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WEBER'iN TARiHSEL ~EHiR SOSYOLOJisi:
MODERN TOPLUMUN TEMELi OLARAK ~EHiR
Liitfi Sunar·
Ozet: Modernitenin ba~langlCmdan itibaren Batl'da ~ehirlerin geli~imine ve Batl
~ehrinin hususiyetlerine dair tart!~malar, modern toplumun tanllnlanmaSI
bakllmndan onem arzetmektedir. Gerek modern toplumun bir ~ehirle~me olgusu
ile beraber ortaya ylkmaSI gerekse moderniteyi tetikleyen kapitalizmin ~ehirli bir
olgu olarak goriilmesi bunda etkilidir. Bu bakllndan ilk sosyologlann ilgi
odagmda daima, ~ehrin geli~imi ve Batl ~ehirlerinin hususiyetleri olmu~tur. Ancak
onlardan hiybiri bir bakllna ~ehir sosyolojisinin kurucu ismi olarak goriilebilecek
olan Weber kadar sistematik biyimde konuyu ele alabihni~ degillerdir. Weber
~ehirlerin geli~imine dair tarihsel sosyolojik bir kuram geli~tirmi~ ve bu kuram
dahilinde ~ehri modern toplumun temeline yerle~tirmi~tir. Bu yazlda Weber'in
~ehirlerin dogu~u, geli~imi ve inodernitenin kokeninde yer almaSI ile ilgili
analizleri ve bu analizlerin onun sosyolojik teorisindeki yeri ele ahnacaktlr.
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Weber's Historical Urban Sociology: City as a Base of Modern Society
Abstract: Since the beginning of modernity, discussions concerning the
development and characteristics of occidental city in the West have played a
central role in defining modern society and exploring its origins. In that, both the
synchronous emergence of modern society with urbanization and the
manifestation of modernity-triggering capitalism as an urban phenomenon have
been instrumental. In that regard, early sociologists have focused their attention on
urban development and characteristics of occidental city. Yet, none has done
better than Weber, who can justly be considered as the founding father of urban
sociology, in handling the issue systematically. Weber proposed historicalsociological theories of urban development and, within the framework of his
theories, put the city in the center of modern society. He argues that modernity
never took place in the Orient because cities in the real sense never developed
there. In this respect, it could be argued that Weber's analysis of cities centers
around the exaltation of modern Occidental society, which is the fundamental
purpose of his sociology. This paper addresses Weber's analysis of the birth and
rise of cities, and how they lie at the foundation of modernity within the
framework of his theory of sociology.
Key Words: Weber, city, capitalism, rationalisation, occidental city, oriental city
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Giri§: SeWr Sosyolojisi ve Weber
~ehir1erin dogu~u ve geli~imi ile ilgili tartl~ma, sosyolojinin oteden beri
merkezinde yer alml~ttr. Zira sosyolojiyi bir bilim dab olarak ortaya ylkaran ana
etkenlerden biri de modemite ile birlikte ~ehirle~menin degi~en hlZl ve yiizii
olmu~tur. Bu sebeple modem ~ehir1e~menin meseleleri sosyolojinin temel
ilgilerinden birisi olmu~tur. Ancak sosyolojinin bir bilim dah olarak dogu~unda
ana etkenlerden bir digeri olan toplumun geli~me tarihinin aylklanmasl ve
Bah'11ln bu geli~me iyerisinde konumlandmlmasl da ~ehri temel ilgi ala11lna
donii~tiirmii~tiir. Giddens'm ifadesiyle "Kent sosyolojisi, digerleri gibi
sosyolojinin yal11lzca bir dah olmaktan daha fazla bir ~eydir. Genel sosyolojik
ilginin en onemli sorunlanndan bazllannm tam kalbinde yer ahr."J

Sosyolojinin dogu~u ile Bah'11ln toplumlararasl ili~kilerde konumlandmlmasl
arasmda yakm bir ili~ki mevcuttur. ~ehir, bir toplumsal yapmm geli~mi~ligini
gosteren onemli bir oge olarak toplumun geli~me tarihinin aylkla11lnaSlllda
merkezi bir ilgiye mazhar olmu~tur. Modem toplumun tarih boyunca en
geli~mi~, karma~lk ve ileri toplum modeli olduguna duyulan inany kapsamlllda
~ehirlerin tarihi yeniden ele allllml~ ve modem toplumun geli~mi~ligini
destekleyecek biyimde yeniden yazll11l1~hr. Bu kapsamda sosyolojide ba~llldan
beri ~ehri Bah'ya has klIma arzusu one Ylkmaktadlr.
~ehrin Batt'ya has klbnmasl iyin diinya ~ehirleri hakklnda bir bilgiye ihtiyay
duyulmaktadlr. Bu bilgiler sosyolojiye paralel olarak geli~en diger bir disiplin
olan ~arkiyatylhk tarafllldan saglanml~hr. Onceleri seyahatnamelerde ve
somiirge gorevlilerinin metinlerinde dag111lk bir biyimde bulunan Dogu
~ehirlerine dair gozlemler, ~arkiyatyl incelemeler tarafllldan sistematik bir
klyaslamaya donii~tiiriilmii~tiir. Buna gore ~ehir Bah'ya mahsustur ve Bah
dl~mda ancak onun ilkel ve tamamlanmaml~ hallerine rastlanabilir. Sosyolojinin
kurucu isimleri daha yok ham halde bulunan bu klyaslamalan Batt toplumunun
ozgiinliigunii ve biricikligini gostermek iizere kullanml~lardlr. Bu kapsamda
Weber'in ~ehrin geli~imine dair geli~tirdigi perspektif sosyolojik dii~iincede
~ehirle ilgili aylklamalan onemli bir biyimde etkilemi~tir. Weber'in yakla~l1m
Bah tarihinin aylklanmasl bagiamlllda ~ehrin konumunu aylkladlgl gibi, yagda~
meselelerin ele ah11l~lllda da bir bakl~ aylSl olu~turmu~tur. Bu yoniiyle Weber,
belki de ~ehir sosyolojisinin kurucu ismi olarak adlandmlmaYl hak etmektedir.
Anthony Giddens, Tarihsel Matelyalizmin <;:agda§ Ele§firisi, <;ev., Omit Tathcan, istanbul: Paradigma
Yaymlan, 2000, s. 151-152.
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Bu yah~mada Weber'in ~ehir1e ilgili temel tezleri ele almacak, bu tezlerin
anlaml irdelenecektir. <;ah~mada slraslyla Weber'in ~ehir tanllTI1, ~ehirlerin
dogu~u ve geli~imi, modem kapitalizmin olu~umunda ~ehirlerin geli~iminin rolii
gibi temel tartl~malan ele ahnacak ve nihayetinde ~ehir1e ilgili geli~tirilen
aylklamalanmn Weber' in genel sosyolojisindeki yeri, Batl'mn toplumlararasl
ili~kilerde konumlandmlmasl arayl~l ile olan yakllli1i~kisi tartl~llacaktlr. Son
bOliimde ise Weber'in yakla~lmllll a~mak iizere geli~tirilen ve ~ehirlerin
dogu~una ili~kin farkh bir aylklamaYl iyeren yakla~lmlar ele almacaktlr.
Weber'in

~ehirleri

Ele Ah§

Bi~imi

Weber' in yah~malarlmn temel konusu, akllclla~ma kavraml ekseninde modem
toplumun ortaya Ylkl~ldlr. Bu eksende modemitenin benzersizligini gostem1ek
baklmllldan ~ehirlerin geli~imini onemseyen Weber, ~ehrin tam anlamlyla
sadece Batl' da ortaya ylktlgllll gostennek iizere degi~ik yah~malarmda ~ehir
temaSllla deginmektedir.2 Ona gore toplumsal geli~menin on~mli bir a~amaSl
olan ~ehirle~me,3 ba~ka yerlerde ba~laYlp zaman zaman Batl'dan daha ileri
noktalara ula~sa da bir ~ehir, olmasl gerektigi ~ekilde ancak Batl'da mevcut
0Imu~tur.4

Weber'i" $ehirle ilgili Gorii§lerillill Dile Getirildigi Eserleri

Bu baglamda Weber'in ~ehirle ilgili gorii~leri en derli toplu biyimde Ekonomi ve
Toplum isimli ansiklopedik ba~yapltlllm $ehir: Me$ru Olmayan Egemenlik!
ba~hkll son klsmlllda 6 ele ahnml~tlr.7 Ekonomi ve toplumun diger klSlmlan gibi
Max Weber, General Economic History, Tr. Frank H. Knight, Mineola: Dover Publication, 2003, s.313314
Max Weber, The Agrarian Sociology oj Ancient Civilizations, Cev. Richard 1. Frank, London: Verso
Books, 1988, s. 69-75
Weber Bah'nm akIlcIlIgmm geli~imini iizel olarak ~ehir devrimi, Gregoryen refonnu ve feodalite
devriminin sonu91anmn kesi~mesine baglamaktadlr. Bu baglamda :jehir devrimi siyasi zemini vatanda~hk
olan OIia9ag ~ehirlerinin bir ticaret merkezi olarak ortaya 9Ikl~lm; Gregorian reJormu Kilise'nin sekiiler
idarecilerden baglmslzla~masml ve Jeodalizm reJormu da kuvvetler aynhgml ve siizle~meye dayah
haklann yerl~mesini ifade etmektedir.
Eserin diirdiincii Ahnanca baslmllll yaYllna hazlrlayan Johannes Winckelman Weber'in 9ah~manlll ilk
taslaglllda kullandlgl ba~hga atfen bu klsma Me:jru Olmayan Egemenlik: Sehirlerin Tipolojileri ba~hgllll
venni~tir. Bu sebeple Ekonomi ve Toplum'u ingilizce basklya hazlrlayan editiirler her iki ismi de igeren
bir ba~hk kullanmaYl tercih etmi~lerdir.
SeMr eserin son ktsml olmasllla ragmen ilk yazllan biiliimlerinden biridir. Bk. Wolfgang 1. Mommsen,
"Max Weber's "Grand Sociology": The Origins and Composition of Wirtschaft und Gesselschaft.
Soziologie," Max Weber's Economy and Society: A Critical Companion, ed. Charles Camic, Philip S.
Gorski ve David M. Trubek, Stanford, Calif: Stanford University Press, 2005, ss. 70-100, s. 91.
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bu klSlm daha yok mustakil bir eser olarak tamnrnaktadlr. 8 Bunda diger
bolumlerden ayn olarak eserin ilk defa Weber'in olumunden sonra mustakil
olarak Archiv/ur SozialwissenschaJt und Sozialpolitik'te 9 "Sehir: Sosyolojik Bir
Ara~tlrma" ba~hgl ile yaYlmlanmasl da etkili olmu~tur. Buradaki me~ru
olmayan (non-legitimate) ibaresi Weber'in daha Antikite'den beri Bah ~ehrinin
temel ozelligi olarak gordugu idare edilenlerin ~ehrin idarecisinin geleneksel
me~ruiyetini klrarak ye~itli ~ekillerde bir araya gelmesiyle ~ekillenen
otoritelerini bunun yerine ikame etmesi anlammda kullamlmaktadlr. Io Weber ve
~ehir uzerine kaleme alman pek yok yah~ma bu kitaba dayanarak yazllmaktadlr.
Bu eser Weber'in ~ehre yakla~lmml kavramak baklmmdan onemli olsa da
tamamlaYlCl ve detayh bilgiler ancak diger eserlerinin dikkatli bir incelemesi ile
ortaya Ylkmaktadlr.
Weber dunya dinlerinin iktisadi ahlaklm ele aldlgl incelemelerinde ise degi~ik
dunya toplumlannda ~ehirlerin konumu ile ilgili degerlendinnelere slkya yer
vennektedir. Zira akllClla~ma ve buyiiden annrna noktasmda ~ehirlerin
geli~mi~ligi Weber iyin onemli bir noktadlr. Bu eserlerinde Weber, konu
iyerisinde gondenneler ve ~ehirlerle ilgili aylklamalar yapmakla birlikte zaman
zaman konuya mustakil bolumler de tahsis etmi~tir. Omegin Weber, 9in Dini
isimli yah~masmm "$ehir, Prens ve Tann" ba~hkll birinci bolumunde konuyu
<;in'de toplumsal fonnasyon, ozellikle a~iret ili~kileri ile ~ehrin ortaya ylklnaSl
arasmdaki ili~ki baklmmdan ele almaktadlr. II Bu bolumde Weber, analizlerini
Bah ~ehirleri ile (om. Florensa) <;in ~ehirlerinin genel bir kar~lla~hnnasl
ekseninde yiirUtmektedir. Hint Dini isimli yah~masmda da Weber, konuya ozel
bir bolum tahsis etmese de slk slk kast sistemi ile ~ehirle~me arasmdaki ters
oranhh ili~kiden bahsetmekte ve Hindistan'da ~ehrin ortaya ylkamamasmm
Max Weber, Economy and Society, Vol. 2, ed. Guenter Roth & Claus Wittich, Berkeley: University of
California Press, 1978, s. 1212-1374.
Bu biilum Don Martindale ve Gertrud Neuwirth tarafmdan ayn bir kitap olarak yaYllnlamTIl~ltr. Bk. Max
Weber, The City, ed. & gev. Don Martindale & Gertrud Neuwirth, New York: Free Press, 1966. Bu eSClin
Turkyesi iyin bk. Max Weber, SJdlir: Modern Kentin Olll:jllmll, ed. Don Martindale, Gertrud Neuwi/th,
<;ev. Musa Ceylan, rstanbul: Bakls, Yay., 2000. Bu yah~mada atdlar Ekonomi ve Toplllm iyindeki b61iime
yaplhTIl~t1r.

10

II

Max Weber, "Die Stadt: Eine soziologische Untersuchung", Archil' fiir SozialwissenschaJt lind
Sozialpolitik, Vol. 47,1921, ss. 621-772.
Weber, Economy and Society, 1978: 1234, dn. 1. Biiliimun altba~hgll1daki "Me~ru Ohnayall Egemelllik"
ibaresi ile ilgili bir degerlendinne iyin bk. Co~kun San, Max Weber 'de Hllklliam ve Me:jrll Otoritenin
Sosyo!ojik Analizi, Ankara: Ankara iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi Yay. 1971.
Max Weber, The Religion a/China: Conjilcianism and Taoism, Tr. Hans H. Gerth, New York, Free Press,
1968, s.
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nedenlerini ele almaktadrr. 12 Bu serideki diger bir incelemesi olan Eski
Yahudilik'te ise Weber, eski ibrani toplumunun Akdeniz ~ehirle~me
tecriibesinin bir tiir devami oldugunu ve bu yoniiyle etrafmdaki "Dogulu"
topluluklardan aynldigmi slkhkla dile getinnektedir. 13 Weber ~ehirle~me
eksenini Filistin'in ibrani Halkl'm BatI'nm temellerinden biri olarak
kurgulayabilmektedir. Bunlann dl~mda Genel jktisadi Tarih isimli yah~masmda
da ~ehirle ilgili analizlere slkhkla rastlamak miimkiindiir. Burada ozellikle tuny
devrimi sonraSI geli~en ~ehir ekonomisinden ve koy ~ehir aynmmm ortaya
ylkmasmm uygarhk tarihindeki yerinden bahsetmektedir. 14 Vatanda~lzk ba~hkh
28. Boliimde ise Weber ozellikle $ehrin BatI'ya kattIklan iizerine
odaklanmaktadlr. 15
$ehrin Tamml

Weber'e gore ~ehir temelde biiyiik yerle~medir. Buna ek olarak bir biiyiik
yerle~menin ~ehir olabilmesi iyin ekonomisinin tanma degil ticarete ve iiretime
dayanmasl ve bir pazara sahip olmasl gerekir. 16 DolaYlSlyla bir yerle~im yerinin
~ehir olabilmesi iyin iktisadi baklmdan klrdan farkhla~masl gerekir. Bu
ayn~mamn biyimine gore W eber degi~ik ~ehir tiirlerinden bahsetmektedir:
Tiiketici ~ehirler, tarlm ~ehirleri, iiretici ~ehirler, ticaret ~ehirleri.
Weber'e gore Antik ~ehirler tarIm ~ehirleridir. Temelde koleci bir iiretim
sistemine sahip olan Antik toplumda ~ehir, ~ehri yevreleyen topraklann sahibi
olan soylulann ikamet ettikleri merkezler olarak Oliaya YIkmaktadlr. TarIm
~ehirleri zaman zaman Tiiketici ~ehirlerin bir tiirii olarak da kar~lmlza
Ylkabilmektedir. Tiiketici ~ehir dogrudan ya da dolayh olarak saraya veya diger
biiyiikrantiyeci tiiketicilere bagImhdrr. Bu ~ehirlere omek olarak Weber, saray
memurlan ~ehri iyin Pekin'i, toprak rantI tiiketicilerinin ~elrri iyin de serfligin
ilgasmdan evvelki Moskova'YI buna verir. Bunun yam srra niifusun ve ~ehrin
geli~mesinin ~ehirdeki dogrudan iiretime bagh oldugu ~ehirler iiretim
~ehirleridir. Buna Essen, Bochum gibi modem sanayi ~ehirleri ve dl~ansl iyin
iiretim yapan Antik Asyatik zanaatkar ~ehirleri omektir. Son olarak biiyiik
12

13
14
IS
16

Max Weber, The Religion of india: The Sociology of Hinduism and BudislIl, ed. ve tr. Hans Heil1lich
Gerth & Don Martindale, New York: Free Press, 1967.
Max Weber, Ancien/ JudaislIl, Tr. Hans H. Gerth, New York: Free Press, 1967.
Weber, General Economic Histo/y.
A.e., s. 315-337.
Weber, Economy and Society, 5.1212-1214.
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tiiketicilerin satm alma giiciiniin gerek yabancl maHan yerel piyasalarda,
gerekse yere1 maHan yabancl piyasalarda satan tiiccarlann ticaretine bagh
oldugu ticaret ~ehirleri vardlr. Buna en giizel ornek Orta <;ag Akdeniz ~ehirleri,
ozellikle de tiiccar italyan ~ehirleridir. Buna modern zamanlarda biiyiik para
ticaretinin yaplldlgl Londra, Paris, Berlin gibi finans ~ehirleri de dfthildir. Zira,
Weber'e gore ticareti yapllan ~ey para dahi olsa risk iistlenilerek yapllan bir
ahm satlm soz konusudur.17
Bu aynmlara ek olarak Weber, ~ehirleri cografi konumlanna gore de tasnif
etmektedir. Buna gore temelde iki tiir ~ehir mevcuttur: KlYl ~ehirleri ve kara
~ehir1eri. KlYl ~ehri daha yok bir ticaret ~ehri olarak ortaya Ylkmaktadlr.
Antikite'nin Polis'i ve Orta <;ag'm Akdeniz ~ehirleri bYl ~ehirlerinin en iyi
ornekleridir. Bunun aksine kara ~ehri ise bir tar1lll veya tiiketim ~ehridir.
Weber'e gore <;in'den MlS1r'a tiim Dogu ~ehirleri bir kara ~ehridir.18 AYlll
~ekilde Roma'llln Ylkllmasl sonrasmda Batl'da da tam bir karasalla~ma
geryekle~mi~, ~ehirler klr1a~llli~tlr.19 Weber'de klYl ~ehri, ~ehrin ge1i~meye
aylkhgllll ifade ederken kara ~ehri bir iye kapanml~hk ornegidir. Ona gore kara
~ehrinde bir dl~ ticaret olsa da "daha ziyade iiretim ve tiiketimin yerel piyasalar
etrafmda merkezle~mesi" soz konusudur?O
Weber'in

~ehir

talllmmda rastlanabilecek bir diger aynm ise kale ve pazar
~ehirleri arasmda geryekle~mektedir. Yukandaki kara ve bYl ~ehirleri
arasmdaki aypma benzer ~ekilde Weber, pazar ~ehrinin dl~a aylkhgl temsil
ettigini ifade etmekte ve onu modern ~ehrin temeline yer1e~tinnektedir. Zira bir
~ehrin kale ~ehri olmasl, aym zamanda orada bir garnizonun bulunmasl ve ~ehir
toplulugunun tam anlamlyla te~ekkiil edememesi anlamma da gelebilmektedir.
Bu babmdan "garnizon ile kalenin siyasi vatanda~lan arasmdaki sorunlar bir
yandan, sivil ve iktisaden aktif niifus arasmdaki sorunlar diger taraftan, daima
a~m bir biyimde kanna~lk ama ~ehrin kurulma tarihinde hayati onemdedir.,,21
W eber ~ehrin ortaya ylkl~lm yukandaki i~levsel ve cografi aynmlarla ili~kili bir
biyimde bagzmszz ~'ehir toplulugunun ortaya ylkl~l ile aYlklamaktadlr. Bu
baglamda onun aslmda Antik Yunan ve Roma ~ehirlerinin olu~umunu model
17
1M
19

211
21

Weber'in ~ehirtiirleri ile ilgili tartl~maSl iyin bk. A.e., s. 1215-1217.
A.e., s. 1226; Aynca bk. Weber, The Religion o/China, s. 15
Weber, The Agrarian Sociology 0/ Ancient Civilizations, s. 77
A.e., s. 339
Weber, Economy and Society, s. 1224
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idealle~tirdigi

soylenebilir. $ehrin merkezi otoriteden
baglmslzla~masl onun ele aldlgl rum "geryek" ~ehir olu~umlannda temel
etkendir. Weber'e gore "$ehirler hlikiimdann sarayma ili~tirilmeksizin veya bir
hiikiimdar tarafmdan bir ayncahk verilmeksizin de yabancl i~galcilerin, deniz
a~m sava~yllarm, tiiccar yerle~imcilerinin veya son olarak yerli gruplann
ylkarlannm, araClmn ylkarlanyla birle~mesi ile ortaya Ylkabilirler.,,22 Bu tiir
~ehirler genellikle Antikite'de ve bazen de Orta <;ag'da Akdeniz k!Ylsmda
meydana gelmi~tir. Antik Yunan sitesi ve Feodal Ortayag Orta <;ag ~ehri
merkezi otoriteden baglmslzla~ml~hr. Merkezi siyasi yaplmn zaYlfhgl bu
neticeyi ortaya ylkaran temel etmendir. $ehir toplulugunun ~ehrin tammmdaki
diger unsurlann oniine geyerek merkezi bir konuma yerle~mesi, Weber'in
kapitalizmin geli~imi baglammda ~ehirlere yiikledigi anlamla yak!ndan
olarak

ahp

ili~kilidir. 23

$ehrill Tarihsel Geli#mi
Weber Bah' da ~ehirlerin geli~imini insanhgm tarihsel geli~imi iyerisinde bir
a~ama olarak gormektedir. Ona gore ~ehirlerin geli~imi daha sonra Gordon
Child tarafmdan daha belirgin bir. biyimde kuramsalla~tmlacagl gibi, tanmsal
toplumlarm sosyal orgiitlemnesinde bir Slyramaya tekabiil etmekteydi. Bu
s19rama "Antikite'de Siene'den Flrat'a kadar ~ehir merkezlerinin geli~tigi rum
halklar tarafmdan yinelen[mi~tir.]" Weber'e gore ~ehirlerin dogu~u ve geli~imi
etrafmda toplumlarm tarihsel olarak orgiitlenmesi altl a~amada ozetlenebilir:
1) Evvela saldmlara kar~l savunma saglamak iizere surlar mevcuttu ve dalm
sonra bu surlar dahilinde ~ehirler geli~ti. Ama bu a~amada hane halk! ve
koy, iktisadi hayatm merkezi olmaya devam etmi~tir.
2) Ardmdan buradan daha fazla ~ehir ozelligine sahip yerle~meler olan kaleler
ortaya Ylktl. Bu kalelerin ba~mda toprak, kole, siim ve hazineye sahip olarak
tebaasmm iizerinde egemenlik elde eden ve ki~isel bir maiyet ile yevrili bir
kral yard!.
3) Bundan sonra Antikite'deki Akdenizli halklann "klasik" geleneklerine daha
yakm aristokratik ~ehir devletleri ortaya Ylkml~tIr. Aristokratla:nn rantiyeci
(once bory para verici ve daha sonra da ya~amlanm kiralarla idame ettiren)
22
23

Ae., s. 1214
Bu konu a~aglda detayh bir biyimde ele ahnmaktadlr.
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toprak sahipleri olduklan bu toplum turiinde tipik emek giicu bore; kolesi
idi.
4) Bu a~amada bazl durumlarda kale kralhgl daha once belirtilenden tamamen
farkll yonde geli~ti. Kral maiyetinin ve ordusunun efendisi olabilmek iyin
yeterli iktisadi kaynaklan onlan kendi ~ahsma baglayacak olyude kazandl
ve ardmdan temel onemi haiz adlml atabildi: Tamamen kendisine bagh ve
hiyerar~ik ilkelere gore orgiitlenmi~ bir hiirokrasi yaratmak. Boyle bir
burokrasinin yardlml ile kral, tebaasml dogrudan yonetebildi ve buna bagh
olarak ~ehir onun ve saraymm meskun oldugu kraliyet ba~kentinden daha
fazla bir ~ey degildi. Weber'e gore bu adlm Dogu ~ehirleri ile Bah
~ehirlerini aYlran kritik e~igi olu~turmaktadlr. Buradan itibaren ~ehirlerin
tarihinde bir yatallanma meydana gelmektedir.
5) Bah' da bir sonraki a~amada Aristokratik ~ehir devletlerinin ardmdan
klanlann ~ehir uzerindeki ve ~ehrin klrsal bolgeler uzerindeki egemenliginin
hukuken ilga edildigi Akdeniz bolgelerinin hop lit polisi geli~mi~tir.
6) En sonunda ise ordu hizmeti ve onunla vatanda~hk haklannm artlk toprak
mUlkiyetine bagh olmadlgl demokratik vatanda~ polisi ortaya Ylkml~t1r.
Weber'e gore bu son geli~me artlk Bah ~ehrinin temelini te~kil edecek
~ekillenmeye tekabUl etmektedir. 24
BatJ.1>ehrinin Kokenleri: Antik Yunan ve ibrani Tecriibeleri

Yukanda yizilen ~ehirlerin geli~imi a~amalannda kolayca goriilebilecegi uzere
Weber, Antik Yunan ~ehir devletlerine merkezi bir konum vermektedir. Ona
gore "sermayeyi temerki.iz ve yatmm" imkanlanna sahip olan Antik ~ehir
devletleri geli~ime aYlktl. Ancak buna mukabil Yakm Dogu 'nun monar~ilerinde
boyle bir durum yoktu ve bu ~ehirler geli~emeden kalml~lardlf.25 ~ehir
devletlerinin (poleis) kurulmasl ile birlikte sosyal ili~kilerde Yunan uygarhgmm
karakteristigini gosteren buyi.ik bir degi~im ba~laml~t1r. Zira bu ~ekilde klYl
bolgeleri deniz a~m ticarete kahlmaya ba~laml~t1r. Boylece Yunanistan'da
gemicilik geli~mi~, buna bagh olarak kolonile~tirme ba~lalll1~hr. Bu baklmdan
Antik Yunan'da "Polis sadece siyasi degil aynl zamanda iktisadi merkez, bir
24
25

Weber, The Agrarian Sociology of Ancient Civilizations, s. 69-75.
A.e., s. 64-65.
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pazar, oldugu iyin -yok erken donemde- ticareti diizenleyen birtaklm yasalar
<;akanldl ve ~ehre aynca esash ayncahklar verilmi~tir."26
Bu ~ehirlerin askeri baklmdan baglmslz olmasl diger ozelliklerinin
siirdiiriilmesinde temel etken olagelmi~tir. Merkezi biirokratik bir devlet
sisteminin ortaya ylkmaYl~l dolaYlSlyla her ~ehir kendi askeri giiciine sahip
olmu~ ve digerleriyle ili~kisi bu ~ekilde geli~mi~tir. Yunan ~ehirleri arasmdaki
siyasi birlik ancak gev~ek bir konfederasyon ~eklinde ortaya 91kabilmektedir.
~ehirde aktif bir ticari niifusun yer almasl, krahn maiyetinin zamanla kiiyiilmesi
ile askeri giiciin vatanda~lardan miite~ekkil hale gelmesi, Yunan ~ehrinin
demokratik ve sekiiler bir sosyal yaplya kavu~masmm temelini olu~turmaktadlr.
Merkezi bir biirokrasi ortaya ylkmadlgl gibi rahipligin siyasi bir giicii de
kalmaml~t1r. Boylece "Yunanistan'da kapitalist geli~meye neden olan salt
sekiiler uygarhk ortaya ylkmaya ba~laml~t1r."27
Yunan'm bu ~ehirle~me tecriibesi iskender'in seferi ile birlikte Yakm Dogu'ya
yaYllml~t1r. Bunu iskender'in Yakln Dogu'nun degi~ik yerlerinde kurdurdugu
~ehirlerden takip etmek miimkUndiir. iskender sonrasmda ortaya ylkan
Helenistik devletler de "eneJ.jik bir biyimde" ~ehirle~meyi ozendirmi~ler ve aym
zamanda "Helenle~menin amilleri" olmu~lardlr.28 Benzer ~ekilde;
"Roma imparatorlugu'nun idaresinde [de] Polis antik diinya boyunca muzaffer
yaYllmasml devam ettirmi~tir. Tam da Makedonyahlar'm Tiirkistan slllrrlannda
Alexandreschata'Yl kurarak Uzak Dogu'ya polisi getirmesi gibi Romahlar da
Lusitanianlan29 Roma'ya birle~tirerek Uzak Batl'ya varml~; koloni1eri ve
~ehirle~tirme siyasetleriyle Romahlar polisin hiikmiinii Britanya, Gaul,
Moritanya ve Ren ve Tuna'ya smrr topraklara yayml~lardlr.,,30
Ancak Weber'e gore ~ehrin iskender'in ve Roma'mn siyasi fetihleri araclhglyla
yayllmasl kahcl olmarm~, Dogu'da Helenistik ~ehir1er Roma sonrasmda ortadan
kalkml~t1r .

26
27

28
29
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A.e., s.163.
A.e., s.157-158. Weber ir;:in Yunan ~ehirlerinin diger bir iinemi de kapitalizmin temellerini ortaya
r;:lkarmalandlr. Antik Yunan'da ~ehirlerde para ekonomisinin ger;:erli hale gehnesi bunda iinemli bir yer
te.<ikil etmektedir. Bk. A.e., s. 225-228.
A.e., s. 228.
Neredeyse bugiinkii Portekiz'i kapsayan biilgenin halh
A.e., s. 336. .
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Weber ic;:in Antik Yunan tecriibesinin yam Slra ibrani toplumu da Bah'mn diger
bir kaynagldlr. Ona gore dini diWincenin rasyonelIe~mesinde oynadlgl rolle
Yahudilik, Bah' da biiyiiden annmamn temel saiklerini meydana getirmi~tir.
Weber Antik Filistin'i Fenikeliler iizerinden Antik Yunan ve Avrupa'ya
baglamak ic;:in siirekli Antik Yahudi toplumu ile Helenik Yunanhlar aras111dan
baglanhlar ve benzerlikler kurmaktadlr. 31 Bu bak1~ ac;:lSl Bahh ~ehirlerin
kokenlerini aC;:lklarken de gec;:erliligini korumaktadlr. Weber Ancient Judaism
isimli c;:ah~mas111da cografi ko~ulIar ve ~ehirle~menin ili~kisini detayh bir
bic;:imde incelemektedir.
Weber Antik Filistin'in medeni toplumunu Antik Akdeniz ~ehirciliginin bir
c;:e~idi olarak gormektedir. Y onetici aileler bir hiikiimdar ve oligark111 idaresinde
surlarla c;:evrili ~ehirde ikamet etmektedirler ve bunun neticesinde miireffeh
~ehirli aileler ve ~ehir patriarkas111dan miite~ekkil bir yonetici tabaka ortaya
C;:lkmaktadlr. Orta s1111ftan, ticaretten, kervan ticareti iizerindeki vergilerden,
toprak rantlanndan elde edilen karlar, siyaset ve sava~ ic;:in vakit aYlrabilecek
~ehirli bir kesimin olu~mas111a zemin hazlrlamaktadlr. Weber'e gore "israil ~ehri
zirvesindeyken Helenik ve Bah' daki erken donem Orta <;ag ~ehirleri gibi kendi
silahlanna sahip olmak ic;:in iktisadi olarak yeterli kahtsal, karizmatik a~iretlerin
bir birligidir.,,32 Antik Yunan ve Roma'da oldugu gibi silahlann tekeli iizerine
kurulu olan bu ~ehir hegemonyasl ~ehir patriarklarl ile gUc;:leri gittikc;:e azalan
koyliiler arasmda bir S1111f c;:ah~mas111a sebep olmu~tur. Weber kutsal
kitaplardaki peygamberlerin miicadele etmek durumunda oldugu sosyal
kotiiliiklerin bu gerilim iizerine ~ekillendigini dii~iinmektedir. Bu gerilim de
Yahudilikteki rasyonelle~menin temel saiklerinden biri olagelmi~tir.
Weber'e gore ~ehirlerin yiikselen egemenligi ile ~ark despotizminin dogu~u
aras111da bir kesi~me mevcuttur. Weber ~ark despotizminin gUc;:lii bir insal11n
neticesi olmaYlp sosyal bir olgu oldugunu ve dolaylSlyla bir yerde mevcut
olabilmesi ic;:in onu besleyen toplumsal zeminin ortaya C;:lkmasl gerektigini
dii~iiniiyor. Bu· ~artlar San, Irmak (Hwang Ho), Uzun Irmak (Chang Jiang),
Ganj, Frrat, DiCle ve Nil gibi biiyiik nehir tabal11 uygarhklannda sulann
kontrolii ve tanmda kulIal11lmasl problemlerinin varhgldlr. Biitiin biiyiik nehir
tabal11 uygarhklannda bu sorunlann a~llmasl ic;:in barajlann ve kanallann in~a
)I

J2

Weber, Ancient Judaism, s. 22.
A.e., s. 20.
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edilmesi gerekmektedir. Bu da merkezi patrimonyal yonetim ve buna bagh
biirokratik siyasi yapmm ortaya c;:lkmasl ile miimkiindiir. Merkezi biirokratik
yonetirnin ortaya C;:lkmasl ile feodal soyluluk baskilanml~ ve toplumsal
etkinlikler devletle biitiinle~ik hale gelmi~tir. i~te bu noktada antik Filistin'in
cografi ve iklimsel ko~ul1an ve Yahudi halkimn tarihsel karakteri sebebiyle Orta
Dogu'da, biiyiik nehir uygarhklanmn ortasmda bulunmasma ragmen ibrani
halki boylesi bir despotik devlet sistemini olu~turmaml~t1r.33 DolaYlSlyla biiyiik
kiiltiirel alanlardaki iktisadi geli~melere gayet aC;:lk olan Filistin topragmda
ba~langlc;:tan beri ~ehirler serpi~tirilmi~;34 "~ehir1e~meye neredeyse evrensel
gec;:i~ Joshua Kitabmda anlatlldlgl iizere Filistin'in siyasi cografyasmda
tamam1anml~[tlr]."35

Orta <;ag'dan Modern Doneme Bah ~ehrinin ideal Tipinin Ortaya <;Ilu~l

Weber'e gore Bah'da Antikite'den Orta <;ag'a gec;:i~ ~ehirlerin kIrla~masl
anlamma gelmi~tir. Roma'nm Ylkih~l ile ~ehirleri ayakta tutan siyasi ve iktisadi
zemin de ortadan kalkml~tlr. Batl'da bir ic;:e kapanma donemi olan Orta <;ag'da
Antildte'nin kiYl ~ehirleri yerine kaleye dayanan kara ~ehirleri ortaya C;:lkml~tIr.
Fakat yine de ona gore modern ~ehirlerin kokenleri, kapitalizmin olu~ltmunun
iliei geli~meleri daha 90k Orta 9ag ~ehirlerinde aranmalldlr. 36 Bu baglamda
Orta <;ag ve Antik ~ehirler arasmdaki temel farklar aristokrasi ve prenslerin
ikametg~ ve karakterlerindeki farkhhklardan kaynaklanmaktadlr. Antik polisin
geli~mesi bir ~ehir kralhgl olarak ba~laml~, ancak monar~i ~ehir aristokrasisi
tarafmdan ortadan kaldmldlgmda kir, siyasi bakimdan ozgiirle~erek ~ehri
egemenligine almI~hr. Orta <;ag toplumu ve siyasal yaplsl ise klrsai toprak
sahibi aristokrasi ve belirli bir tanm tipinin krallar ve prensleri ile karakterize
edilmi~tir. Bu sebeple Orta <;ag ~ehir geli~mesi ~ehir vatanda~lannm ~ehir1i
olmayan bu otoritelerin derebeysel ve hukuki baglmhhgmdan kurtulmasl He
karakterize edilmelidir. 37 Bu baglamda Orta <;ag ~ehir1erinin Antik Roma ve
Helenistik ~ehirlerle farklIla~masmm temel noktasl antik ~ehirlerin monar~ik

"
34
J5
36

,7

Bk. Weber, The Agrarian Sociology ofAncient Civilizations, s. 144.
Weber, Ancient Judaism, s. 61.
A.e., s. 43.
Weber, T7le Agrarian Sociology of Ancient Civilizations, s. 340-341.
A.e., s. 343-344
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gUy iyerisinde konumlanm siirekli kaybetmeleri ve bunun neticesinde kendi
ozerkliklerini kazanmalandlr. 38
Bu izlek iizerinden Weber ~ehrin Orta C;ag
gore malanan alh noktada belirtmektedir:

"ba~anlarml" a~aglda

onem masma

1) Siyasi oierklik, bazl durumlarda baglmslz dl~ siyaset, baglmslz ordu,

2) $ehirlerde ozerk hukuk yaplml,
3) Kendilerine ait hukuki ve idari organlar (autocephaly),
4)

Dl~

giiylerin vergilendinne ve diger mesuliyet yiiklemelerinden baglmslz
olarak ~ehirde mukim olanlar iizerinde vergilendinne yetkisi,

5) Piyasa kunna, ozerk ticari ve zanaat diizenlemesi yapma ve
(tekel kunna hakkl),
6) Feodal ve kilise yapllannm otoritelerini azaltan
tabakanm dl~lanmasml saglayan ozel bir tutum.

dl~lama

~ehir vatanda~l

yetkisi

olmayan

Bu slralanan karakterler arasmda Weber, Bah ~ehrinin siyasi bir topluluk olma
karakterini one Ylkannaktadlr. $ehrin kendi hukukuna sahip, bagla~lkslz ve
ozerk bir yapl olarak ortaya ylkmasl da ~ehirde baglmslz bir ~ehir toplulugunun
bulunmasl ile ilintilidir. Weber'in Orta C;ag ~ehirlerinde ~ehir topluluklarma
yaptlgl vurgu, daha sonra kapitalizmin geli~imi baglammda buIjuvaziye
yapacagl atlflara giiylii bir temel te~kil etmektedir. Bu baklmdan ~ehirlerde once
zanaatkarhgm daha sonra da ticaretin geli~imi ekseninde buIjuvazinin onciilleri
ortaya Ylkml~t1r. Zira ~ehir toplulugunun ~ehre kendi gUciinii empoze eden
merkezi siyasi otoriteden ve feodal beylerin belirleyiciliginden kurtulmasl iyin
~ehirde yevresindeki klrsal alana olan baglmhhgl a~an gUy Iii bir iktisadi yapmm
olu~masl gerekmektedir.
$ehirlerde loncalann oynadlklan i~levler buIjuvazinin yekirdeginin olu~umu
aylSlndan onem arz etmektedir. Zira "Antik polis'te askeri cemiyetlerin ve
a~iretlerin biraderliginde oldugu gibi bir kural olarak vatanda~lann biraderligi
loncalann biraderligi aracli1g1yla ortaya Ylkml~t1r.,,39 Yasal biyimlerinden
3K

39

" ... [B]iitiin Erken ve Yiiksek Ortayaglar slrasmda ~ehirler kendi karakteristik ozelliklerini geli~lirdikleri
siyasi alanlara sahipli ve bu donemde ~ehirler sadece para ekonomisinin merkezi degil aY111 zamanda
resmi yiikiimliiliikleri sebebiyle idarenin de merkeziydiler." A.e., s. 346.
Weber, The Religion oflndia, 35-36.
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bagllTISlZ olarak gee;: Orta <;ag ~ehri iiretken vatanda~lanmn biraderligine
(fraternity) dayanmaktaydl. DolaYlSlyla loncalar ve birlikler ister legal ister
illegal olsun siyasi giicii ele gee;:inni~lerdir.
Zanaatkarhga ve erken sanayi donii~iimiine dayanan bu geli~me onemli olmakla
birlikte Weber, klta ie;:indeki erken sanayi ~ehirlerinin aksine modem kentin
kokenlerini temelde Roma sonraSl klrla~an iktisadi yapl ie;:erisinde bir niive
olarak varhgllli devam ettiren italyan ~ehirlerinde aramaktadlr. Gee;: Olia <;ag'lll
italyan ~ehirleri yeniden canlanan Akdeniz ticaretinden aldlklan paylarla bu tiir
bir iktisadi zemini olu~turabilmi~lerdir. Bu sebeple "burjuva birliginin
sosyolojik anlamllllll en iyi tammlanabilecegi yer italya'dlr.,,4o Bu baklmdan
italya'daki komplo birlikleri (coniurationes) ve Almanya' da karde~likler
(confraternities), burjuvazinin ~ehirlerde iistiinliik kazanmaslllda, yonetimi ele
gee;:irmesinde ve ~ehir ozerkligini ilan ederek, kendi ozel hukuklanm
kurmalannda onemli i~levler icra etmi~lerdir.41
Bu kapsamda Weber'in Bah ~ehri aC;:IklamaSl kendi burjuva liberalizminin
zeminini olu~turmaktadlr. Buna gore Bah'da ~ehrin ortaya e;:lkmasllllll temel
saiki olan Ortae;:ag burger'i sadece, ama sadece, Bah'da ortaya e;:lkml~tl:
"Siyasi alanda goniiIIii ylkar oyunlan iIe birlikte hakiki parI am enter temsiI, neticeleri
iIe birlikte sonuyta olu~an plebisit parti organizasyonu ve ylkar gruplarmca modern
a/alcl temsil fikrinin hepsi Batl Diinyasma hastlr. Bunlarm hiy biri statii gruplannm ve
slmflann hususi Satih geIi~mesinde ayn olarak anla~I1amaz. Orta <;aglarda bile bu
oIgulann tohumlan Batl Diinyasmda ama sadece orada mevcuttur. "~chirler" ve
"tabalcalar" (rex et regnum), "burjuvazi" ve "proleterya" sadece Batl Diinyasmda
mevcuttur.,,42
" ... sadece Batl'da vatanda~hk kavrmTIl (civis Romanl/s, citoyen, bourgeois) bulunur
ve yine sadece Bati'da ozel bir biyimde ~ehirler vardlr .... ,,43

$ehir toplulugunu olu~turan bu burgerler sozle~me teorisi e;:ere;:evesinde
~ekil1enen bir e;:e~it siyasi me~ruiyet talebi, burgerlerin siyasi yaplya aktif
katlhm lSrarl ile geleneksel efendilerini zorlamaktaydl ve boylece ~ehrin
kendine ozgiin yaplsl ortaya e;:lkmaktaydl.

4fJ

41
42
43

Weber, Economy and Society, 1251.
A.e.,1251-1260.
A.e., s. 298.
Weber, General Economic His/DIY, s. 313-314.
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$ehirlerde vatanda~hga dayanan bir ~ehir toplulugunun varhgl Ortayag ~ehrini
Antik
Polis'ten
ayn~tlfdlgl
gibi
Dogu'nun
~ehirlerinden
de
farkhla~tmnaktadlr.44 Weber'e gore Dogu ~ehirlerindeki en onemli eksiklik
burjuva benzeri bir siyasi toplulugun olmaYl~ldlr:

"Bu ne <;:in'de ne de Japonya veya Hindistan'da bulunabilirdi, Yakm Dogu'da da
sadece erken dogmu~ ba~langH;:lan yard!. ... <;:in'de ~ehir bir kale ve imparatorlugun
giirevliIerinin resmi mahalIi idi; Japonya'da bu anlamda "~ehir" tamamen yoktu.
Hindistan'da ~ehirler bir kale ve Pazar merkezi olduklan gibi kraIiyet mahalleri veya
kraliyet idaresinin resmi merkezleri idiler. ... [Benzer ~ekilde] ne siyasi olarak iizerk
~ehirler ve Batlh tipte bir burjuva tabakasl ne de kraliyet hukukunun yam slra iizel bir
~ehir hukuku Mezopotamya'da mevcuttur.,,45

Weber'in ~ehrin temel ~artl olarak gordtigii ~ehir topluluklannm mevcudiyetinin
iki neticesi Vardlr: Siyasi ve askeri 6zerklik ve kendi hukukunu yapma. Asya 'da
hala engellenirken Akdeniz r;evresinden ba~layarak Avrupa 'da ~ehrin
geli~mesinin nedenleri ~ehir daya11l~ma birliklerinin ve ~ehir topluluklarznm
geli~mesidir. Siyasi ozerkligin saglanabilmesi iyin ~ehrin vatanda~larmm
dl~anya kar~l kendi ylkarlanna sahip bir topluluk olarak ortaya ylkmasl ve
gerektiginde bu ylkarlarl savunmak iyin silahh bir gUy olu~turabilmeleri
onemlidir. Bu, aym zamanda ~ehirlerin kendi aralarmda birle~erek merkezi
kraliyet gUylerine kar~l da bir etkinlik olu~turmalanna yarayabilmektedir.
Evvela askeri yaplmn buna mtisait olmasl gerekir. Bu kapsamda Weber,
ordunun olu~turulma biyimine ozel bir onem vermektedir. Ona gore Bat!' da
askerlik ~ovalyeye dayanmaktadlr. $ovalyelikte askeri hizmetle ytiktimlti olan
birey kendi teyhizat!m temin etmektedir. Bu da bu bireyin askeri ozerkligini
i~aret eden onemli bir gostergedir. Bu ozerklik temelinde ~ehirlerde
vatanda~lardan mtite~ekkil bir ordu kurulabilmi~tir.46 Boylece ~ehrin
gerektiginde kapllanm kapatarak kendi ylkarlarl iyin sava~maSl ve bu yolla
siyasi bir btittinltik kazanmasl soz konusu olmu~tur. Feodal beylerin ve merkezi
krallarm ~ehir tizerindeki belirleyiciliklerini en aza indiren bu etken, ~ehirlerin

44
45

46

Weber, Economy and Society, 1240; 1249-1250.
A.e., 1228-1230.
A.e., 1978: 1324.
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kendi iyinde geli~mesini ve daha sonra kapitalizme temel olan toplumsal ve
siyasal yaplyl olu~turmalanlll miimkiin klhlll~tlr.47
Kendi silahlanna sahip ozerk bir ~ehir burjuva toplulugunun ortaya ylkmasl,
Orta <;ag'da Batl'da ~ehrin ortaya ylkmaslllda onemli bir etken olmu~tur. Zira
Weber'e gore yukandan miidahale eden bir siyasi otoritenin olmamasl ~ehirler
araslllda bir rekabetin olu~masma ve iktisadi ve ticari hayatlll canlanmaSllla
neden olmu~tur. Bu baklmdan Batl ~ehirleri Dogu ~ehirlerinden ayn~maktadlr.
Ornegin Dogu'da ve Antik MlSlr'da askeri prensler ~ehirlerden daha eski
olduklan iyin hukuken baglmslz ~ehirler ortaya Ylkmaml~tlr. Weber bunu yapay
sulama sebebiyle ortaya yIkan erken merkezile~meye baglamaktadlr. Buna ek
olarak Dogu'da dinsel tabular yabancllarla askeri ittifak kurmaYl ve bu sebeple
formel olarak baglmslz ~ehirlerin ortaya C;:1kmasllll engellemektedir.
Hindistan'da kastlann ritiiel dl~lanmasl bu etkiyi dogurmaktadlr. Daha gene I
olarak Antik Batl'da ~ehirler kendi ritiiellerini kendileri uygulayabilirken,
Asya'da ve Orta Dogu' da geleneksel rahipler tanrllarla ileti~im tekeline
sahiptirler. $ehirde zengin ve ozerk bir lonca ve cemiyet ya~am1l1111 iysel
geli~mesi ~ehrin yasal ve siyasal olarak patrimonyal ya da feodal memurlann
miidahalesinden serbestle~mesi ile yaklndan ili~kilidir. Avrupa ~ehirleri
anla~malar imzalaYlp, ittifaklar yaplp sava~abilirken ve Asya'llln sulama
toplumlan sava~111 ve ticaretin merkezile~mi~ biirokratik kontrolii ile karakterize
edilmektedir. Dogu'daki patrimonyal idarede asker ile sava~ teyhizat111111
miilkiyeti birbirinden aynhm~tlr. Sava~ teyhizatl devletin mahdlr ve askerin
bulundurulmasl ve beslenmesi toprag111 sahibi olan merkezi biirokrasi tarafmdan
tlmar sistemi araclhglyla geryekle~tirilmektedir.48 Bu sebeple efendi kendi
otoritesini herhangi bir siyasi biitiinliige ve askeri ozerklige sahip olmayan
tebaaya dogrudan uygulayabilmektedir. Bu sistemin en dogal neticesi ~ehirlerin
ortaya ylkmamasl 01mu~tur.49

47

A.e., s. 1323. Bu ~ehirler "bazi durumlarda daimi bir askeri giiy idame ederek, anla~malara vararak, uzun
vererek, biiyiik alanlan ellerinde tutarak, bazen diger ~ehirleri tam egemenlik altum alarak ve
deniz a~m koloniler elde ederek geni~lemeci bir dl~ siyaset ~ekillelldir[seler de]" genellikle yok kiiyiik bir
alanda etkili olan tekil ~ehirler olarak varhklanlll siirdiinnii~lerdir. Weber, Economy and Society, 13251326.
Weber, The Agrarian Sociology oj Ancient Civilizations, s. 72; Weber, The Religion ojChino, s. 16.
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Askeri ve siyasi bir ozerklik, ozellikle italyan ~ehirlerinde goriildugu gibi ~ehrin
kendi iyinde hukuki ve siyasi vasltalann olu~turulmasmda da onemlidir.
Buralarda ~ehirler burjuvalar arasmdan seyilen temsilcilerin idare ettigi kendi
ozel hukuki sistemlerine ve yargIlama biyimlerine sahiptir. Burjuvalar ile ~ehrin
siyasi veya feodal lordu arasmda lordun paraya olan ihtiyacl ile belirlenen
iktisadi bir gUy dengesi bulunmaktaydl. Bu ihtiyay ~ehir haklanllln edinilmesini
ve bunun koruyucusu olarak da ~ehirlerin finansal gUcunu mumkUn k1lml~tlr. 50
Boylece ~ehir burjuvanm kendi hukukunu ve idaresini geli~tirdigi bir yer
olmu~tur. $ehir dl~mdaki gUylerin ~ehrin iktisadi hayatl uzerindeki etkilerinin en
aza indirilmesi ile ozde~ hale gelen bu ozerklik ozellikle vergilendirme, pazar
kurma ve tekeller olu~turma hakkmda ortaya Ylkmaktadlr. Weber'e gore pazar
her Orta <;ag ~ehrinin aynlmaz bir klsmldlr ve "piyasa uzerindeki amirlik,
konsUl tarafmdan her yerde hissedilebilir olyude ~ehir lordunun ellerinden
ahnml~t1r. Daha sonraki donemlerde ~ehir lordu bUyiik oranda dl~lanmaya
devam edilmi~; ticaretin ve uretimin duzenlenmesi yerel gUy yaplSlna bagh
olarak ya belediye otoritelerinin ya da zanaatkiir birliklerinin ellerinde
merkezile~mi~tir.,,51 Diger taraftan merkezi otoritenin vergilendirme uzerindeki
etkileri en aza indirilmi~tir.52
Bu idari ozerkligi tamamlar bir biyimde ~ehirler kendi hukukunu da yapma hak
ve giiciine sahiptirler. $ehrin kendi idare orgalllna sahip olarak kendi kendini
yonetmesi ve bunun'iyin gerekli olan hukuku iiretmesi burjuva ~ehir konsulleri
araclhglyla geryekle~mi~tir.53 Bu ~ehir konsiilleri hukukun akllclla~masl ve
kodifiye edilmesinde onemli roller ustlenmi~lerdir.54 Bu baglamda kapitalizme
uyarlanabilir hukuk kurumlanllln kokenleri de bu ~ehir hukuk sistemlerinde
ortaya 91kml~tlr.55 Bireysel haklann garanti edilmesi, haklarla sabit ve garanti
edilmi~ belirleyici yasal muesseselerin varhgl ~ehirlerin geli~mesine ve giderek
bir merkez haline gelmelerine neden olmu~tur. Weber' e gore kapitalizmin
ortaya ylkmasl, belirlenmi~ yasal prosedurlerin mevcudiyeti ve sonuylan
onceden kestirilebilir standart bir hukuk sistemine baghdlr. Burjuvalarm
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kendilerini siyasi otorite kar~lsmda garanti altma alabile.cek olan bir hukuki yapl
olu~tunnalarl bunu saglrum~hr.56
BafI'nm Temeli Olarak ~ehir

Weber'in modem toplum biyiminin dogu~u ile ~ehirlerin dogu~u ve geli~imi
arasmdaki ili~ki hakkmdaki analizleri ancak onun genel sosyolojik
perspektifiyle ilintili bir biyimde ele almdlgmda anla~llabilecektir. Ba~ka bir
yah~mada detayh tart1~lldlgl iizere Weber'in sosyolojisinin temel amaCl temelde
Bah'nm, ozelde ise modem toplum biyiminin biricikliginin gosterilmesidir. 57
Weber bu amaca ula~mak iy~ slk slk Dogu toplumlan ile kar~lla~tmnalara
ba~vurmakta ve tarihsel geli~meyi saglayan rasyonelle~menin tam anlamlyla
ancak Bah'da geryekle~tigini gostermeye yah~maktadlr. Weber'in ~ehirlerle
ilgili tarihsel analizleri onun bu genel amaclyla ilintili bir biyimde siirekli
Dogu'da ~ehirlerin geli~imi ile ilintili bir biyimde ele ahnmaktadlr. 58
Weber Bah'da ~ehrin olu~umunu, Dogu'da olu~mamasml ele, ahrken bir
diizeyde kar~lt olan iki toplumsal yapldan bahsetmektedir. Bah'da degi~ik
etkenlerce beslenen bir siireyte biiyii bozumu geryekle~mi~ ve rasyonelle~me
saglanml~ken, aksi istikametteki geli~meler tarafmdan Dogu'da biiyiilii diinya
gori.i~ii devam etmi~, rasyonelle~me geryekle~memi~tir. Bunu biraz daha detayh
bir biyimde inceledigimizde Weber' in de 18. Yiizyll aydmlanmacllannm ve 19.
Yiizyll ~arkiyatyllarmm s1kllkla ba~vurdugu cografya ve iklime dayah
aylklamalara ba~vurdugunu gormekteyiz. Ona gore Dogu' daki cografi ~artlar ve
iklim tarafmdan mecburi hale gelen sulama i~inin merkezi bir gUy ve yapl
tarafmdan organize edilmesi ihtiyacl, Dogulu toplumsal yapmm en temel
belirleyenidir. Boylece merkezi devletin yok gUylii oldugu biirokratik
patrimonyal toplum tipi ortaya Ylkml~tlr. Halbuki boyle bir ihtiyay Bah iyin soz
konusu degildir ve bu durum merkezi bir devlet yaplsmm ortaya ylkmamasl ile
neticelenmi~tir.

Bu konudaki Weber'in en temel aynmml Antik Yunan ve ibrani toplumlanmn
etraflanndaki Dogulu toplumlardan farkhla~masma dair analizlerinde
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gorebiliriz. AYlrt edici ve detayh bir biyimde ele ahnnl1~ bir omek olmasl
aylSlndan ibrani toplumsal yaplsmm etrafmdaki Mlslr ve Mezopotamya'nm
gUylii toplumsal yapllanndan ayn~masma bakabiliriz. Weber'e gore evvela Eski
ibrani toplumu Filistin cografyasmm daha fazla yagmur almasl, cografi
~artlarmm yapay sulamaYl gerektinnemesi dolaYlSlyla etrafmdaki sulamaya
dayah toplumlardan farkhla~maya ba~laml~tlr. Bunu parya bir halk olan Eski
ibrani toplumunun etrafmdaki gUylii dii~manlara kar~l hayatta kalabilmesi iyin
ancak karizmatik peygamberlik etrafmda birle~mesi takip etmi~tir. Yapay
ihtiyay
olmamasl
dolaYlSlyla
biirokratik
merkezile~me
sulamaya
geryekle~memi~, karizmatik peygamberlik ve ibrani halkmm tanrlsl Yehova ile
kurdugu ozel i1i~ki sayesinde de dinse1 inam~m biiyiiden anndmlmasl soz
konusu olmu~tur. Boylece Eski ibrani toplumu daha soma ancak Batl'da hayat
bulacak olan bir toplumsal yapmm temelini te~kil etmi~, Yahudilik de Batl 'nm
temel payandalanndan birisi olmu~tur. Zira Yahudiligin sagladlgl rasyonelle~me
Hlristiyanhkla birlikte Batl'da ge1i~imini siirdiirmii~ ve Protestanhkla birlikte
modem toplum yaplslmn temeli olabilecek ~ekle gelmi~tir. Weber benzer bir
dii~iince sistematigini Antik Yunan toplumsal yaplsmm Mezopotamya ve
MlSlr'm toplumsal yaplsmdan farkhla~maslm aylklamak iizere de
kullanmaktadlr. Buna gore yine cografi ko~ullarm sagladlgl farkh temeller
Yunan topragmda demokrasinin boy gostennesine ve bir tiir siyasi
rasyonelle~meye yol ayml~tlr. Dogu'da biirokrasinin konumu sebebiyle dini
inam~m rasyonelle~mesinin oniinde ortaya ylkan engeller, Yunan toplumunda
dini dii~iincenin ve rahipligin ozel konumu sebebiyle Ylkmaml~t1r. DolaYlslyla
Dogu'nun despotik sistemine kar~l Yunan'da demokratik idealler belirleyici
olmu~tur.

$ehrin neden Asya'da degil de Akdeniz havzasmda Batl'da ortaya ylktlgl
sorusunu Weber patrimonyal siyasi yapl ve rasyonelle~memi~ toplumsal hayat
ile ilintili bir biyimde cevaplamaktadlr. 59 Nehirlerin diizenlenmesi ve suya
ula~ma ihtiyacl Asya'da kraliyet biirokrasilerinin ortaya ylkmasma ve aynca
krallarm merkezi bir gUciin temeli olan biiyiik ordular kunnasl ve devam
ettinnesine flrsat venni~tir. Boyle bir ortamda siyasi burger topluluklarl kraliyet.
gUciinden baglmslz olamayacaklardlr. Weber'e gore Batl'da prensip olarak
yiftyilerden, ~ovalyelerden ya da burger militanlanndan olu~an askeri birimler
59
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kendi donammlarml kendileri saglamaktadlr1ar. Nihai sonuy statu tarzl
kuvvetler aynhglmn ve otonoin burger topluluklarlmn geli~mesidir.60
Bu farkhla~maYl ~ehirlerin geli~imi uzerinden gostermek Weber aylSlndan son
derece onemlidir. Weber Dogu Bat! arasmdaki ayn~tlrma baglammda ~ehirlere
merkezi bir konum biymektedir. 61 Zira tarihsel seyir iyerisinde aynmm
belirgin1e~tirilmesi iyin teoride rasyonelle~me ne kadar onemliyse pratikte de
~ehirlerin geli~imi 0 kadar onemlidir. Ba~ka bir deyi~le :Weber ~ehirlerin
geli~imini Batl'nm aylrt edici ozelliklerinin bir araya gelerek nihai
rasyonelle~meyi geryekle~tirmesinin temeline koymaktadlr. Temel toplumsal
farkllla~ma ile belirlenen ~ehirler, farkll alan1arda ortaya ylkan rasyonel1e~me
yonundeki geli~melere ev sahipligi yapml~lardlr. Rasyonel hukukun geli~imi,
rasyonel siyasi sistemin geli~imi, iktisadi i~lemlerin rasyonelle~mesi ~ehirlerin
sagladlgl ortamda soz konusudur. Daha onemlisi ~ehir1er, bu alanlardaki
geli~melerin birbiri ile ilintili ve birbirini destekleyecek ~ekilde ortaya ylkmasml
saglaml~tlr. 62
Bu baglamda Dogu-Bat! arasmdaki farkllla~maYl aylklamak uzere '(eger varsa)
Dogu ~ehirleri ile Bat! ~ehir1erinin kar~lla~t!rmah bir biyimde ele almmasl
gerekmektedir. Zira Bat! iyin som edilen geli~melerin Dogu'da niyin
geli~mediginin aylklanmaSl bu baglamda hayati bir yer tutmaktadlr. Weber'in
muhafazakar tarihyi Georg von Below'a Ekonomi ve Toplum'la ilgili olarak
yazdlgl bir mektuptaki ifadeleri bunu aylk bir biyimde gostermektedir. Eserinde
"konuyu kar~lla~t1rmah ve normatif bir biyimde" ele alacagml dile getiren
Weber, bir ~eyin ay1klanabilmesi iyin ondan farkll olan diger ,~eydeki
farkllhklara ay1klamalar getirmek gerektigini, hatta bunun tarihyinin gorevi
oldugunu dile getirmektedir. Bu baglamda Weber mektubunda Orta ~ag
~ehrinin ozel karakterini ay1klayabilmek iyin Klasik ~in ve islam ~ehir1eri gibi
diger ~ehirlerde bu karakteristiklerin hangisinin eksik oldugu belirlenmesi
gerektigini belirtmektedir. Bunun ardmdan, ona gore, "tarihyinin bir sonraki
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gorevi ise bu ozel karakteristiklere nedensel aylklamalar getinnektir. ,,63 Ba$ka
bir yerde de Weber benzer $ekilde "Orta <:;ag BatlSlmn $ehri, ozellikle ideal tipe
yakm bir biyimde geli$tigi kuzey bolgelerinin ve Alplerin $ehri Asya kO$ullarma
kat! bir kar$lthk arz etmektedir." demektedir. 64 Burada da aylkya goriildiigu
iizere Weber, Bah'mn toplumsal yaplsml aylklamak iyin Doguyla kar$lla$t!rmah
incelemeleri onemsemekte ve bu kapsamda $ehre merkezi bir konum
vermektedir. 65
Weber'in $ehre olan ilgisi Korkut Tuna'mn dile getirdigi gibi Batl'mn tek ba$ma
ve kimseye ihtiyacl olmadan var ve kendi kendisine yeterli bir geli$meye sahip
oldugunu ortaya koymaYl amaylamaktadlr. 66 Bu, bir anlamda Weber'in
sosyolojisinin temel amaCl olarak belirlenebilir. " ... Weber kendisinden once
ba$latllml$ Bat!'Yl tammlama ve kimligini aylklama yah$malanna $ehirlerle
ilgili olarak ileri siirdiigu yeni bir kavram ve yorumla ileri bir boyut
kazandlrmaYl dener.,,67 Komiirciioglu'nun vurgulayarak dile getirdigi gibi, onun
sosyal bilimlerdeki yeri dii$iiniildiigunde Weber'in Batl $ehri anlaYl$ml
olu$turan aylklamalan $ehir sosyolojisi aylSlndan son derece onemlidir. 68
Sonuy olarak Weber'in $ehirle ilgili aylklamalarmm da teme1ini Bah'nm
biricikliginin ve benzersizliginin gosterilmesi te$kil etmektedir. Weber temelde
devrinde yaygm bir $ekilde inanllan Avrupa mucizesine sosyolojik aylklamalar
geli$tirmeye yah$maktadlr. Ona gore modem anlamda bilimi, teknolojik
dii$iinceyi iireten $ehrin Bah 'ya katt!klarl onemlidir. 69 Bu baglamda Bah 'nm
biricikligini gostermek iyin modem Kapitalizmin ortaya ylkl$mdaki biricikligi
gostermeye odaklamnaktadlr. Modem kapitalizrnin geli$irnini aylklarken de
$ehirlerin ortaya ylkl$l ve geli$imine dair analizlere dayanmaktadlr. Avrupa'da
ticaretle ugra$an $ehirlerin Asya'mn karasal $ehirierine gore daha serbest
oldugunu ileri siinnekte ve bu $ehirler ekseninde Avrupa'mn geli$imini
aYlklamaktadlr.

63

64
65
66
67
68
69

Weber'den Below'a 21 Haziran 1914 tarihli mektup, Georg von Below, Der Deutsche Staat des
Millelalters: Eine grundlegl/ng der del/schen Veifassunjgsgeschichte, Vol. 1,2. Aufiage, Leipzig, Verlag
von QueUe & Meyer, 1925, pp.xxiv-xxv, s.xxv.
Weber, Economy and Society, s. 1236
Fritz K. Ringer, Max Weber: An Intellectual Biography, Chicago: University of Chicago Press, 2004, s.
204
Korkut Tuna, $ehirlerin Ortaya ()/Cl:j ve Yaygmla:jmasl Uzerine Sosyolojik Bir Deneme, istanbul:
Edebiyat Fakiiltesi Baslmevi, 1987, s. 30-31
A.e., s.36.
Mustafa K6miirciioglu, "Islam $ehrine Tarihte Yer A9mak," Entelektiiel Baglmililgl A:jmak, ed. A.
Ciineyd K6ksal, istanbul: Yedirenk Yay. 2009, ss. 203-213, s.206.
Weber, General Economic HistOIYI s. 316-317.

