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SON BASKININ ÖNSÖZÜ

T arih hızlanıyor, giderek ivme kazanıyor, yani birim zamana 
her seferinde daha fazla olay düşüyor. Bu olayların hiçbiri 
tarihi değil, ama onların birikimi, işte tarihi yapan bu. Öyleyse 

tarihçinin görevi, gazetecininkiyle karışmamalıdır. Gazeteci gündeliği 
izlemeli, tarihçi ise bunların birikimlerini. Ve tarihçi gündelikten sıyrılarak 
geri çekilmeyi de bilmelidir. Bunu yapabilirse, neyin tarihsel, neyin gürültü 
olduğunu görecektir.

Gürültü, sosyal bilimlere yeni giren bir kavram, esas olanı hiç 
ilgilendirmeyen ve ona katkısı veya zararı olmayan olaylar anlamına 
geliyor. Tarihçi gürültü ile sesi de birbirinden ayırabilmelidir. 

İlk kez 1982’de yayınlanan bu kitabı üçüncü baskıya hazırlarken, 
o zaman sahip olmadığım bu bilgilerin ışığında bir kez daha okudum. 
Kuzguna yavrusu hoş görünürmüş olarak algılanmasını istemem, ama 
bu kitapta gürültünün olmadığını gördüm. Bundan ötesi, bilgilerimizin 
inanılmaz bir hızla artıyor, çoğalıyor ve değişiyor olmasına rağmen, bu 
kitabı şimdi yazsaydım aynen böyle yazacağımı da fark ettim. Onun için 
üçüncü kez raflara çıkıyor. 

Mehmet Ali Kılıçbay

Ankara, Şubat 2010
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BİRİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ

F eodalite ve Klasik Dönem Osmanlı Üretim Tarzı» adını taşıyan 
bu çalışma, ülkemizde son yıllarda yoğunluk kazanmaya 
başlayan İktisat Tarihi araştırmalarına katılabilme amacıyla 

kaleme alınmıştır.

Bir başlangıç olmaktan öteye iddia taşımayan bu kitabın bir logos 
spermaticos sayılmasını diliyorum.

Yazı yazma eylemi sancılı bir süreçtir. Bu sancıları yazdıklarıma 
yansıtmamaya gayret sarf ettim. Ama gene de bir deneticinin varlığı büyük 
bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı. Bu görevi; hocam, ağabeyim ve dostum 
Prof. Dr. Aydın Güven Gürkan büyük bir özveriyle üstlendi. Kendisine 
minnettarım.

Bu çalışmam sırasında gösterdikleri sabır ve anlayıştan ötürü Sevim’e 
ve oda arkadaşım İşaya’ya teşekkürden başka bir şey sunamadığımdan 
ötürü üzgünüm.

Dr. Mehmet Ali Kılıçbay 

Ankara, Ağustos 1982
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I. GİRİŞ

Bu çalışmada iktisat tarihinin içinde bir yapı araştırması yapıl-
maktadır. Yola çıkış noktası, Marc Bloch’un dediği gibi, «bu-
günü anlayabilmek için dünü anlamanın zorunlu» olmasıdır.(1)

Modern Türkiye 600 yıllık Osmanlı mirasından soyutlanamaz. Bu ol-
gunun bilinci içinde, «bugünü anlamanın» bir yöntemi olarak Osmanlı 
üretim tarzı oluşumu içinde incelenmektedir. 

Üretim tarzı incelemeleri, iktisat tarihinin başlıca konularından biridir. 
Ancak, üretim tarzı belirlenirken, ekonomik faktörü abartarak, onu tek de-
ğiştirici unsur olarak görmek, iktisat tarihçisinin kaçınması gereken önemli 
bir optik bozukluğudur. Toplumsal dokunun iki tabakadan oluşmuş olması 
ve bunlardan iktisadi alt dokunun somut, «elegelir» unsurlardan meyda-
na gelmesi, çoğu araştırıcıyı «ekonomizm» saplantısına sürüklemektedir. 
Oysa toplumsal değişme süreci, ekonomik ilişkilerin bağımsız değişken, 
diğerlerinin de bağımlı değişken olamayacağı kadar karmaşık bir ilişkiler 
bütünüdür. Burada söylenmesi mümkün olan tek şey, üretim tarzının bir 
yapı manzarası arzetmekten kesinlikle uzak olduğu ve bu nedenle toplu-
mun her türlü dokusal katmanının onun değişimine etki ettiğidir.

Üretim tarzı araştırması yapan bir iktisat tarihçisinin amacı, diğer bi-
limlerde de olduğu gibi, dağınık gözüken olgular arasındaki mantıksal 
bağları bulmaktır. Bütün bilim adamları gibi, iktisat tarihçileri de gerçeği 
anlaşılabilir hale getirmek zorundadırlar. Bu da onları neyin doğru, neyin 
anlamlı ve neyin değişmeyi açıklayıcı nitelikte olduğu konusunda, sürekli 
araştırmaya götürür. «Bunun için de sınıflandırma yapmak, olayları kar-
şılaştırmalı olarak incelemek gerekir, çünkü olaylar aynı anda birçok yol-
lardan gelişmiştir»(2). Hal böyle olunca, «hiçbir bireysel olay ya da nesne, 
yüklemler ya da soyut düzeyde tekrarlanabilir özellikler olmadan anlatı-

(1) Marc Bloch, La Société Féodale, Paris, Albin Michel, 1968, s. 12.

(2) Arnold J. Toynbee, Tarih Bilinci, 2 cilt, İstanbul, Bateş, 1978, c. II, s. 503.
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lamaz, onun için de geçmiş üstüne her önerme belli bir genelleme ögesi 
içerir».(3)

Genelleme yoluyla iktisat tarihçisi somuttan soyuta ulaşarak bir mo-
del kurmaktadır. Genellemenin veya soyutlamanın düzeyi araştırıcının 
kuracağı modelin gerçeği anlaşılabilir hale getirmesinde çok önemlidir. 
Bu bizim, «geriye çekilmenin ölçüsü» adını verdiğimiz bir kavramla ilgi-
lidir. Tarihe çok yakından, mümkün olan en ayrıntılı düzeyde bakmak 
mümkündür(4). Olaylar an be an anlatılabilir. Ancak bu yöntemde ayrıntı 
bolluğu tarihçiyi boğacak düzeydedir ve herhangi bir soyutlama olanağı 
yoktur. Ayrıntı arttıkça benzerlikleri saptamak olanaksızlaşmaktadır.

Bu yöntemin tersi de aynı ölçüde yanlıştır. Soyutlama düzeyini çok 
yüksek tutmak, bu kez tüm benzemezliklerin benzer gözükmelerine neden 
olacaktır. Tıpkı çok uzaktan bakıldığında, saat dişlisiyle değirmen dişlisi-
nin aynı şeyler olduğunun sanılacağı gibi. Bu durumda tarihçi, geçmişe 
göre duracağı yeri doğru seçmelidir. Araştırıcının durması gereken nokta, 
ayrıntılar arasındaki benzerlikleri görecek kadar yakın, benzemezlikleri 
görecek kadar uzak olmalıdır.

Bir üretim tarzının tanımlanabilmesi için genelleme ögesi gereklidir 
ama yeterli değildir. Tanımlamanın iç tutarlığını sağlayabilmek için, genel-
lemenin yanında, karşılaştırma ögesinin de bulunması gerekir.

Tarihsel bir karşılaştırma yapabilmek için gözlenen olay ve olgular ara-
sında belirli benzerlikler olması gerekir. Ancak, karşılaştırmayı asıl müm-
kün kılan, karşılaştırılan nesnelerin benzemezlik karakterini de taşımala-
rıdır.

İktisat tarihçisi, bir üretim tarzını incelerken, incelediği tarzın soyut bir 
modelini çıkartabilmeli ve bu modelin diğer modellerle hem benzer hem 
de benzemez yanlarını ortaya koyabilmelidir.

Biz bu noktada, Osmanlı üretim tarzının niteliğini belirleyebilmek için 
en uygun karşılaştırma nesnesinin feodal üretim tarzı olduğu kanısında-
yız. Bu kanıya varmamızın nedenlerinden birincisi, feodal üretim tarzının 
soyut düzeyde anlaşılması konusunda oldukça büyük mesafenin alınmış 
bulunması ve somut düzeyde, sağlıklı bir karşılaştırma yapmaya olanak 
verecek yeterlilikte malzemenin var olmasıdır.

İkinci nedenimiz, kapitalizm öncesi üretim tarzlarının, uygun gözleme 
noktası bulunamadığı takdirde, birbirlerine benzeme oranlarının yüksek 
sayılmasıyla ilgilidir. Bu açıdan, tarihe bakarken geriye çekileceğimiz nok-
tayı doğru saptayıp; bu var olduğu söylenilen benzerlikleri test etmenin, 
Osmanlı üretim tarzının tanımlanabilmesi açısından en uygun araçlardan 
biri olacağını düşündük.

(3) ibid., s. 511-12.

(4) Tarih yazınında olay anlatıcılık veya vakanüvislik adı verilen bu tarih yöntemi, 
Rönesans’a kadar tüm dünyanın tarih anlayışıydı. Azalarak 19. yy.a kadar süren 
bu chronique türü tarihçilik, Osmanlı’nın yegâne tarih anlayışıydı.
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Üçüncü nedenimiz, özellikle 1960’lı yıllardan itibaren ülkemizde yo-
ğunlaşmaya başlayan üretim tarzı tartışmalarının; konunun iktisat yanının 
ağır basmasına rağmen, iktisat açısını önemli oranda ihmal ettikleri konu-
sundaki kanımızdır.

Dördüncü nedenimiz ise üretim tarzı kavramının tam anlamıyla tarih-
sel olmasıyla ilgilidir. Başka bir anlatımla üretim tarzı tarihsel-ekonomik 
bir süreç anlamına gelmektedir. Bu bağlamda da bir tarzdan bir diğerine 
geçiş mümkün olmaktadır. İşte bu noktada, bir başka tarza geçebilmiş 
olan feodal üretim tarzı; oluşumu, işleyişi ve değişme süreci ile oldukça 
yetkin bir model oluşturmaktadır. Bu açıdan, bir başka tarza geçememiş 
olan Osmanlı üretim tarzının feodaliteye göre konumu, bunun nedenleri-
ni açıklayabilecektir.

Son yıllarda, dünyada ve Türkiye’de bazı çevrelerce bir üretim tarzı 
olarak takdim edilen «Asya tipi üretim tarzı»nı karşılaştırma nesnesi olarak 
benimsemekten kaçındığımızı da belirtmeliyiz. Bu kaçınmanın nedenleri 
bütünüyle metodolojiyle ilgilidir. Bu konudaki birinci nedenimiz, «Asya 
tipi üretim tarzı» modelinin henüz olgun bir model düzeyine ulaşmamış 
olması ve birçok alanda büyük belirsizlikler içinde bulunmasıdır. Bu be-
lirsizliklerin kaynağını Marx’ın Hint toplumu hakkında yazdıkları oluştur-
maktadır. Marx’ın bu konudaki yazıları bir bütün oluşturmaktan uzak, 
sistemsiz, çoğu zaman çelişen ve çok dağınık fikirlerden ibarettir. Daha 
sonra, bu konuyu sistemleştirme konusunda yürütülen çabalar bir sonuç 
vermişe benzememektedir. Örneğin Wittfogel, «Asya tipi üretim tarzı»nı, 
«hidrolik toplum» adını verdiği, merkezi sulama projeleriyle özdeşleşti-
rirken(5), Fransa’da C.E.R.M. çerçevesinde sürdürülen çalışmalarda ise 
bu tarzın kendine yeterli köy cemaatlerine dayandığı ve özel mülkiyetin 
mutlak yokluğunun en belirleyici nitelik olduğu sonucuna ulaşılmış gibi 
gözükmektedir(6). Bu durumun bizde uyandırdığı kanı, bu konuda yazan 
iktisat tarihçisi sayısı kadar «Asya tipi üretim tarzı» modeli olduğudur.

Karşılaştırma nesnesi olarak «Asya tipi üretim tarzı»nı seçmememizin 
ikinci nedeni, yöntemsel açıdan ve bilimsel tutarlılık yönünden, bu mo-
delin anlamlı olamayacak kadar geniş bir coğrafya ve zamanı kapsama 
eğilimidir. Colombus öncesi Amerika kültürlerinden, Afrika toplumsal olu-
şumlarına hatta Sovyet modeline varıncaya değin birçok bölge ve birçok 
ekonomik oluşum «Asya tipi üretim tarzı» kapsamına girmektedir. Hatta 
denilebilir ki, Batı Avrupa hariç, nerdeyse tüm dünya coğrafi açıdan bu 
modelin içine sığdırılabilmektedir. Öte yandan, bu modeli benimseyip 
oluşturmaya çalışanların herhangi bir zaman endişeleri de yoktur. Ne 
mutlak ne de göreli zaman açısından ortaya çıkan uçurumlar, bu model 
taraftarlarını rahatsız etmektedir, örneğin mutlak zaman açısından, M.Ö. 
5.000 yıllarındaki Mısır sistemi ile M.S. 1.500 yıllarındaki Osmanlı siste-
mi aynı modelin içinde düşünülebilmektedir. Göreli zaman açısından da 
sanayi devrimini yapmış Sovyet sistemi ile kandaşlık ilişkilerini bile çöze-

(5) Karl Wittfogel, Oriental Despotism, New Haven, Yale University, 1964.

(6) C.E.R.M., Sur le Mode de Production Asiatique, Paris, Editions Sociales, 1964.



4

F
e

o
d

a
li

te
 v

e
 K

la
s

ik
 D

ö
n

e
m

 O
s

m
a

n
lı

 Ü
r

e
ti

m
 T

a
r

z
ı

memiş bir Afrika toplumu, modelin içinde rahatlıkla yan yana yer alabil-
mektedir. Bu açıdan, kanımızca «Asya tipi üretim tarzı» tarihsel olmaktan 
kesinlikle uzaktır ve bu niteliğiyle de geçerliliği zaman ve yer açısından 
sınırlandırılmış bir üretim tarzı modeli değildir.

Açıklamaya çalıştığımız bu nedenlerden ötürü, Osmanlı üretim tarzını 
«Asya tipi üretim tarzı»yla karşılaştırmaktan kaçındık ve zaman ve yer ge-
çerliliği iyice belirlenmiş, dolayısıyla da tarihi bir kategori olan feodal üre-
tim tarzını karşılaştırma nesnesi olarak seçtik. Diğer bir deyişle Osmanlı 
üretim tarzını feodaliteye bakarak modelleştirmeye çalıştık.

Bizce, bir üretim tarzı modeli oluşturulurken, araştırılması ve açıklan-
ması gereken ana konular şunlardır:

a. Ekonomik artığın oluşmasını sağlayan mekanizmalar,
b. Ekonomik artığa el konulmasını sağlayan mekanizmalar(7).
c. Üretim güçleri ve üretim araçlarının düzeyi,
d. Alt dokudan gelen etkilere göre üst dokunun yeniden şekillenmesi,
e. Üst dokudan gelen etkilere göre alt dokunun yeniden şekillenmesi,
f. Sistemin değişmeye açık yönleri (sistemin zayıf noktaları),
g. Sistemin değişmeye direnen yönleri (sistemin güçlü noktaları),
h. Sisteme dışsal etkiler.

Çerçevesini böylece çizdiğimiz, üretim tarzı model kurma çalışmasın-
da önemli, önemli olduğu oranda da araştırıcıyı hataya, önyargı ve değer 
yargısı gibi bilimsel olmayan tavır alışlara sürükleyici bir sorun da üre-
tim tarzlarının birbirlerine göre konumunun belirlenmesinde ortaya çıkan 
«yön» sorunudur.

Tarihi oluşumun bir «yönü» olduğu inancı iktisat tarihçilerinin de ço-
ğunda var olan bir inançtır. Batı’nın feodaliteyi tasfiye ederek kapitalizmi 
oluşturması ve sanayi devrimiyle de dünya üzerinde teknolojik üstünlük 
kurması, Batı’nın bu noktaya gelinceye kadar geçirdiği aşamaların, her 
toplum için izlenmesi gerekli aşamalar olduğu inancını yaratmıştır. Oysa 
kanımızca tarihin «yönü» değil; eğilimleri vardır ve insan toplumlarının, 
üreticilik aşamasına geçmelerinden sonraki temel eğilimleri feodaliteye 
doğru gibi gözükmektedir. Fakat gene gözüken odur ki, Batı’nın izlemiş 
olduğu yön asla tarihsel bir zorunluluk değildir. Nitekim, bazı toplumlar 
feodaliteye hiç geçemezlerken, Batı Avrupa toplumları da ancak bir ara 
kölecilik döneminden sonra, feodalleşme sürecine girebilmişlerdir.

Tarihin yönü değil de eğilimleri vardır dememizin anlamı, tarihte ge-
riye dönüşlerin her zaman mümkün olması ve değişmenin zorunlu olma-
masıyla ilgilidir. Nitekim, belli bir çizgi üzerinde değişme kadar olsaydı, 
ilkel aşamada kalmış Afrika ve Avustralya toplumlarının durumlarını açık-
lamak mümkün olmazdı.

(7) Bu yöntemsel kavramı ödünç aldığımız kaynak: Witold Kula, An Economic Theory 
of the Feudal System, London, NLB, 1976, s. 16.
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Tarihin bu var olduğunu söylediğimiz eğilimleri içinde Osmanlı üretim 
tarzının da eğilimi feodaliteye doğrudur. Ancak, Osmanlı üretim tarzı, feo-
dal üretim tarzını doğuran mekanizmaları tam anlamıyla oluşturamamış-
tır. Bu bağlamda, «Osmanlı neden kapitalizme geçemedi?» sorusu, sık so-
rulmasına rağmen, yanlış bir sorudur. Bizce, sorulması gereken, «Osmanlı 
neden feodaliteye geçemedi?» sorusu olmalıdır.

Biz bu çalışmamızda bu soruyu cevaplandırmaya çalıştık.

Osmanlı üretim tarzının niteliği üzerindeki çalışmalar son yıllarda yeni 
bir ivme kazanmıştır. Başlangıçta Batılı bilim adamlarının tekelinde olan 
«Osmanlı araştırmaları», son yirmi yıldan beri ülkemizde de yoğunluk 
kazanmaya başlamıştır. Bu, çok mutluluk verici olmakla birlikte, aydın-
lanmamıza önemli ölçüde katkıda bulunduğu söylenemez. Bunun birinci 
nedeni, kavramlara her zaman aynı anlamların yüklenmemesidir. Batı’da 
ve Batı için üretilen kavramların birçoğu, genellikle hiçbir içerik anali-
zinden geçirilmeden Türkçeleştirilmektedir. Çok yüzeydeki bazı benzer-
liklerden hareketle Batı iktisadi örgütlenmesine ilişkin kavramlar, Osmanlı 
kurumlarıyla ikame edilebilmektedir. Bunun sonucu, aslında çok farklı 
olan kurumlar, sırf dilsel nedenlerden ötürü, bir ve aynıymış gibi gözük-
mektedirler.

İkinci neden, konunun uzun süre pür tarihçilerin tekelinde kalması ve 
iktisatçıların tartışmaya yeni katılmalarıdır. Olaya iktisat gözlüğüyle ba-
kılması sonucu, tüm kavramların içeriği bir kez daha değişmek zorunda 
kalmıştır. Genellikle olduğu gibi, herkes alıştığı kavramlarla düşünmekte 
ve yazmaktadır. Hal böyle olunca, kavramlar üzerinde bir konsensüs sağ-
lamak zorlaşmakta, tartışmacılar bazen birbirlerini anlayamaz hale gel-
mektedirler.

Konuyu tartışmalı hale getiren üçüncü neden, bazı araştırıcıların gaye-
ci (teleologique) yöntemi benimsemiş olmalarıdır. Osmanlı sisteminin şu 
veya bu olduğuna a priori karar veren bu araştırıcılar, tüm çabalarını bu 
kararlarının kanıtlanmasına yöneltmektedirler.

Kanımızca Osmanlı üretim tarzı üzerindeki tartışmaların son yıllarda 
yoğunlaşmış olmasının nedenleri üstünde de önemle durmak gereklidir. 
Bu artan «ilgi ve merak»ı, geçmişimizi daha iyi tanımak, «atalarımızın ko-
numunu daha doğru kavramak» arzusuyla açıklamak mümkün değildir. 
Mesele her «dönem»in tarihe kendi sorunsalı açısından bakması mesele-
sidir. Benedetto Croce bunu belirleyerek tarih biliminde bir çığır açmıştı. 
Türkiye’nin bugün tarihiyle hiçbir dönemde olmadık ölçüde ilgili olması-
nın nedeni, kanımızca dönemin sorunsallarıyla ilgilidir.

Osmanlı üretim tarzının doğru belirlenebilmesi de bu açıdan çok 
önemlidir. Tarih, eğer bilimsel yöntemler kullanmazsa spekülasyona çok 
müsait bir alan oluşturur ve dürüst olmayan tarihçi, bugünü istediği doğ-
rultuda açıklamak için dünü «kullanabilir». Oysa bugünün doğru açıklan-
ması, kesinlikle dünün doğru açıklanmasına bağlıdır.

Biz bu çalışmamızda, günümüzü veri alarak, geçmişe oradan bakmak 
yerine, geçmişi, bugünü unutarak incelemeyi yeğledik. Bunun yöntemsel 
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açıdan en tutarlı yol olduğuna inanıyoruz. Çünkü böylece, hiçbir şeyi hiç-
bir şeye uydurmak zorunda kalmadık.

Her toplumun önünde çeşitli «mümkün gelişme» potansiyelleri bulu-
nur. Toplumun şu veya bu tarzda gelişmesini sağlayan, çok sayıda iç ve dış 
faktörün kombine etkileridir. Diğer bir ifadeyle toplum bağımlı değişken 
olarak alındığında, çok sayıda bağımsız değişken toplumun değişmesini 
etkilemektedir. Bu bağımsız değişkenler de aslında başka fonksiyonların 
bağımlı değişkenleridir. İşte, bir toplumun hangi yönde değişime uğraya-
cağı, tüm bu değişkenlerin birbirlerini etkilemelerine göre belirlenmekte-
dir.

Biz bu çalışmamızda, Osmanlı sisteminin oluşum ve olgunluk dönemi 
olan 1300-1550 arasının iktisadi dokusunu incelemeyi amaçladık. Bu dö-
nemi feodal üretim tarzıyla karşılaştırarak incelememizin nedeni, Osmanlı 
sisteminin neden Batı modelinden farklı olduğunu ortaya koyabilmek-
tir. Osmanlı sisteminin «klasik» adı verilen bu döneminin farklı olduğu-
nu ortaya koyabilirsek izleyen «bozulma» döneminin ve bu «bozulmuş» 
sistemin tasfiyesi niteliğindeki Modern Türkiye’nin de konumunun farklı 
olduğunu göstermiş olabileceğiz.

Bugünkü Türkiye’nin sorunlarını anlayabilmek için tarihe bakmanın 
gerekliliğine inanıyoruz. Türkiye Batı konumundan farklı bir konumda, 
kalkınma ve toplumsal gelişme sorunları farklı. Bu farklılıkların bilincinin 
üretilmesine şiddetle ihtiyaç olduğuna inanıyoruz.



7

II. B
ö
lü

m
: F

e
o

d
a

l Ü
r

e
tim

 T
a

r
z

ı

II. FEODAL ÜRETİM TARZI

a. Feodal Üretim tarzının olUşma sÜreci

1.  Feodal Üretim Tarzının Kaynağı Olarak Batı Roma 
Ekonomisi

a.  Başlangıcından imparatorluk dönemine Kadar Batı roma 
ekonomisi

Roma, tarih sahnesine bir site devleti olarak çıkmıştır. İtalya’nın 
en eski halklarının çobanlık aşamasına ulaştıkları M.Ö. 8 yüz-
yılın sonlarında, büyük bir olasılıkla Anadolu’dan göç eden 

Etrüskler, yerleştikleri Latium bölgesinde, yerli halklardan, kendilerini 
Latin olarak adlandıran bir kabileyi egemenlikleri altına almışlardır(1). Bu 
dönemde Latinler henüz klan örgütlenmesi aşamasındaydılar. Gens de-
nilen Latin klanı, gentes denilen özgür klan üyeleri ile savaş tutsakları 
ve başka kabilelerden gelip yanaşanların meydana getirdiği, cliens’lerden 
oluşmaktaydı. Bu ilkel örgütlenme içinde cliens’in bağımlılığı kişilere karşı 
değil, doğrudan gens’e karşı idi. Bu ilişki, cliens’lerin gentes’e çok yakın 
bir statü kazanmalarına neden oluyordu.

Çobanlığın egemen olduğu Latin klanlarında, çobanlık ve savaşın at-
başı gitmeleri nedeniyle ayrıca çobanlığın soylu bir uğraş sayılmasından 
ötürü, bu cins klanlarda cliens’ler üretim tabiiyetinin dışında kalıyorlardı(2).

(1) Alain Hus, Les Etrusques, Paris, Seuil, 1959, s. 7; Léon Homo, Nouvelle Histoire 
Romaine, Verviers, Marabout, 1969, s. 19-28; R. M. Ogilivie, Early Rome and 
the Etruscans, Glasgow, Fontana, 1976, s. 30-48: «Italic Peoples, Ancient.» 
Encyclopaedia Brittanica, c. 9, s. 1077.

(2) Léon Homo, Les Institution Politiques Romaines, Paris, La Renaissance du Livre, 
1927, s. 6: Özcan Karadeniz, Roma Hukuku, Ankara, AÜ Hukuk Fak. Y., 1974, 
s. 19.
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Buna karşılık, Latium coğrafyasının büyük çaplı bir hayvancılık için 
dar olması, bazı Latin klanlarının, Etrüsk öncesi dönemde, geri de olsa bir 
tarım uygulamalarına yol açmıştı. Bu tarımcı klanların cliens’leri ise tarım-
sal faaliyet içinde yer almaktaydılar. Ancak, toprakların klanca temellükü 
ve ürünün klan başkanı tarafından paylaştırılması uygulaması, cliens’in 
üretim ilişkileri içindeki yerinin tam belirlenmesini engelliyordu(3).

Etrüskler İtalya’ya geldiklerinde, sayıca çok az olmakla birlikte, teknik 
ve örgütsel üstünlükleri nedeniyle Latium’un çoban ve tarımcı klanlarına 
kısa sürede egemen oldular.

Etrüsklerin ulaşmış olduğu aşama site devleti idi. Böylece, Latium 
bu halk tarafından ele geçirilince, bir site oluşturuldu. Bir Etrüsklü kralın 
yönetiminde olan ve Etrüsk tarzına göre biçimlenen Roma sitesi, Latin 
klanlarının gentilice adı verilen klan örgütlenmelerinin de parçalanması-
na ve giderek şekil değiştirmesine neden oldu. Sitenin Etrüskler tarafın-
dan oluşturulmasıyla bazı Latin klanları Roma’ya yerleşmeye başladılar. 
Başlangıçta, her klanın üyeleri birarada yerleşirlerken, zamanla site ya-
şantısının zorlaması sonucu, aile klan içinde bağımsızlık kazanmaya baş-
ladı. Bu süreç içinde, gentilice örgütlenmesi aileler halinde parçalandı. 
Klanın böylece parçalanması, geleneksel yönetim dokularını bozarak, aile 
reislerini (pater familias) sitenin etkin kişileri olarak ön plana çıkardığı gibi, 
cliens’lerin bağlantısız kalmalarına neden oldu(4).

Klan örgütlenmesinin parçalanmasının asıl önemli yansıması, toprak-
ların mülkiyeti konusunda kendini belli etti. Eskiden klan mülkiyetinde 
olan topraklar, sitenin oluşması sırasında, Etrüsk krallarının fetih hakları 
gereği, site mülkiyetine geçmişti. Toprakların işlenmesinin, sitenin devamı 
açısından arzettiği önem, bu toprakların sürekli işlenebilmesi sorununu 
gündeme getirdi. Klan örgütünün, mülksüzleşerek siteye yerleşen aile ele-
manlarına ayrılması, Site hükmi şahsiyetinin de bu unsurları site adına ta-
rım yapmaya zorlamasının olanaksızlığı karşısında, topraklar, Etrüsklerin 
geldiği Anadolu’da olduğu gibi, aileler arasında paylaştırıldılar(5).

Bu paylaştırmanın ilk aşamada iki önemli sonucu ortaya çıktı. Bir yan-
dan, mülkiyeti aile adına eline geçiren pater familias’ların ekonomik ve 
siyasal güçleri, sitenin diğer unsurlarıyla kıyaslanamayacak ölçüde art-
tı, diğer yandan, toplumsal bağları açıkta kalan ve toprak mülkiyetinden 
uzak kalan cliens’ler sitenin en aşağı sınıfını meydana getirdiler. Böylece 
Roma’nın klasik iki sınıfı, toprak sahibi patrici (vatandaşlar) ve mülksüz 
pleb’ler halinde ortaya çıktı.

Roma sitesinin ilk toprak dağıtımları, her aileye eşit miktarda top-
rak verme esasına dayanıyordu. Roma sitesinin (Civitas Populus Que 
Romanum) başlangıçta sahip olduğu işlenebilir alan (ager) oldukça kü-

(3) Homo, ibid., s. 7.

(4) Friedrich Engels, Ailenin, Devletin ve Özel Mülkiyetin Kökeni, Ankara, Sol Y., 
1976, s. 169-72.

(5) Özcan Karadeniz, Roma’da İş İlişkileri, Ankara, A. Ü. Hukuk Fak. Y., 1976, s. 2.
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çüktü(6). Bu nedenle ilk toprak dağıtımında, aile başına düşen toprak (he-
redium) 0.5 hektarla sınırlı bir tarla olarak kaldı(7).

Bu küçük toprak parçaları üzerinde yapılan tarımdan elde edilen ürün, 
ancak aile bireylerine yetecek düzeydeydi. Tarımsal üretimin bu nedenden 
ötürü pazarlanabilir artık vermekten uzak kalması, aile işletmelerinin ta-
rım dışı gereksinimlerini de kendilerinin üretmelerine neden oluyordu(8).

Civitas Romanum tarımsal üretiminin artık vermemesinin sitenin var-
lığını tehlikeye sokması, Etrüsk krallarının çevre halkların topraklarını ele 
geçirmek için savaşa girmelerine neden olmuştur. Yerli halklara oranla 
büyük bir silah ve savaş teknolojisi üstünlüğüne sahip olan Etrüskler, kısa 
bir sürede tüm Latium’u ele geçirmişlerdir.

Roma sitesinin toprakları fetihle genişlerken, eşit alanda dağıtılan top-
rakların eşit verimlilikte olmaması, bazı işletmelerin iflasına, bazılarının da 
büyümesine yol açmıştır. Zengin işletmeler fakir olanlarını ele geçirerek 
büyüyor, savaşların yarattığı uygun ortamda, yeni ele geçen topraklar bu 
işletmelere katılıyordu. İşletme ölçeklerinin büyümesi, pazarlama oranını 
giderek artırınca, Roma sitesinin daha geniş boyutlarda savaşları finanse 
edebilmesi olanağı ortaya çıkmıştır.

Bu oluşum içinde, savaşların boyutunun giderek büyümesi, fethedilen 
toprakların artması ve bu toprakların patrici mülkiyetine geçmesi, tarımsal 
işletmelerin ölçeğini, başlangıç dönemine göre büyük boyutlara ulaştır-
mıştır. Latifundium adı verilen bu çok büyük tarımsal işletmeler, savaş ne-
deniyle oluşmakla birlikte, savaşların bir başka getirisi nedeniyle sorunlu 
duruma düştüler.

Roma ordusu patrici ve pleb’lerden oluşmaktaydı. Savaşlara kendi 
teçhizatlarıyla katılmak zorunda olan, ama bunları sağlayacak olanakla-
ra genellikle sahip olmayan pleb’ler patricius’lara borçlanmak zorunda 
kaldılar. Böylece savaşların büyük ağırlığı üzerlerine binen pleb’ler için 
savaşta ölüm bir anlamda kurtuluş demekti. Çünkü savaştan sağ dönebi-
lenler, borçlarını ödeyebilecek herhangi bir olanağa sahip olamıyorlardı. 
Bu durumda, site yasalarından yararlanan alacaklı patricius’lar borçlu 
pleb’leri köle haline dönüştürüyorlardı(9).

Bu gelişmenin yanı sıra, fethedilen topraklar, ager publicus (kamu 
toprakları) statüsüne alınmakla birlikte, sitenin yasama gücünü ellerinde 
tutan patricius’lar, bu toprakların büyük bir bölümünün kendilerine düşük 

(6) Tarıma elverişli olsun veya olmasın, civitas egemenliğindeki tüm topraklara terra 
denilirdi. Tarıma elverişli topraklar ise ager adını almaktaydı. Bkz.: Ali Şafak, 
İslam Arazi Hukuku, İstanbul, Türdav, 1977, s. 39 ve Şakir Berki, Toprak Hukuku, 
Ankara, yy. 1960, s. 40.

(7) Jacques Toutain, L’Economic Antique, Paris, La Renaissance du Livre, 1932, s. 37 
ve «History of Agriculture», Encyclopaedia Brittanica, c. I, s. 330.

(8) J. Maillet, Histoire des Institutions et des Faits Sociaux, Paris, Dalloz, 1956, s. 
137.

(9) Krallık döneminde Roma’da aylık faiz haddi % 8.33 civarında idi. Latifundia 
mülkiyetini elinde tutan patrici tefeci sermayenin de tek sahibi idi. Maillet, op. cit., 
s. 145.
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bir kira (vectigal) karşılığı kiralanmasını veya kirasız olarak belli bir süre 
için bu toprakların kullanım hakkının kendilerine devrini sağladılar(10).

Patricius’ların ellerinde temerküz eden ve boyutları çok büyüyen lati-
fundiumların eksik emek sorunu, borçlarını ödeyemeyip köle haline geti-
rilen ve buralarda çalıştırılmaya başlanan pleb’ler aracılığıyla da çözüle-
medi. Fakat fetih savaşlarının Roma açısından başarılı geçmesi, sadece 
toprak kazanımı değil, aynı zamanda, yenilen halklardan elde edilen çok 
sayıda esir de sağlıyordu. Latifundium’ların emek açlığı, bol miktarda esir 
elde edilmesiyle birleşince, çözüm bunların köle olarak topraklara bağlan-
ması ve bu toprakları işlemeleri biçiminde belirdi.

Ancak, bu gelişmeler olurken, giderek hepsinin köleleşeceğini anla-
yan pleb’ler patricius’lara karşı amansız bir mücadeleye giriştiler. Politik 
düzeyde sürdürülen ve ager publicus’a dahil toprakların devlete geri ve-
rilmesini ana amaç olarak seçen bu pleb mücadelesi, M.Ö. 486 yılında 
çıkan bir yasayla başarıya ulaştı. Bu yasaya göre, ager publicus toprakları 
devlete iade edilecek ve patrici-pleb ayırımı yapılmadan, tüm Roma öz-
gür halkına eşit olarak dağıtılacaktı(11).

Pleb’lerin bu büyük boyutlu başarısına karşı patriciuslar’ın cevabı, 
Roma vatandaşlığının tanımı ve kapsamı konusunda oldu. Yeniden ya-
pılan tanımla bazı pleb’ler de vatandaşlık kapsamına alındılar. Bu durum 
karşısında pleblerin bölünmesi kaçınılmazdı. Nitekim, bu yeni tanımlama 
sonucu vatandaşlık hakkı elde edebilenlerin patricius’ların yanında saf 
tutması sonucu, pleb’ler, başlangıçta oldukça önemli mevziler kazandık-
ları mücadeleyi kaybettiler. Pleb’lerin saf dışı bırakılmalarından hemen 
sonra patricius’lar 486 yasasını yürürlükten kaldırdılar.

Ayrıntısına giremeyeceğimiz bu uzun mücadelenin toprak sahiple-
ri tarafından kesin olarak kazanılmasından sonra, M.Ö. 4. yy.a girilir-
ken, Roma’nın özgür halkı iki sınıf halinde örgütlenmiş duruma geldi. 
Toplumsal hiyerarşinin üstünde, senato üyesi büyük toprak sahipleriyle 
gelişen kentlerin ekonomik hayatına egemen olan equestres’lerden olu-
şan optimates sınıfı ve altta, küçük köylü, topraksız köylü, küçük esnaf, 
işçi ve işsizlerden oluşan populares sınıfı(12).

Roma sitesinin, ilk aşamalarında Latium bölgesini ele geçirmesi, onu 
İtalya yarımadasının en güçlü unsuru haline getirmişti. Bu güç, kral-
lığın bir bürokrasi ve bir başkent oluşturmasıyla birlikte hem artmakta 
hem de kendi kendini besleyen bir süreç oluşmasına neden oluyordu. 
Bürokrasinin ve başkentin boyutlarının bu süreç içinde büyümesiyle ihti-
yaçlarının artması karşısında Roma’nın hedefi Latium ve civarını aşarak 
İtalya’nın tümü oldu.

Roma’nın İtalya’yı ele geçirme süreci, bir anlamda latifundia tarzı-
nın genişlemesi ve köle emeğinin büyük yaygınlık kazanma sürecidir. 

(10) Toutain, op. cit., s. 294 vd.

(11) Karadeniz, s. 9.

(12) Sabahat Atlan, Roma Tarihinin Ana Hatları, İstanbul, İÜ Edebiyat Fak. Y., 1970, s. 
42-46; Karadeniz, loc. cit., Toutain, loc. cit.
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İtalya’nın fethi sırasında, bir yandan toprakları büyüyen büyük toprak 
sahipleri, buna paralel olarak büyük bir siyasal etkinlik de kazandılar. Bu 
iki yanlı kazanmalarını konsolide etmek isteyen latifundia sahiplerinin el-
lerindeki en etkili araç bizzat temsil edildikleri senato idi. Bu nedenle bü-
yük toprak sahipleri, Roma’nın İtalya’daki yayılması genişleyerek devam 
ederken, krallığı tasfiye ederek, Senato egemenliğine dayalı Cumhuriyet 
yönetimini kurdular.

Özünde, senatör oligarşisi biçiminde ortaya çıkan bu yönetim, 
patricius’ların yeni toprak talepleri karşısında önce İtalya’nın tümünü, ar-
kasından Akdeniz havzasını fethe yöneldi.

Bu dönemin ekonomi tarihi açısından önemi, Roma sitesinin gele-
neksel tarımsal üreticilik dokusunda meydana gelen radikal değişmedir. 
Bu dönemdeki savaşların köle ve toprak açısından çok verimli olmasının 
sonucu olarak, tarımsal alanda kendilerine yeterli aile işletmeleri yerlerini 
pazar için üretim yapan, köle emeğine dayalı büyük işletmelere bırakmış-
lardır(13).

M.S. 1. yy.a kadar süren bu fetih savaşları, Roma ekonomisinin bü-
yük boyutlarda genişlemesine ve yapısal değişiklikler geçirmesine neden 
olmuştur.

Büyük ölçekli latifundia tarımının oluşabilmesi, savaşlarla ortaya çıkan 
iki olgunun sonucudur. Bunlardan birincisi toprak mülkiyetinin niteliğinin 
değişmesi ve geleneksel toprak sahipleri arasında meydana gelen büyük 
değişmelerdir. Cumhuriyet döneminde, tüm Roma vatandaşlarının sa-
vaşlara katılmak zorunda olmaları, küçük ve orta çiftçinin yıkımına yol 
açmıştır. Küçük çiftçi iki yandan gelen aşındırıcı etkilerle başbaşadır. Bir 
yandan savaş teçhizatını kendinin sağlamasını gerektiren eski kural, eko-
nomik anlamda yıkımına neden olmaktadır. Küçük köylü tarımının ge-
nelde ve Cumhuriyet dönemi başlarında Roma’da özellikle geçimlik dü-
zeyde olmasından ötürü, küçük çiftçi savaş teçhizatını kendi olanaklarıyla 
elde edememekte, ama yasa gereğini de yerine getirmek için senatörlere 
borçlanarak bu teçhizatı sağlamaktadır.

Küçük çiftçinin şiddetle maruz kaldığı ikinci aşındırıcı etki ise savaşta 
geçirdiği süre içinde tarlasının bakımsızlıktan harap olması ve bu nedenle 
en azından bir yıllık üründen mahrum kalması ve buna bağlı olarak o 
yıllık geçimini sağlayabilmek için bir kez daha borçlanmasıdır.

Küçük köylülük bireysel düzeyde bu aşındırıcı etkilerin sonucu olarak 
büyük darbeler yerken, savaşlarda çok sayıda insanın ölmesi, küçük köy-
lü sınıfının fizik anlamda da büyük çapta aşınmasına neden olmaktadır.

Bu koşullar altında, küçük çiftçi ekonomik iflasın eşiğine gelmiş ve 
savaşlardan sağ çıkabilenlerin önemlice bir bölümü topraklarını latifun-
dia sahiplerine terkederek, kentin işsiz nüfusunu arttırmak üzere Roma’ya 
göçmüşlerdir(14).

(13) Engels’in de belirttiği gibi, «köle küçük toprak sahibini kovmaktadır» Friedrich 
Engels, Anti Duhring, Ankara, Sol Y., 1977, s. 292.

(14) Homo, s. 37.
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Küçük çiftçinin tasfiyesinden sonra sıra orta çiftçiye geldi. Orta çift-
çi de başka boyutlarda olmak üzere iki yıkıcı etkiyle başa çıkamamak-
tadır. Küçük köylülüğün ekonomik hayattan büyük çapta tasfiyesi, bun-
ların askerlik yükümlülüklerinden kurtulmalarına neden olmuştur. Artık 
Roma ordusunun belkemiği orta çiftçilerdir. Ancak, bu arada Roma’nın 
yürütmekte olduğu savaşların da boyutları büyümüş ve insan kayıpları da 
bu büyümeye paralel olarak çok artmıştır. Örneğin sadece İspanya’nın 
fethi sırasındaki birçok savaştan iki tanesinde, Viriathe ve Numance 
Savaşlarında 50.000’den fazla Romalı vatandaş ölmüştür.

Diğer yandan, Sicilya, Sardinya ve Kuzey Batı Afrika’nın fethedilmele-
riyle büyük miktarda tahıl Roma’ya akmaya başlamıştır(15).

Roma açısından bir anlamda ganimet olan bu tahılı devlet çok düşük 
fiyattan tüketiciye aktarabiliyordu. Tahıl fiyatlarının böylece çok aşağıya 
çekilmesi, latifundia sahiplerini ürün dönüşümüne yöneltmiştir. Kara ta-
şımacılığının pahalılığı, köle emeğinin düşük verimi, pazara olan uzaklık 
gibi olumsuz etkenlerden ötürü, deniz yoluyla çok ucuza taşınan ithal buğ-
dayıyla rekabet etmek latifundium sahipleri için olanaksızdı. Bu nedenle 
birçok latifundium zeytin, üzüm gibi daha verimli ürünlerle hayvancılığa 
yöneldiler. Bu durum karşısında, az sayıda köle ile pazar için tahıl üretimi 
yapan orta çiftçiler zor durumda kaldılar. Orta çiftçi zaten savaş yüküm-
lülüğünün finansmanı için senatörlere borçlanmıştı. Bir de tahıl fiyatla-
rı düşünce, orta çiftçiler bu kez tahıl yerine, üzüm, zeytin veya hayvan 
yetiştirebilmek amacıyla işletmelerini yeniden düzenleyebilmek için bir 
kez daha borçlandılar. Ancak kredi talebinin artması, aylık faiz hadlerinin  
% 10’a çıkmasına ve faizlerin ana paraya eklenmesine neden oldu.

Böylece önemli bölümü savaşlarda yok olan orta çiftçinin geri kalan 
bölümünü Afrika tahılı ve faiz hadleri yok etti. M.Ö. 2. yy.da Roma’da 
orta çiftçilik iflas etmiş ve tarlaları latifundium’lara eklenmişti.

Küçük ve orta çiftçiliğin tasfiye edilmesiyle topraklardaki temerküz eği-
limi sona ermedi. Bir yandan büyük latifundium’lar küçüklerini yutarken, 
diğer yandan da fethedilen topraklar nüfuzlu senatörlere önce kira karşılı-
ğı, sonra da mülk olarak verildi. Zaten Senatonun Cumhuriyet dönemin-
de tüm iktidarı bünyesinde barındırabilmesinin anlamı, bu toprak temer-
küzünün organizasyonu ile ilgiliydi. M.Ö. 104 yılında tribun L. Marcus 
Phillippus’un açıkladığına göre, artık tüm Roma tarımsal toprakları 2.000 
patrici arasında bölüşülmüş durumdaydı(16).

Bu kadar büyük tarımsal işletmelerin oluşabilmesi, küçük ve orta çift-
çiliğin tasfiye edilerek topraklarına el konulmasına bağlı olduğu kadar, 
hatta ondan da fazla bu büyük işletmeleri mümkün kılabilecek ölçekte 
emek gücü sağlanmasına bağlıdır. Bu açıdan, Cumhuriyet döneminde 
özellikle Batı Roma’da latifundia tarımını mümkün kılan temel etken, ta-
rihin hiçbir döneminde görülmemiş miktarlarda kölenin Roma’ya getiril-

(15) Sadece, M.Ö. 196 yılında bu bölgelerden Roma’ya gelen tahıl 760.000 hektolitre 
tutarında idi. Albert Malet, Nouvelle Histoire Universelle, Paris, Hachette, 1944, 
vol. I, s. 171.

(16) Maillet, s. 191.


