırvatistan, Dalmaçya, Illyria, House 

Community) 

Du pin (olduğu yerde değil! 1 840 Ho

use Communities üzerine Nievre 

Departmanı' nda.) 

Freeman: "Comparative Politics" 

Tocqueville: '':Ancien regime" (bkz. I. 1 8) 

Coote: "Neglected Fact in English His-

tory." 

Etnoloji Defterleri /Vırl Marx 
/Vıyna/era I JOJ 

Renan, Ernest." Melanges d'histoire et de 

voyages. 1 878 

- Le desert et le Soudan. 1 854. 

- La societe berbere. 1 873. 
Patterson, Arthur J. "From Agram to Zara," 

Fortnightly Review, cilt Xl, n.s. no. LXIV 

n.s. (1 Nisan 1 872), s. 359-386. 

Andre Marie Jean Jacques Dupin, depute 

de la Nievre. 1 783- 1 865. 

Freeman, Edward Augustus. Comparative 

Politics. 1 873. 

Tocqueville, Alexis Charles Henri Mau

rice Clerel de. L'ancien regime et la 

revolution. 1 856. 

Coote, Henry Charles. A Neglected Fact in 

English History. 1 864. (Anglo-Sakson 
İngiltere'sindeki yasa ve görenekierin 

büyük ölçüde Roma kökenli olduğunu 

öne sürerek.) 

Rev. H. Dugmore: "Compendium of Kafir Dugmore, H. H. A Compendium of Kafir 

Laws and Customs." Laws and Customs. 1 858. 

Thorpe: "Ancient Laws." Ancient Laws and Institiutes of England. 

Benjamin Thorpe, ed. 1 840. 

Hunter. "Orissa." Hunter, William Wilson. Orissa. 2 Cilt. 

Sullivan: O'Curry'nin Derslerinin edisyonu 

sonunda Crith Gablach, bir Brehon 

risalesi çevirmiş. 

Dasent: "Story of Burnt Njal." 

Coote: "Neglected Fact in English His

tory." 

Spenser: "View of the State of Ireland." 

Sir John Davis: "Historical Relations." 

1 872. 

O'Curry, Eugene. On the Manners and 

Customs of the ancient lrish. W K. 

Sullivan, ed. 3 cilt. 1 873. 

Dasent, George Webbe. The Story of 

Burnt Njal. 1 861 .  

Yukarı bkz. 

Yukarı bkz. 

Davies, Sir John.· Historical Relations: or, a 

Discovery of the true causes why Ireland 

was never entirely subdued nor brought 

under the obedience of the Crown of 

England, until the beginning of the reign 

(*7 BatlikJar ]arazidir. 
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Bkz. Rickards "Kasdar" konusu üzerine; 

ayrıca Piskopos Heber'in "Narrative", 

cilt II, s. 327, 8. baskı. 

Alb. Sleeman (Oude'de yolculuk) (çok 

önemli) 

Shore: "Notes on Indian Affairs." Ve a.gy. 
"Present State and Prospects of Oude 

(1 835'te yazılmış) 

Dr. Butler: "Outlines of the Topography 
and Statistics of the Southern Districts 

of Outh" (1 837) 

Sleeman: "Tour in Oude" (Oude'de 3 aylık 

Yürüyüş (1 Aralık 1849'dan 28 Şubat 

1850'ye; Arthur Young'ın Fransız 

Devrimi'nden önceki "Travels in 

France"i) (Fransa'ya Seyahatler) 

Major Evans Bell: "Retrospects and Pros

pects of Indian Policy." 
Pynnar: "Survey of Ulster." ve Harris'in 

Hibernica'sında diğer orijinal belge

ler . . .  

Duffy: "Library o f  Ireland": ''The Con

fiscation Of Ulster", Thomas Mac 
N evin. 

Leland. (İrlanda ve Il James'le ilgili): "His

tory of Ireland" (B. IV, böl. 8) 

Taylor: "History of the Gvil Wars In 
Ireland Cilt I, s. 243, 246. (O'Connelll: 

"Memoir of Ireland) Plowden: "His

tory of Ireland." 

of King ames of happy memory. 1664. 

R.ickards, Robert: India; or fa c ts submitted to 

illustrate the character and condition of 

the native inhabitants . . .  2 cilt. 1829-1839. 

Heber, Reginald. Narrative of a Journey 

through the Upper Provinces of In

dia . . .  2 cilt. 1 828. 

Yukarı bkz. 

Yukarı bkz. 

Be ll, Thomas E vans. Retrospects and Pros
pects of Indian Policy. 1868. 

Pynnar, Nicholas. A Survey of the . . .  sin 

escheated Counties (of Ulster). 1757. 

Harris, Walter. Hibernica: or Some antient 

pieces relating to Ireland. 1770. 

MacNevin, Thomas. The Confiscation of 

U ls ter, in the reign of James the First . . .  

1 846. 
Leland, Thomas. The History of Ireland. 

3 cilt. 1 77 3. 

Taylor, William Cooke. History of the Gvil 

Wars of Ireland . . .  2 Cilt. 1 83 1. 

O'Connell, Daniel. A Memoir on Ireland . . .  

1 843. 

Plowden, Francis. The History of Ireland . . .  

2cilt. 1 809 (İstilasından 1801 'e kadar) 3 

cilt 1 8 1 1  (1 801 'den 1810'a kadar). 

[*) Bafltklar farazidir. 
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KAYNAKÇA fE NOTLAR 
Genel 

A) Marx'ın kaynakça not ve yorumJan her sayfanın dikey çizgisinin solundadır. Sağ taraftaki 

kaynakça bilgisi ise editör [L. Krader] tarafından eklenmiştir. 

B) Marx'ın notlan üç bölüme aynlmıştır, onun çizdiği iki yatay çizgiyle aynlır, burada kopya 

edilir ve diğer kaynakça verilerini dahil edecek biçimde editör tarafından genişletilir. 

C) Birinci grup Morgan, Ancient Society ile ilgilidir; ikincisi Phear, The Aryan Village; üçün

cüsü Maine, Early History of Instirutions. 

D) Her gruptaki referanslan n büyük çoğunluğu sırasıyla Marx tarafından alınmıştır. 

E) Bariz biçimde ilişkili olduklan ya da bunlara dayanan eserlerle bağlanolı araştırmaya zıt 

düşecek biçimde ileriki bir araştırma amaçlanmıştır. 



II- GENEL KA YNAKÇA 
Acosta, Josepf de. The natvrall and moral h.istorie of the East and West lndies . . .  

Londra, 1 604. 
Adair, James. The History of the American Indians . . .  Londra 1 775. 
Adam, Alexander. Roman Antiquities. Lonndra 1 825. 
Aeschylus. Eumenides. 
Prometheus. 
Seven against The bes. 
The Suppliant Maidens. 
Alexander, S. A. Space, Time, and Deity. 2 c. Londra 1920. 
Althusser. L. v d. Lire le Capital 2 cilt. Paris 1966. [Kapitali Okumak, çev. Işık 

Ergüden, İthak� 2007.) 
Ancient Laws of Ireland . . .  çev. Dr. John O 'Donovan ve Prof. Eugene O'Curry. 

6 c. Dublin 1865-1901 .  
Anderson, Dr. James. Royal Geneologies, or the Geneological Tables of Emperors, 

Kin gs, and Princes, from Adam to these Times . . .  2kıs. Londra 1732. 
Anuch.in, D. N. şunun içinde: Etnograficheskoe Obozrenie, 19 16, no. 1 -2. 
Aristotle. Politics. W. D. Rossi yay. haz. ve çev. Londra 1942 (Politika, Say yapnlan, 

2013.) 
Arkhiv Marksa i Engel'sa, c. 9. Karl Marks. Konspekt Knigi Liuisa G. Morgana, 

lDrevnee Obshscestvo." M. B. Mitin, yay. haz. 1941 . 
As d ey, Thomas. A New General Collection of Voyages and Travels . . .  4 c. Londra 

1 745-1747. 
Austin,John. The Province of Jurisprudence Determined. Londra 1832. 
Aviner� Shlomo. The Social and Potirical Thought of Karl Marx. Cambridge, İn gl. 

1968. 
Bachofen J. J. Das Mutterrrecht. Eine Untersuchung über die Gynaikokratie der 

alten Wdt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur. Stuttgart 1 86 1 .  
Ay. Versuch über die Grabersymbolik der Alten. Basel l 859. 
Ay. Gesammelte Werke, c. 10. Briefe. Basel-Stuttgart 1967. 
Baden-PowelL Baden Henry. The Indian Village Community. Londra 1 869. 
Bancroft, Hubert Howe. The Native Races of the Pacific States. 5 c. New York 

1874-1 876. 
Bastian, P. W. A. Der Mensch in der Gesch.ichte. Zur Begründung einer 

psychologischen Weltanschauung. 3 c. Leipzig 1 860. 
Battel Andrew, The strange adventures of Andrew Battel, of Leigh, in Essex, sent 

by the Portuguese prisoner to Angola . . .  Bkz. Pinkerton, c. 1 6. 
Becker, Wilhelm Adolph. Charicles. Bilder altgriech.ischer Sitte. Leipzig 1 840. 
A.y. Gallus, oder römische Scenen aus der Zeit Augusts. Leipzig 1 838. 
Bentham, Jeremy. The Works. J. Bowring yay. haz. l l  c. Edinburgh 1 838-1 843. 
Benveniste, E. Le Vocabulaire des Institiutions Indo-Europeennes. Paris 1969. 
Bergson, Henri. Les Deux Sources de la Morale et de la Religion. Paris 1932. 

( Ahiakın ve Dinin iki Kaynağı, çev. Mukadder Yakupoğlu, Doğu-Batı Yayınlan, 
2004.) 
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Bernstein, Eduard Bemerkungen über Engels' Ursprung der Familie (=Vorrede 
zur italiensichen Ausgabe), Socialistische Monatshefte, c. 4, 1900. 

Ag)'. Erinnerungen eines Sozialisten. I Kısım. Aus den Jahren meines Exils. 
Berlin 1918. İng. Çev. My Years of Exile. B. Miall, çev. Londra 1 921 .  

Blackstock, Paul W ve B. F. Hoselitz, yay. haz. The Russian Menace to Europe. A 
Collection of Articles, Speeches, Letters and News Despatches [Karl Marx ve 
Friedrich Engels] . Glencoe, III. 1 952. 

Blackstone, Sir William. Commentaries on the Laws of England. 4 c. Oxford 
1765-1769. 

Bloch, Ernst. Subjekt-Objekt. Erliuterungen zu Hegel. Eni. Ed. Frankfurt am 
Main 1 962. 

Blunt, Wilfrid Scawen. The Egyptian Revolution: a personal narrative. The 
Nineteenth Century, c. 12 (Eyl.) 1 882, s. 324-346. 

Boeckh, Augusut. Die Staatsaushaltung der Athener. 2 c. Berlin 1817 .  
Bosman, Willem. A new and accurate description of the coast of Guinea . . .  Bkz. 

Pinkerton, c. 1 6. 
Brasseur de Bourbourg, Charles Etienne. Popul Vuh. Paris 1 86 1 .  
Brett, Rev. William Henry. The Indian Tribes of Guiana. New York 1852. 
Brosses, Charles de. Du Culte des Dieux fetiches, ou Parallele de l'ancienne 

religion de I'Egypte avec la religion actuelle de Nigritie. 1 760. 
Brunner, Heinrich. Die Entstehung der Schwurgerichte. Berlin 1871 .  
Büchner, Karl Die Entstehung der Volkswirtschaft. Tübingen 1 893. 

Bury,John Bagnell. The Idea of Progress. Londra 1920. 
C. Julius Caesar. De Bello Gallico. (Gallia Savaşı, çev. Furkan Akderin, Alfa, 2007.] 
Caillie, Rene. Travels through Central Africa to Timbuctoo . . .  2 c. Londra 1830. 
Callaway, Henry. Religious System of the Amazulu. 4 kıs. Springvale, Natal 1 868-

1 870. 
Cameron, John. Celtic Law. The "Senchus Mor" and "The Book of Aicill." 

Londra 1937. 
Carver, Jonathan. Three Years Travels through the Interior Parts of North

America . . .  Philadelphia 1 796. 
Casalis, Eugene. The Basutos; or Twenty-three years in South Africa. Lodra 1 861 .  
Cervantes Saadevra, Miguel de. El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha. 

(Don Kişot, çev. Reşat Nuri Güntekin, Yapı Kredi Yayınlan, 2009.] 
Chil de, V. Gordon. Social Evolution. Londra 19 5 1 .  [Toplumsal Evrim, Alan Yayın, 

1 994.] 
M. Tullius Cicero. De Deorum Natura. [Tanrıların Doğası] 

De Legibus. 
De Officiis. (Yükümlülükler Üzerine] 
De Oratore. 
De Republica. 
Pro Doma. 
Top i ca 
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Clavigero, Francisco Javier. The History of Mexico . . .  2 c. Londra 1 787. Daha 
sonraki eclisyonlan biliniyor. 

Cornu, Auguste. La Jeunesse de Karl Marx. Paris 1934. 
Ay. The Origins of Marxİst Thought. Springfield, III. 1957. 
Cox, George William. A Manual of Mythology. Londra 1 867. 
Cramer, J. A. A Geographical and Histarical Description of Ancient ltaly. 2 cik 

Oxford 1 826. 
Cunow, Heinrich. Die Marxsche Gescichts-, Gesellschafts-, und Statstheorie. 2 cilt 

Berlin 1920- 1921 . 
Aynca bkz. G. l Maurer ve Die Neue Zeit. 
Curry, Eugene. lntroduction, vs. to . . .  the Battle of Magh Leana. Dublin 1 855. 
Curry: O'Curry, Eugene. Ancient Laws of Ireland. J. O'Donovan ve E. O'Curry, 

çev. Bkz. Başlığın alo. 
Curtius, Ernst. Griechische Geschichte. 3 cilt. Berlin 1 857- 186 7. 
Cyfreithjeu Hywel Dda ac Eraill, seu Leges Wallicae ecclesiaticae et civiles . . .  yay. 

haz. W Clarke. Londra 1 730. 
Dal', Vladimir I. Tolkovyi Slovar' zhivogo Velikorusskogo Yazyka 3. Baskı (1 903-

1909). Yeniden basım. Paris 1954. 
Dali, William Healey. Alaska and its REsources. Boston 1870. 
Darwin, Charles. The Descent of Man and selection in relation to sex. 2 cilt. 

Londra 1 87 1 .  �nsarun Türeyişi, çev. Öner Ünalan, Evrensel Basım, 201 3.] 
A.y. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation 

of Favoured Races in the Struggle for Life. Londra 1 859. [fürlerin Kökeni, 
çev. Öner Ünalan, Evrensel Basım, 2009.] 

Darwin and Modern Science. A. C. Seward, yay. haz. Cambridge 1909. 
Da sen t, George Web be. The Story of Bum t N jal. 2 c. Edinburgh 1861 .  
Davies, Sir John. A discouerie of the trve cases why Ireland was neuer entirely 

subdued . . .  (Karş. A. W Pollard ve G. R. Redrave, A Short-Title Catalogue, 
1926: A discoverie of the true causes why lreland w as never emirely su bdued . . .  ) 
Londra 1 612. (Yukarı bkz., lntroduction, not 68.) 

Dawkins, Sir William Boyd. Early Man in Britain and his PLace irı the Tertiary 
Period. Londra 1 880. 

Demosthenes. Apeal against Eubulides. 
Digest (of Justinian) yani Libri Pandectarum. 
Dionysius of Halicarnassus. Roman Antiquities. 
Dopsch, Alfons. Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europaisehen 

Kulturentwicklung . . .  2 c. Viyana 1 923-1 924. İng. Çev. The Economic and 
Social Foundations of European Civilization. Londra 1937. 

Du bois, Jean Antoine. Description of the character, manners, and customs of the 
People of India . . .  Londra 181 7. 

Dugmore, H H A Compendium of Kafir Laws and Customs. Mount Coke 185 8. 
Duran, Diego. Historia de la s Indias de Nueva-Espaiıa y islas de Tierra Firme . . .  

2 c. ve atlas. Mexico 1 867-1880. 
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Durkheim, Emile. De la division du travail social. Paris 1 893. The Divisio of 
Labor in Society. G. Simpson, çev. New York 1 933. (Toplumsal işbölümü, çev. 
Özer Ozankaya, Cem, 2006.) 

A&J. Review (A. Stanichtisch. Über den Ursprung der Zadruga. Bem 1907), 
Annee Sociologique, c. l l ,  1906-1909, s. 343-347. 

Du Tertre, Jean Baptiste. [History pf the Carriby Islands. Alın o Lubbock, Origin 
of Civilisation, q. v.] 

A&J. Histoire generale des isles de S. Cristophe, de la Guadeloupe, de la 
Martinique . . .  Paris 1 654. 

A&J. Histoire na turelle et morale des iJes Antilles . . .  Ratterdam 1 658. 
A&J. Histoire generale des Antilles . . .  4 ciltten 3.sünde. Paris 1 671 .  
Eginharrus/Einhard. Vita Karali Imperatoris. 
Eirene, cilt 3, 1964 O· Peeirka, J. Chesneaux). 

Cilt 5, 1966 (P. Skalnik, T. Pokora). 
Cilt 6, 196 7 O· PeCirka ). 

Ellis, William. Polynesian Reseaches . . .  2 c. Londra 1 829. 
Engels, Friedrich ve Karl Marx. Die Heilige Familie. Frankfurt am Main 1 845. 

MEW 2. [Kutsal Aile, Sol-Onur, 1996.] 
Engels, Friedrich. Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats 

im Anschluss an Lewis H. Morgans Forschungen. Zürich 1 884. 4. Baskı. (1891) 
Stuttgart 1 892. Yeniden basım 1931 .  MEW 21, 1 962. 4. Baskı İng. Çev. The 
Origin of the Family, Private Property and the State. New York 1942 [Ailenin 
Özel Millkiyetin ve Devletin Kökeni, çev. İsmail Yarkın, İnter.] 

A.&J. Herrn Eugen Dührings Umwiil.zung der Wissenschaft. {Anti-Dühring). 
1 878. MEW 20. (Anti-Dühring, İnter.] 

A.&J. Dialektik der Natur. Dialectics of Nature. MEW 20. (Doğanın Diyalektiği, 
Sol-Onur, 1996.) 

A&J. Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. 4. Baskı. 
1891 . MEW 19. (Ütopyadan Bilime Sosyalizm, çev. Yılmaz Onay, Evrensel 
Basım, 2013.] 

A&J. Die Mark. Appendix to: Entwicklung des Soziahsmus von der Utopie zur 
Wissenschaft, 1 882. MEW 19, s. 425-473. 

Ag:J. Zur Urgeschichte der Deutschen. MEW 19, s. 425-473. [Alman İdeolojisi, 
çev. Olcay Geridönmez, Tonguç Ok, Evrensel Basım, 2013.] 

A&J. Frankische Zeit. A.g.e., s. 474-518. 
A.g.e. Correspondence. MEW 35,36. 
Erman, Georg Adolph. Travels in Siberia . . . 2 c. Londra 1 848. 
Ernout, A. ve A. Meillet. Dictionnaire Etymologique de la Langue La cine. 4. Baskı. 

Paris 1959. 
Erskine,John Elphinstone. Journal of a cruise among the islands of the Western 

Pacific. Londra 1 853. 
Eustathius. Eustathü commentarii ad Horneri Iliadem. 4 c. Lipsiae 1 827-1 830. 
Evans-Pritchard, E. E. Theories of Primitive REligion. Oxford 1965. �lkellerde 

Din, Öteki, 1998.] 



3JO ı Etnoloji Defterleri Karl Marx 
l&j·�okfo 

Eyre, Edward John. Journals of Expeditions of discovery into Central Austtalia . . .  
2 c. Londra 1 B45. 

Fenton, W N. Seneca Indians by Asher Wright (1 859). Ethnohistory, c. 4, 1957, 
s. 302-321 . 

Ay. The lroquois Confederacy in the Twentieth Century: A Case Study of the 
Theory of Lewis H. Morgan in ''Ancient Society." Ethnology c. 4, 1965, s. 
251 -265. 

Ferguson, Adam. Essay on the History of Civil Society. Edinburgh 1767. 
Fergusson, James. Tree and Serpent Worship . . .  Londra 1 868. 
Sext. Pompeius Festus. De significatione Verborum. 
Fick, Friedrich Christian August. Die ehemalige Spracheinheit der Indogermanen 

Europas. Eine sprachgeschichtliche Untersuchung. Göttingen 1 873. 
Forbes, James. Oriental Memoirs. 4 c. Londra 1 813. 2. Baskı. 2 c. Londra 1 834. 
Fortes, Meyer. Kinship and the Social Order. The Legacy of Lewis enry Morgan. 

Chicago 1 969. 
Fourier, Charles. Theorie des quatre mouvements et des destinees generales. 

Leipzig 1 808. 3. Baskı 1 846 =c. 1 Oeuvres Completes. 
Ay. Traite de l'association domestique-agricole. 2 c. Paris 1 822. 2. Baskı 1 840-

1 843 =c. 2-3 Oeuvres Completes ve c. 1 -2 Theorie de l'unite universelle ( 4 c.= 
c. 2-5 Oeuvres Completes). 

Ay. Le nouveau monde induso:iel et societaire. Paris 1829-1830. 2 Baskı 1 845, 
4. Baskı 1870=c. 6 Oeuvres Completes) 

Frazer, Sir James George. Folklore in the Old Testament. 3 c. Londra 1918. (Altın 
Dal 1-11, Payel, 1 992.] 

Freeman, Edward Augustus. The History of the Norman Conquest of England, 
its causes and its results. 6 c. Oxford 1 867-1 879. 

Frisk, Hjalmar. Griechisches Etymologisches Wörterbuch. 2 c. Heidelberg 1 960-
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264 

Astley, Thomas (18. yüzyılın ilk 
yarısı) 264, 2S8, 306 

Atahualpa (karş. 1 S31 - 1 S32) 
1 1 1  

Atinalı Kleisthenes (etkin olduğu 
zaman MÖ S09) 6S, 1 1 2, 
l l S, 1 1 6, 1 23, 1 24, 126, 1 29-
1 33, 149, 280 (dn.) 

Attius Balbus, Marcus (MÖ 1 .  yy.) 
136 

Austin, John (1790-18S9) 
246, 247, 249-2S2, 306 

Avebury, Lord (bkz. John Lub
bock) 

Axaycatl (karş. 1469- 1481) 
107 

B 

Baboo Ram Sundar Basack (etkin 
olduğu zaman yakl. 1 870) 
1 8S 

Babu Peary Chund Mookerjee (et
kin olduğu zaman yakl. 1 870) 
1 74 

Bachofen, Johann Jakob (1 81S-
1 887) 28, 1 S4, 1 SS, 241 , 
2S9, 299, 306, 317 
Das Mutterrecht (Analık hak-

�) 1 S3, 2S7, 299, 306 
Baegert, Jakob S. J. ( 1717-1772) 

260 
Baliol, John de (yakl. 12S0- 13 14) 

230 
Bancroft, Hubert Howe (1832-

19 18) 98, 306 
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Bandelier, Adolph Francis Alphon-
se (1 840-1914) 107 

Battel, Andrew (karş. 1 589) 
258, 306 

Becker, Wilhelm Adolph (1796-
1 846) 32, 1 1 4, 306 

Bentham, Jeremy (1 748-1 832) 
233, 244, 246, 247, 250, 254, 
294 ( dn.), 295, 306 

Bingham, Hiram (1 789-1 869) 19, 
299 

Bishop, Artemus (yakl. 1 854) 20 
Black (Black's London) 1 OS 
Blackstone, Sir William (1 723-1 780) 

231 , 237, 238, 240, 307 
Böckh (bkz. Boeckh) 
Boeckh, August (1 785-1867) 

125, 1 28, 307 
Bosman, Willem(yakl. 1698) 

266, 267, 307 
Bracton, Henry de (ö. 1 268) 

21 1 
Brasseur de Borbourg, Charles Eti

enne (1 814-1 874) 108, 307 
Brett, William Henry (1 8 18- 1 886) 

101 , 300, 307 
Bruce, Robert de (1274-1 329) 

230 
Brunner, Heinrich (1840-191 5) 

295 (dn.) , 307 
Buchanan 259 
Buddhagosha (etkin olduğu zaman 

4 12-434) 1 99 
Burton, Sir Richard Francis (1 821 -

1 890) 259 
Büyük Alfred, İngiltere Kralı (849-

901)  241 
Büyük İskender (MÖ 356-323) 

263 
Byington, Cyrus (1 793- 1868) 62 

c 

Caesar, Gaius Iulius (MÖ 102 ya da 
100-44) 8, 21 ,  1 36, 1 37, 1 58, 
159, 160, 267, 272 (dn.) , 281 
(dn.) , 287 (dn.), 288 (dn.), 290 
(dn.) 291 (dn.), 307 

Caillie, Rene (1790-1 838) 
259, 307 

Callaway, Bishop Henry (18 17-
1 890) 261 ,  307 

Cameron, Mr (yakl. 1 831) 
1 99, 307 

Campbell 259 
Canuleius (Roma tribünü MÖ 445) 

1 35 
Canut, İngiltere Kralı (ö. 1035) 

237 
Carver, Jonathan (171 0- 1780) 

89, 91 ,  259, 277 (dn.) 
Casalis, Eugene Arnaud (1 8 12-

1 891) 263, 268, 
Cervantes Saavedra, Miguel de 

(1 547- 1616) 262, 263, 
296 (dn.) , 307 

Charles I, Büyük Britanya kralı 
(1 600-1 649) 251 

Chichester, Arthur (1 563-1625) 
224 

Cicero, Marcus Tullius (MÖ 106-
43) 1 35-1 37, 140, 1 50, 
243, 281 (dn.) 
De Deorum Natura 
233 
De Legibus 1 37 
De Officiis 233 
De Oratore 233 
De Republica 145, 146, 
148, 1 50, 284 (dn.) 
Pro Domo 140 
Topica 135, 281 
(dn.) 



Claudius I (fiberius Claudius Nero 
Germanicus) (MÖ 1 0  -MS 54) 
1 40 

Clavigero (Clavijero), Francisco 
Xavier (1731 -1787) 28, 
102, 103, lOS-107, 109-1 1 1 ,  
300, 307 

Colebrooke, Teğ. Alb. (etkin olduğu 
zaman 1 831) 1 99 

Conmer, Alb. (19. yüzyıl) 
2S9 

Connor, Thomond kralı (erken 1 S .  
yüzyıl) 226 

Cook, Captain James (1728-1779) 
264 

Coriolanus, Gnaeus Marcius (MÖ 
S. yüzyıl) 1 47 

Coronado, Francisco Vasques de 
(1 S10-1 SS4) 7S, 99 

Cortes, Hernando (148S-1 547) 
105, 1 1 1  

De Coulanges (bkz. Fustel de Cou
langes) 

Cox, George William (1 827 -1902) 
224, 26S, 308 

Cramer, John Anthony (1 793- 1848) 
1 S3, 308 

Cuitlahua (yakl. 1 S20) 1 1  O, 1 1 1  
Curry (O'Curry), Eugene (1 796-

1 86) 221 , 222, 22S, 231 , 
308, 318, 320 

Curtius, Ernst (1814-1 896) 
1S3, 308 

Cusik, David (ö. Yakl 1840) 79, 
276 (dn.) 

D 

Dali, William Healey (184S-1927) 
98, 308 

Darwin, Charles (1 809-1882) 20 
Dasent, Sir George Webbe (1817-

1896) 240, 303, 308 
Davies, Sir John (1 S69-1626) 
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1 60, 217, 208, 221 , 223-226, 
230, 290 (dn.), 293 (dn.) 302, 
303, 309 

Demosthenes (yakl. MÖ 383-322) 
SO, 1 14, 1 SS, 279 (dn.) 

Dikaearchus 1 1 8 
Halikarnassoslu Dionysius (yakl. 

MÖ 20) 6S, 1 20, 138- 140, 
1 42- 1S 1 ,  275 (dn.), 279 (dn.), 
284 (dn.), 308 

Draco (yakl. MÖ 624) 1 12, 1 27 
Du bois, Abbe Jean Antoine (176S-

1 848) 262, 26S, 280, 308 
Duff, Brien (1 S. yüzyıl) 226 
Dugınore, Henry Hare (1810 ya da 

1 8 1 1 - 1 897) 214, 303, 
308 

Du Halde, Jean Baptiste (1 674-
1 743) 231 

Duran, Diego (1 S38-1 S88) 
1 08, 1 1  O, 308 

Du Tertre, Jean Baptiste (161  0-

E 

1 687) 269 

Edward I, İngiltere kralı (1 239-
1 307) 230 

Einhard/Eginhard (yakl. 770-840) 
1S7, 309 

Elizabeth I, İngiltere Kraliçesi 
(1 S33- 1603) 223, 224, 
230 

Elliot, Sir W alter (1 803-1 887) 
2S9 

Ellis, William (1 794-1 872) 
268, 309 

Engels, Friedrich (1 820- 1 89S) Şu
rada ya da burada, diğer türlü 
aşağıdakiletle ilişkili olarak: 

Ailenin, Özel Mülkiyetİn ve Dev
letin Kökeni (Origin of the 
Family) 280 (dn.), 288 (dn.), 
292 (dn.), 293 (dn.), 306, 307, 
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309, 31 1 
Ephialtes (ö. MÖ 462/461) 

1 34 
Erman, Georg Adolph (1806- 1877) 

261 , 309 
Erskine, John Elphinstone (1 806-

1887) 264, 309 
Euripides (MÖ 480-406) 1 3  
Eustathius, Thessalonike başpisko

posu (yak.J. 1 17 5) 1 23, 279 
(dn.) , 309 

Eyre, Edward John (1 81 5-1901) 
257, 260, 268, 309 

F 
Fergusson, James (1 808-1 886) 

267, 310 
Festus, Sextus Pompeius (2. ya da 3.  

yy. MS?) 31,  1 35, 1 38, 233, 273 
(dn.) , 281 (dn.), 310 

Fick, August (1 833- 1916) 
310 

Fison, Lorimer (1 832- 1907) 54, 
300 

For bes, James ( 17  49-1 819) 
241 , 301 , 310 

Freeman, Edward Augustus (1 823-
1 892) 212, 300, 303, 310 

Frisk, Hjalmar (1 900- 1984) 280 
(dn.), 293 (dn.) 3 10  

Fugger 263, 2% (dn.) 
Fustel de Coulanges 1 1 8, 1 1 9, 

310 

G 

Gaius (yakl. 1 10-1 80) 3 1 ,  5 1 ,  135, 
1 36, 233-235, 238, 241 ,  310 

Ga-ne-o-di-yo 81 
Garcilasso de la Vega (1 539-1616) 

60, 101 ,  310 
Gellius, Aulus(d. yakl. 1 30 MS) 

1 38, 3 1 1 
Gibbs, George (1 815- 1 873) 98 

Giraldus Cambrensis (1 146?-1220?) 
223, 3 1 1 

Gladstone, William E. (1 809-1 898) 
122, 264, 317 

Glanville, Ranulf de (1 130-1 190) 
21 1 ,  212, 229 

Goguet, Antoine-Yves (17 16-1758) 
9, 271 (dn.) , 302, 3 1 1 

G6mara, Francisco Lopez de 
(1 51  0-1 560?) 1 os 

Gonneville, Binot Paulmier de 
(yakl. 1 503) 9 

Gorman, Samuel (yakl. 1 860) 44, 
100 

Grey, Sir George ( 1812- 1898) 
265, 268, 269 

Grote, George (1 794- 1871) 
1 1 3- 1 18, 122, 129, 140, 279, 
283 (dn.) 

· 

Growse, Frederic Salmon (1 836-
1 893) 200, 301 

Guatemozin (yakl. 1 520'1er) 
1 1 0  

H 

Haering, Theodor Lorenz (1 884-
1 964) 31 1 

Hakluyt, Richard (1 552?- 1616) 43 
Harris, Walter (1686- 1761) 

223, 304, 31 1 
Haverty, Martin (1809-1887) 

221 ,  222, 224-226, 228, 229, 
31 1 ,  

Henry II, İngiltere Kralı (ö. 1 1 89) 
21 1 ,  212, 229 

Henry III, İngiltere Kralı (1 207-
1272) 212, 236 

Henry VIII, İngiltere Kralı (1 491 -
1 547) 223 

Hermann, Cari Friedrich (1 804-
1 85� 1 1 \ 1 35, 3 12  

Herodotos (yakl. M Ö 444) 
21 , 22, 1 52, 1 53, 272 (dn.) , 283 



(dn.), 285 (dn.) 312 
Herrera y Tordesillas, Antonio de 

(1 559-1625) 1 7, 22, 28, 
60, 100-102, 1 05- 108, 1 1 1 ,  
300, 3 12, 

Hobbes, Thomas (1588- 1679) 
312, 246, 247, 249-25 1 ,  254 

Hofmann, Johann Baptist (1886-
1 954) 284, 294, 321 , 

Homeros 68, 87, 1 12, 1 1 8, 
1 1 9- 122, 124, 1 26, 132, 213, 
21 5, 279 (dn.) 

Howel Dda, Gal Kralı (ö. 950) 
223, 293 (dn.) 

Hugo, Gustav (1 764-1 844) 
302, 

Hüllmann, Cari Dietrich (1 765-
1 846) 214, 291 (dn.) , 3 12, 

Hume, David (17 1 1 - 1776) 
225 

Hunt, Rev. Mr. (ö. 1 848) 
264 

Hunter, Sir William Wilson (1 840-

I 
1900) 181 , 221, 303, 

lrwin, Henry Crossly(yakl. 1 850'1er) 
239, 3 12  

lsagoras (yakl. MÖ 5 1  O) 
1 32 

ltzkoatl (yakl. 1427-1 440) 
103 

lulianus (Dönem lulianus) (MS 
331-363) 1 36, 1 57 

lustinianus, Flavius Anicius, (482 ya 
da 483-565) 312  

Ixtlilxochitl de Alva, Fernando 
(yakl. 1 568-1648) 
1 08, 109 

ı 

İsimsiz Fatih (etkin olduğu zaman 
1 520'1er) 105 

Eınoloji Defıederi 10zr1 Mar.>< j JJJ 
Aıl Dlzlnı 

James I, Büyük Britanya ve İrlanda 
Kralı (1 566-1 625) 208, 224, 
225 

Johnson, Samuel (1 709-1 784) 
223, 236, 312 

Jordanes Qornandes) (6. yy. MS) 
312  

Kaloev, Boris Aleksandrovich (*) 
312 

Kames, Henry Home, Lord (1696-
1782) 257, 3 12  

Karayılan, Vali (yakl. 1 850'1er) 
88 

Kaufman, Aleksandr Arkad'evich 
(1864-1919) 3 13  

Ka  ufmann, W alter Arnold (1 921 -
1980) 3 12  

Kaye, Sir John William (1814- 1 876) 
257, 320 

Kekrops 1 54 
Kirnon (yakl. MÖ 505-450) 

1 55 
Kingsborough, Edward King 

(1 795-1 837) 108 
Kluckhohn, Clyde (1 905-1 960) 

3 13  
Knox, Robert (1640?-1 720) 

1 99, 313  
Kodrus 1 16, 1 27 

L 
La bat, Jean Baptiste (1 663-1 738) 

269, 314 
Lafitau, Joseph François (1 670?-

1740?) 261 , 314 
Lance, T. E. (etkin olduğu zaman 

1 860'lar) 54 
Landa, Diego de (1 524-1 579) 

100 
Lang, Gideon S. (yakl. 1 865) 

314 
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AJDızını 

Lanzi (yakl Erken 19. yy.) 1 53 
Latham, Robert Gordon ( 1B 12-

1 888) 259, 301 ,  
3 14  

La  Touche, Sit: James John Digges 
(1844- 1921) 
202, 301 , 3 14  

Leland, Thomas (1722-17B5) 
225, 304, 314 

Le Play, Frederic (yani Pierre Guil
laume Fn!deric) (1806-1 8B2) 
302, 3 14  

Leslie, Forbes (yakl. 1 B60'1ar) 
265, 3 14  

Lewis, Charlton T. (1834-1904) 
3 14  

Licinius, Calvus, C.  (MÖ 364 kon-
sül) 1 4B 

Lipsius lustus Qoest Lips) (1 547-
1 606) 1 57, 2B5, 286, 319, 320 

Livy (Titus Livius) (MÖ 59 -MS 17) 
1 35, 1 39, 140, 142, 144, 1 46, 
1 49, 2B4, 3 14  

Locke, John (1632-1704) 
254 

Logan, James John (yakl. 1725-
1780) B7 

Longfellow, Henry Wadsworth 
(1807-1 BB2) 79, 

Loria, Achille (1 85 7 - 1943) 4B, 
3 14  

Lubbock, John, lord Avebury 
(1 B34- 1913) 7, 255, 257, 
260, 264, 267, 296 (dn.) 299, 
309, 314, 3 1 B  

Lucretius, Carus, T. (MÖ 9B  y a  da 
96?-55) 271 ,  3 15, 

Lykurgos (yakl. MÖ 343-326) 
1 1 3, 1 20, 1 29, 

M 

Machiavelli, Niceola (1469-1 527) 
247, 315  

MacPherson, James (1 736-1 796) 
217, 291 (dn.), 3 1 5  

Maine, Sir Henry Sumner (1822-
1 888) 7,1 1 5, 203, 205-207, 
209, 210, 212-214, 217, 221 , 
223-232, 234, 241 -257, 2B4, 
290-295 (dn.), 305, 3 1 5  
An.cient Law 257 
Dissertations on Early Law 
and Custom 291 , 315  

Lectures on  the Early History of 
lnstitutions 205, 315  

Village-Communities in the East 
and West 3 1 5  

Marina (yakl. 1 520) 1 1 1  
Mariner, William (1791 - 1 B53) 

260, 296 (dn.), 3 1 5  
Marsden, William (1754-1 B36) 

259, 269, 296 (dn.), 
Martyr, Petrus (1455-1 525) 

3 1 5  
Maurer, Georg Ludwig von 

214, 217, 291 (dn.), 3 16  
Mazarin, Jules, kardinal (1602- 1661) 

254 
McLennan, John Ferguson (1 827-

1 881) 257, 25B, 300, 3 16, 
317, 

Medon 1 27 
Meillet, Antoine 2B4, 293 

(dn.), 309 
Merolla, Girolamo (yakl. 16B2) 

264, 317 
Mommsen, Theodor ( 18 17- 1903) 

31 ,1 1 5, 1 34, 1 35, 1 38, 1 39, 
14 1 ,  1 5 1 , 2B2, 283, 285, 3 1 7  

Montezuma I I  (1466-1 520) 
100, 10B, 109, 1 10, 1 1 1 , 279 
(dn.) 

Morgan, Lewis Henry ( 1818- 1881 )  
7, 8, 1 3, 14, 20, 27, 30, 44, 47, 
62, 63, 68, 69, BB-90, 92, 94, 
9B, 99, 107, 1 10, 1 22, 1 27, 1 3 1 ,  



1 47, 1 54, 206, 210, 241 , 27 1 -
285 (dn.) , 291 (dn.), 292 (dn.), 
299, 300, 305, 309, 310, 313, 
314, 317, 319, 320, 322 
Ancient Society (Eski Top-
lum) 8, 271 (dn.), 291 
(dn.), 305, 310, 3 13, 317, 
League of the Ho-de-no-sau-
nee 299, 317, 
Systems of Consanguinity and 
Affinity (Kandaşlık Sistemle
ri) 23, 35, 88, 89, 299, 317 

Müller, F. G. (bkz. J. G. Müller) 
Müller, Johann Georg (1 800-1 875) 

257, 260, 265, 267, 317, 
Müller, Karl Otfried (1797-1 840) 

1 12 

N 

Napolyon I (1796- 1821) 
241, 254 

Niebuhr, Barthold Georg 
1 1 �  1 17, 1 18, 1 35, 1 37, 1 39, 
14 1 , 1 43-145, 147, 148, 206, 
233, 242, 292 (dn.) , 293 (dn.), 
317, 

Numa Pompilius (MÖ 717-679) 
14 1 '  1 46, 14  7 

o 

O'Brien, Connor More (14. yüzyıl) 
226 

O'Brien, Donogh (yakl. 1 5 .  yüzyıl 
sonu) 226 

O'Brien, Dr. 222, 225, 
Octavianus. Caesar Augustus Octa

vius, vs. (MÖ 63-MS 1 4) 
1 36 

O'Curry, Eugene (bkz. Curry) 
231 , 303, 306, 308, 3 18, 320 

O'Doherty, Sir Cahir (1 587 -1608) 
224 

O'Donovan, John (1 809-1 861) 

224 
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Orelli, Johann Konrad von (1 770-
1 826) 1 53 

Ovidius N aso, P. (Ovidius) (MÖ 
43-MS 17 ya da 1 8) 
14 1 ,  3 1 8, 

p 
Pallas, Peter Simon (1741 - 1 81 1) 

261 ,  3 1 8  
Parker, Ely Samuel (1 828-1 895) 

87 
Parkman, Francis 300 
Patrick, Aziz (373?-463?) 

205, 239 
Pausanias (MS 2. yüzyıl) 

1 33, 318 
Periki es ( ö.  M Ö 429) 1 5, 1 33, 

134 
Petty, Sir William (1623- 1687) 

254 
Phear, Sir John Budd (1 825-1905) 

163, 174, 1 80, 1 85, 1 90, 1 96, 
199, 200, 202, 261 , 289 (dn.), 
305, 3 18, 

Pindaros (d. MÖ 522) 1 1 8  
Pinkerton, John (17 58-1826) 

258, 264, 306, 307, 317, 3 1 8, 
Pisarro, Francisco (1470?-1 541) 

1 1 1  
Platon (MÖ 428-347) 13, 19, 235, 

278 
Plutarkhos (yak. MS 50- yakl. 1 20) 

1 3, 50, 51 ,  1 25, 1 27, 128, 1 29, 
1 32, 1 33, 148, 149, 283 
Aristides 1 33 
Numa 1 38, 1 48, 3 18, 
Romulus 147-149, 282-284 
(dn.), 3 18  
Solon 5 1 ,  274 (dn.) , 3 18  
Theseus 125, 3 1 8  
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AJ Dızını 

Pokorny, Julius (1 BB7 -1 970) 
294, 31B 

Pollux, Iulius (MS 2. yüzyıl) 
1 17, 1 1 8, 3 18  

Polybius (yakl. M Ö 204-1 22) 
1 54, 259, 3 1 8  

Powell, Major John Wesley ( 1  B34-
1 902) 45 

Prescott, William Hickling (1796-
1 859) 105, 31B 

Proudhon, Pierre Joseph (1  B09-
1 865) 277 (dn.) 

Proyart, Abbe Lievain Bonaventure 
(1 743?- 1 80B) 263, 31B 

Quatremere, Etienne Marc (1 7B2-

R 

1 B57) 25B, 319 

Ribeyro, Joao (yakl. 1 655) 
1 99, 301 

Richardson, Sir John (17B7-1 B65) 
259, 319  

Richelieu, Arınand Jean du Plessis, 
kardinal (1 585 -1642) 
254 

Romulus (MÖ 754-7 1 7) 
50, 77, 1 34, 1 35, 1 38, 14 1 - 145, 
147- 149, 2B2-2B4 (dn.), 

Runjeet (Ranjit) Singh 252, 
Rycaut60, 310 

s 

Sahagun, Bernardino de ( ö. 1 590) 
1 10, 3 19  

Sanchoniathon 1 53 
Scaevola, Publius Mucius (yakl. MÖ 

1 33) 1 35, 281 (dn.) 
Schoemann, Georg Friedrich (1793-

1 B79) 1 1 3, 122, 126, 13 1 ,  
1 32, 279 (dn.) , 280 (dn.) 

Schoolcraft, Henry Rowe (1793-
1B64) 94, 99, 265, 300, 319 

Schütz, Christian Gottfried (1747-
1 B32) 1 56, 320 

Scott, Sir W alter (1771 - 1  B32) 
231 , 239 

Shakespeare, William (1 564-1616) 
293 (dn.) , 3 13  

Short, Charles ( 1  B21 - 1886) 
273 (dn.) , 2B4 (dn.), 2BB (dn.) , 
294, 314 

Skene, William Forbes ( 1  B09-1 B92) 
225, 302, 320 

Slane, Aed (MS 7. yüzyıl) 
210 

Smith, Adam (1723-1790) 
218, 258, 320 

So h m, Rudolf (1 B41 - 1917) 
237, 298, 240, 250, 295 (dn.), 
302, 320 

Solis y Rivadeneira, Antonio de 
(1 610- 16B6) 1 OS 

Süleyman, Hz. 262 
Solon (MÖ yakl. 638- yakl. 558) 46, 

49-5 1 ,  1 1 2, 1 1 5-1 17, 1 20, 123, 
127-1 30, 1 33, 149, 1 55, 2B4 
(d n.) 

Spenser, Edmund (1 552?-1 599) 
205, 217, 221 , 224, 229, 236, 
240, 291 (dn.), 293 (dn.), 302, 
320 

Stanihurst, Richard (1 547- 1618) 
223, 31 1 ,  320 

Byzantionlu Stephan us (etkin oldu
ğu zaman MS 6. yy.) 
1 1 B  

Step hen, Sir James Fitzjames (1 B29-
1 B94) 25 1 

Stern, Bernhard Joseph (1 B94-
1956) 273 (dn.), 320 

Stevens 100 
Stokes, Whitley (1830-1909) 

205, 210, 231 , 241 
Strabo (d. yak.J. MÖ 63) 

1 25, 320 



Strange, Sir Thomas (17 56- 1841) 
241, 242-245, 320 

Stubbs, William (1 825-1901) 
209, 2 14, 2 16, 320 

Suetonius, Tranquillus (MS 70- 1 21) 
1 37, 140, 147, 281 (dn.), 283 
(dn.), 320 

Sulla, Lucius (MÖ 138-78) 
1 41 

Sullivan, William Kirby ( 1821 - 1 890) 
207, 220, 221 ,  226, 231 ,  232, 
303, 320 

Suriyagoda Unanse (etkin olduğu 
zaman 1 877 - 1879) 199 

T 

Tacitus, C Cornelius (d. yakl. MS 
56) 31 , 1 1 9, 1 56, 1 57, 
237, 279 (dn.), 286 (dn.), 288 
(dn.), 320 

Tanner, John (1780?- 1 847) 
265, 320 

Tarquinius Priscus (MÖ 61 8-578) 
134, 135, 144-1 46, 284 (dn.) 

Tarquinius Superbus (MÖ 534-509) 
141  

Taylor, Richard, (etkin olduğu za-
man 1 855) 268 

Teignmouth, Lord (etkin olduğu 
zaman geç 1 8. yüzyıl) 
241, 301 

Ten Broeck, Dr. (etkin olduğu za-
man 1850'1er) 99 

Ternaux-Compans, Henri (1 807-
1 864) 105, 319, 321 

Tezozomoc (bkz. Alvarado de 
Tezozomoc) 

Theseus 1 1 2, 1 23-1 29, 148 
Thirlwall, Connop 1 1 5, 321 
Thukydides (471-yakl. MÖ 401) 

1 24-126, 280 (dn.) 
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Titiı.ıs, Tatius (MÖ 8. yy.?) 
144, 149 

Tocqueville, Alexis Charles de 
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Defterler ı 880- ı882 yılları arasında Karl Marx tarafından tutulmuş, ı883 
yılında ölümüyle yarım kalmıştır. Bu kitapta da görüldüğü gibi, Marx'ın el
yazmaları bugüne kadar özgünlüğü korunarak aktarılmıştır. Friedrich Engels 
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