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1. İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİNİN ALANI, İKTİSAT TARİHİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİNİN ALANI, İKTİSAT TARİHİ
1.1 Medeniyetlerin İktisat Tarihi-İktisadi Düşünce Tarihi
1.2. Avrupa-Batı Merkezli Medeniyet Yaklaşımları
1.3. Doğu Merkezli Medeniyet Yaklaşımları
1.4. Medeniyetler, Türk İktisat Tarihi-İktisadi Düşünce Tarihi
1.5. Milletlerin İktisat Tarihi, Türk İktisat Tarihi-İktisadi Düşünce Tarihi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. İktisat Tarihi disiplininin ana ilgi konuları nelerdir?
2. İktisadi Düşünce Tarihi hangi konularla ilgilenmektedir?
3. Medeniyetlerin bakış açılarına göre İktisadi Düşünce Tarihinin alanına giren konular
değişiklik gösterebilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
İktisat Tarihi ve
İktisat Tarihi ve
Okuyarak,
Fikir
İktisadi Düşünce Tarihi
İktisadi Düşünce Tarihi Yürüterek, Araştırarak.
alanlarının kapsamına giren
konular ayırt edilebilecektir.
Konu

Medeniyet
Yaklaşımları

Kazanım

Farklı
Medeniyet
Okuyarak,
Yaklaşımları ve bunların Araştırarak.
ilgilendiği
konuları
öğrenmek.

Doğu
ve
Batı
Medeniyet
Okuyarak,
Fikir
Yaklaşımları ve İktisadi medeniyet yaklaşımlarının Yürüterek,
Araştırarak,
Düşünce Tarihi
Tartışmalara
Katılarak.
İktisadi Düşünce Tarihine
bakışlarındaki benzerlikler
ve
farklılıklar
tespit
edilecektir.

13

Anahtar Kavramlar
İktisat Tarihi
İktisadi Düşünce Tarihi
Medeniyet
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Giriş
Bu derste öncelikle iktisadi düşünce tarihi alanının konusu ve kapsamı tanıtılacaktır.
İktisadi düşünce tarihi medeniyetler açısından değerlendirilecektir. Avrupa-Batı merkezli
yaklaşımlar ve sakıncaları Doğu merkezli medeniyet yaklaşımları hem iktisat tarihi hem iktisadi
düşünce tarihi açısından ele alınacaktır. Son olarak milletlerin iktisat-iktisadi düşünce tarihi ve
Türk iktisat-iktisadi düşünce tarihinin kapsamı değerlendirilecektir.
Dersin sonunda İlk Çağ bölümüne bir giriş yapılacaktır. İlk Çağ ekonomilerinin temel
özellikleri tanıtılacaktır.
.
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İktisadi düşünce tarihinin alanını iktisat tarihi oluşturur. İnsanlığın iktisat tarihi, iktisadi
performansı temelden değiştiren ve iktisadi büyümeyi uzun süreli mümkün kılan iki köklü
değişimin tarihini içerir. Bu değişimlerin birincisi tarım inkılabı ikincisi de sanayi inkılabıdır.
Her toplum, kendi tarım inkılabını ve sanayi inkılabını diğer toplumlardan farklı
zamanlarda başlatmış, yaşamış ve yaşamaktadır. Bu süreç teknolojik gelişmelere bağlı olarak
devamlı bir süreçtir. Tarım/sanayi inkılabını gerçekleştiren bir toplum/ekonomi, teknolojik
gelişmeyi ve buna bağlı ticari, sınai ürünler geliştirmeyi sürdürmek zorundadır. Aksi halde
zaman içinde daha ileri teknoloji, ticari ve sınai ürünler geliştiren toplumların/ekonomilerin
gerisinde kalır.
Örneğin tarım inkılabının başladığı bölgeler olan Yakındoğu, Ortadoğu ve Uzakdoğu,
uzun yüzyıllar boyunca Avrupa’ya göre gelişmiş iktisadi bölgeler iken, fabrika sanayi
inkılabının İngiltere’de başlamasından ve diğer Avrupa bölgelerine yayılmasına paralel olarak
19.yüzyıldan itibaren ekonomik olarak geri kalmışlardır. Ancak zaman içinde ileri teknoloji,
ticari ve sınai ürünler geliştirmede görece olarak İngiltere, 19.yüzyılın üçüncü çeyreğinden
itibaren Alman ekonomisinin gerisinde kalmış, 20.yüzyılın ilk yarısında ise ABD, Avrupa
sanayileşmiş ülkelerini geride bırakmıştır.
İki binli yılların başlarından itibaren ise Çin, Hindistan, Rusya ve Türkiye başta olmak
üzere Yakın ve Uzakdoğu, ileri teknoloji geliştirmede sorunlar yaşamakla birlikte ticari ve sınai
ürünler geliştirerek yeniden yükselen dünya ekonomileri trendine girmiş bulunmaktadırlar.
İktisat tarihçileri alan olarak genellikle bu iki köklü değişimi (tarım inkılabı ve sanayi
inkılabı) esas alarak, medeniyetlerin ve milletlerin/ulusların iktisat tarihini konu alırlar. Bunları
kıyas ederek dünya iktisat tarihini yazmaya çalışan iktisat tarihçileri de vardır. Ancak dünya
iktisat tarihinin yazılabilmesi için medeniyetlerin ve milletlerin iktisat tarihini mutlaka ortaya
koymak gerekmektedir.

1.1. Medeniyetlerin İktisat Tarihi-İktisadi Düşünce Tarihi
İktisadi düşünce tarihçilerini de içine alan İktisat tarihçileri ve genel olarak tarihçiler
medeniyetleri farklı kıstaslarla ele alabilmektedirler. Ancak bu kıstaslar kendi içinde bazı
farklılıklar gösterse bile önemli bölümünde Avrupa merkezli medeniyet -dünya sistemiyaklaşımı ön plana çıkmaktadır. Ancak Avrupa merkezli medeniyet yaklaşımlarında da
farklılıklar vardır. Bunlardan bir kısmı Güney Avrupa merkezli 16. Yüzyılda başlayan Avrupa
ticaret devrimine ve liberalizme dayalı “Akdeniz Medeniyeti”ni ön planda ele alırken, diğer bir
kısmı, Kuzey Avrupa merkezli 18. Yüzyıl ortalarında başlayan Avrupa sanayi devrimine ve
kapitalizme dayalı “Batı Medeniyeti”ni ön planda ele almaktadırlar.
Ancak bir süreden beri iktisat tarihçileri ve tarihçiler, Doğu Medeniyetlerine dayalı
yaklaşımları ele almakta, kıyaslamakta ve önemli açılımlar getirmektedirler. Bu yaklaşıma göre
Avrupa merkezli “dünya sistemi”nin en fazla 500 yıllık bir geçmişi vardır. Ancak bundan çok
16

daha önce Doğu’da birçok bölgede farklı zamanlarda Doğu merkezli “dünya sistemleri” ortaya
çıkmış ve uzun zamanlar boyunca var olmuştur. Bu genel yaklaşımla “dünya tarihinde ilk kez
Avrupa merkezli dünya sistemi oluşmuştur” yaklaşımına önemli eleştiriler yöneltmektedirler.
Zirai tarım devriminin ortaya çıktığı Orta Doğu-Anadolu ve Mısır üçgeni Akdeniz
medeniyetleri olarak adlandırılmıştır ve Avrupa’nın dışında Yakın Doğuyu temsil etmektedir.
Akdeniz medeniyeti olarak anılan bu üçgen içinde doğup gelişen medeniyetler, Akdeniz
vasıtası ile deniz ticaretini geliştirip, güçlü ekonomiler kurarak önce bölgesel ekonomik güç
haline geldiler. Sümer, Babil, Asur, Hitit gibi Mezopotamya ve Anadolu’da kurulan farklı
kültür ve medeniyetler, eski Yunan şehir devletleri ya da bölgesel bir güce dönüşen Mısır
devletleri, yerel ve bölgesel güç haline gelen ekonomilere en iyi örneklerdir.
Onlardan bazıları, İpek yolu başta olmak üzere dünya transit ticaret yollarını kontrol
altına alarak bölgesel ekonomik gücü de aşıp, kendilerine/merkeze bağlı çevre ekonomiler
oluşturarak kendi dönemlerinin merkez dünya ekonomisini kurmayı başardılar. Makedon kralı
İskender Akdeniz medeniyet bölgesini ele geçirerek ve Hindistan’a kadar ipek yolunu kontrol
altına alıp bölgesel gücünü dünya imparatorluğuna ulaştırmıştı. Roma, şehir devleti iken
Akdeniz medeniyetlerini fethedip Roma İmparatorluğu’nu kurarak bölgesel güç merkezine
dönüşmüştü. İslam’ın doğuşu ile kısa bir müddet içinde ortaya çıkan Emevi ve Abbasi
İmparatorlukları ve bunları takiben Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları kendi zamanlarının
dünya ekonomilerini oluşturarak, dünya ekonomisinin merkezi olmayı başarmışlardı.

1.2. Avrupa-Batı Merkezli Medeniyet Yaklaşımları
Medeniyetlerin İktisadi Sistemler Olarak Değerlendirilmesi: Bu yaklaşıma göre
kapitalizm ve sosyalizm iki farklı ve birbirine rakip medeniyet olarak ele alınmaktadır. Her iki
yaklaşım da Avrupa merkezlidir. Milletler de bu sistemler içinde yer alan ekonomilerdir. Her
iki sistem de kendi içinde gelişmiş ve az gelişmiş ekonomilerden oluşmaktadır. Bu yaklaşımı
benimseyen İktisat tarihçileri bölge, ekonomi ve ulusları bu kriterleri temel alarak
değerlendirirler.
Medeniyetlerin İktisadi Kalkınmışlık Kriterine Göre Değerlendirilmesi: Bu
yaklaşıma göre kalkınmış sanayi ülkelerinin yer aldığı Avrupa ve ABD, Batı medeniyetini ve
kapitalizmi temsil eder. Bunlar merkez ekonomilerdir ve ileri medeniyet olarak tanımlanırlar.
Az gelişmiş ekonomiler Batı medeniyetinin dışında yer alan çevre ekonomilerdir ve az gelişmiş
ekonomilerin yer aldığı medeniyetlerdir. Bu yaklaşımı benimseyen iktisat tarihçileri ele
aldıkları bölgeleri, ekonomileri, ulusları bu kriterleri temel alarak değerlendirirler.
Medeniyetlerin Din ve Kültürlere Göre Değerlendirilmesi: Bu yaklaşıma göre
sanayi devriminin ilk geliştiği bölgeler dikkate alınarak sanayileşmenin ve kapitalizmin
ruhunun Protestan ahlakına dayalı olduğu iddia edilmiştir. Bu biraz daha genişletilerek Batı
kültürü ve kapitalizmin ruhunu Hıristiyan kültürünün oluşturduğu kabul edilir. Diğer dinler ve
kültürler kapitalizme/sanayileşmeye engel veya altyapı sağlamayan değerler olarak kabul
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edilirler. Bu yaklaşımı benimseyen iktisat tarihçileri ele aldıkları bölgeleri, ekonomileri,
ulusları bu kriterleri temel alarak değerlendirirler.

1.3. Doğu Merkezli Medeniyet Yaklaşımları
Güney Avrupa merkezli 16.yüzyıl Avrupa ticaret devrimine dayalı medeniyet yaklaşımı
ile Batı Avrupa merkezli 18.yüzyıl ortasında başlayan Avrupa sanayi devrimine dayalı
medeniyet merkezli yaklaşımlara iki önemli eleştiri yöneltilmektedir. İlk eleştiri zaman olarak
yapılmaktadır. İkinci eleştiri ise Batı merkezli medeniyet yaklaşımlarının Batı’dan çok önce
Doğu’da yaşanan başta Tarım ve Ticaret Devrimi olmak üzere Doğu’da yaşanan birçok iktisadi
devrimi göz ardı etmesidir.
MÖ.8000’de bitkisel Tarım Devrimi Ortadoğu’da (Mezopotamya, Anadolu ve Kuzey
Afrika üçgeninde) başlamış ve çevreye yayılmıştır. Yine aynı dönemlerde başlayan
hayvancılığa dayalı Tarım Devrimi ise Yakın ve Uzak Doğu’da (Orta Asya’da) yaşanmış ve
çevreye yayılmıştır. Avrupa her iki alandaki tarım devrimini Doğu’dan çok geç dönemde
yaşayan bölgedir. Tarım devrimi Güney ve Batı Avrupa’da, Roma ve Endülüs ile MÖ.200MS.700 yıllarında başlayarak yayılmış, Kuzey Avrupa’da ise MS.1000 yıllarında başlamıştır.
Ticaret devrimi, tarım devrimi sonucunda ortaya çıkan üretime dayalı olarak
geliştiğinden Doğu’dan Batıya doğru yayılmıştır.
Şehirler, Tarım Devrimi sonucunda geliştiklerinden ve medeniyetin en önemli
göstergesi olduklarından gelişmiş şehirler ve şehir medeniyetleri Tarım devrimine bağlı olarak
Doğu’da ortaya çıkmış ve yayılmıştır. Tarım devrimine dayalı olarak şehirler Avrupa’da çok
daha geç dönemde ortaya çıkmış ve gelişmişlerdir.
Göçebelikten yerleşikliğe gelişen Türk topluluklarını ve kurdukları imparatorlukları
inceleyen Biruni (973-1061) daha sonra da Endülüs başta olmak üzere Arap İslam devletleri ve
medeniyetlerini inceleyen İbni Haldun (1332–1406) Medeniyetin (Tarım ve Ticaret
Devriminin) Doğu’da bedevi ve göçebe bölgelerde başlamasının en önemli sebebinin aidiyet
duygusunun (Asabiyet) bu bölgelerde daha güçlü olması, buna bağlı bir araya gelme,
organizasyon ve işbölümünün sağlanması olarak açıklamışlardı.
Biruni ve İbni Haldun’un geliştirdiği aidiyet-asabiyet teorisini kaynak göstermeden
kullanan Maks Weber, Kapitalizm olarak tanımladığı Batı medeniyetinin kaynağını Protestan
ahlakına bağlamış, kuzey Avrupa’yı Dünya Medeniyetin doğup geliştiği ve dünyaya yayıldığı
merkez olarak tanımlamıştı. Böylece Doğu medeniyetlerini adeta görmezden gelerek, dünya
medeniyet merkezinin Batı Avrupa olduğunu açıklamaya çalışmıştı. Avrupa’da bu yaklaşımı
desteklemek üzere ve takiben, 19.yüzyılın sonu ve 20. yüzyılda, doğuyu küçümsemeye dayalı
Oryantalizm yaklaşımı gelişti ve yaygınlaştı.
Doğu merkezli medeniyet yaklaşımlarının bir kısmı, Batı Avrupa merkezli medeniyet
yaklaşımına ve oryantalizme bir reaksiyon olarak gelişti.
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1.4. Medeniyetler, Türk İktisat Tarihi-İktisadi Düşünce Tarihi
Türk iktisadi düşünce tarihinin temelini Türk iktisat tarihi oluşturur. Türk İktisat Tarihi,
göçebe medeniyet ve yerleşik medeniyet araştırmalarında önemli bir alan oluşturmaktadır. Türk
kavimleri ve devletleri göçebelikten yerleşikliğe geçen böylece her iki süreci de yaşayan, tarım,
ticaret ve sanayi devrimlerini ilk yaşayan ekonomiler arasında yer alan nadir milletlerden ve
ekonomilerdendir. Yine Türk kavimleri ve devletleri, tarihin bilinen en erken dönemlerinden
bugüne, Doğu’dan Batı’ya, kuzeye ve güneye doğru yerleşim alanlarını genişleterek yayılan,
yüzyıllar boyunca bunu devam ettirerek bugüne kadar sürdürebilen, geniş coğrafya üzerinde
dört kıtada yer alan, bilinen tüm dünya milletleri ve ekonomileri ile yüzyıllar boyunca iktisadi
ticari ilişkiler kuran adeta tek millet ve ekonomidir. Bu açıdan da Türk iktisat tarihi, dünya
medeniyet tarihi araştırmaları açısından önemli bir alan oluşturmaktadır.
Biruni(973-1061) Türk medeniyetlerinin bu özelliklerini değerlendirerek Doğu
medeniyetini oluşturan en önemli unsurların Türk, Hint ve Çin medeniyetleri olduğunu söyler.
Türk-Hint imparatorluğunu kuran Gazneli’ler ile Türklerin, Doğu medeniyetini temsil etme
gücüne eriştiklerini belirtmiştir. Arap Müslümanlarını Batı Medeniyeti içinde değerlendiren
Biruni, Arap Müslümanların Asur, Babil, eski Mısır, Sasani, Eski Yunan, Roma
medeniyetlerinin birikimlerinden faydalanarak İslam medeniyetine tevarüs ettirdiklerini ve
Arap Müslüman devletlerinin Batı medeniyetini temsil eden güce ulaştıklarını söyler. Daha
sonra Biruni, hem Gazneli’leri yenerek Doğuya doğru, hem de İslam hakimiyetini Araplardan
devralarak Batıya doğru uzanan Selçukluları dikkate alarak onbirinci yüzyılda Türklerin hem
Doğu hem de Batı Medeniyetini birlikte temsil etme gücüne eriştiğini ve artık dünya
medeniyetini temsil ettiğini ileri süren ilk tarihçi olmuştur.
İktisadi düşünce tarihine önemli açılımlar getirecek olan Türk İktisat tarihini dünya
medeniyet tarihi içinde değerlendirerek ele almak, medeniyet araştırmalarına da önemli katkılar
sağlayacaktır.

1.4. Milletlerin İktisat Tarihi, Türk İktisat Tarihi-İktisadi Düşünce
Tarihi
Milletlerin iktisat tarihini incelemek ve araştırmak, medeniyetlerin iktisat tarihini ortaya
koyma çalışmalarının altyapısını oluşturur. Bu nedenle oldukça önemlidir. Türk iktisat tarihi
incelemeleri bu açıdan oldukça önem taşımaktadır. Ancak Türkler ve kurdukları devletler ve
imparatorluklar çağlar boyunca coğrafya olarak Çin sınırından Avrupa’ya kadar çok geniş bir
alanda yayılmış bulunmaktadır. Henüz çağlar boyunca kurulan Türk devlet ve
imparatorluklarının iktisat tarihi ortaya konulamamıştır. Araştırmaya konu veri bolluğu
açısından Osmanlı dönemi en çok araştırma konusu olan dönem olarak ortaya çıkmaktadır.
Cumhuriyet dönemi Türkiye iktisat tarihi araştırmaları da, Cumhuriyet Arşivinin oluşturulması
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ve geliştirilmesine bağlı olarak araştırmacıların önem verdikleri alanlar içine girmektedir.
Selçuklu dönemi Türk İktisat tarihi araştırmaları Türklerin tarım devrimini ve ticaret devrimini
yeni bir evreye ulaştırmaları ve esnaf sanayi devrimini başlatmaları gibi dünya iktisat tarihinin
de dönüm noktalarını oluşturan önemli iktisadi gelişmeler içermesinden dolayı oldukça önem
taşımaktadır. Bu araştırmalar aynı zamanda yerleşik Türk devlet ve imparatorlukları döneminin
de iktisat tarihini ortaya koymaktadır.
Göçebe dönemi Türk toplulukları, devletleri ve imparatorluklarına dair iktisat tarihi
araştırmaları da oldukça önemlidir. Türkler hem göçebe hayvancılık yaparak göçebe
medeniyeti daha sonra da zirai tarımı benimseyerek yerleşik medeniyete geçen böylece her iki
aşamayı da yaşayan nadir topluluklardandır.
Bu gelişimin dünden bugüne izlenebilmesi için belirtilen alanlarda yapılacak
araştırmalar Türk İktisat tarihi ile birlikte dünya iktisadi düşünce tarihine de önemli katkılar
sağlayacaktır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde iktisat tarihi ve iktisadi düşünce tarihi alanlarının farkları ve neden birlikte
ele alınmaları gerektiğini değerlendirdik. Ayrıca farklı medeniyet yaklaşımlarının iktisat tarihi
ve iktisadi düşünce tarihi alanlarına getirdikleri farklı bakış açıları ve kesişme noktaları
incelendi.
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Bölüm Soruları
1)

İktisat tarihçileri için en önemli iki köklü değişiklik hangileridir?

2)

Avrupa Merkezli medeniyet yaklaşımları hangileridir?

3)

Avrupa Merkezli medeniyet yaklaşımlarına hangi eleştiriler getirilmiştir?

4)

İlk Çağ ekonomilerinin tarımsal özelliklerini maddeler halinde sıralayınız.

5)

Karma ekonomi-serbest ekonomi ayrımına göre İlk Çağ ekonomileri hangi

sınıfa dahil edilebilir?
6) Aşağıdaki coğrafi konumlardan hangisinde tarım devrimi daha sonra
gerçekleşmiştir?
A) Ortadoğu
B) Yakındoğu
C) Küçük Asya
D) Güney Avrupa
E) Kuzey Avrupa (X)

7. Aşağıdakilerden hangisi “Medeniyetlerin Din ve Kültürlere Göre Değerlendirilmesi”
çerçevesinde Batı Medeniyeti yaklaşımlarının önermeleri arasında bulunmaz?
A) Bu yaklaşıma göre sanayi devrimin gerçekleştiren ve kapitalizmin ruhunu oluşturan
etik değerlerin Protestan ahlakına dayalı olduğu iddia edilmiştir.
B) Batı kültürü ve kapitalizmin ruhunu Hıristiyan kültürünün oluşturduğu kabul edilir.
C) Batı’dan çok önce Doğu’da yaşanan başta Tarım ve Ticaret Devrimi olmak
üzere Doğu’da yaşanan birçok iktisadi devrimi göz ardı edilmemiştir. (X)
D) Diğer dinler ve kültürler kapitalizme ve sanayileşmeye engel veya altyapı
sağlamayan değerler olarak kabul edilirler.
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E) Protestan Ahlakı iktisadi gelişmeyi sağlayan önemli bir değerdir.

8. Şehirlerin ilk olarak gelişmesini sağlayan devrim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ticaret Devrimi
B) Sanayi Devrimi
C) Tarım Devrimi (X)
D) Teknoloji Devrimi
E) Bilgi Devrimi

9. Batı merkezli medeniyet yaklaşımlarından biri olan Medeniyetlerin İktisadi
Sistemler olarak değerlendirilmesinde medeniyetler hangi iki sistem içinde incelenir?
A) Doğu - Batı
B) Kuzey - Güney
C) İslamiyet - Hristiyanlık
D) Kapitalizm - Sosyalizm (X)
E) Merkez - Çevre

10. Ticaret ve tarım devrimlerinin coğrafi olarak ilk yayılımı nasıl olmuştur?
A) Kuzeyden Güneye doğru
B) Batıdan Doğuya doğru
C) Avrupa’dan Amerika’ya doğru
D) Asya’dan Afrika’ya doğru
E) Doğudan Batıya doğru (X)
25
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2. İLKÇAĞ (MÖ. 8000- MS. 500)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. İlk Çağda İktisadi Düşünce (MÖ. 8000- MS.500):
2.2. İlk Çağ Ekonomilerinin Özellikleri ve İktisadi Düşünce
2.3.Tarım Devrimi, Sonuçları ve İktisadi Düşünce: Serbest Ekonomi, Merkezi Ekonomi
ve Karma Ekonomi Modellerinin Doğuşu. Nüfus Artışı, Şehirleşme ve Yurtlaşma.
2.3.1.Tarım Devriminin Başlaması
2.3.2.Tarım Devriminin Sonuçları
2.4. İlk Çağda Yerleşik Medeniyetlerde İktisadi Düşünce
2.4.1 Anadolu ve Mezopotamya'da İktisadi Düşünce: Sümer, Babil, Hitit ve Asurlar
2.4.1.1. Sümerler
2.4.1.2. Babiller
2.4.1.3. Hititler (Etiler)
2.4.1.4.Asurlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- İlk Çağ’da ekonomilerinde insanların maddi ve manevi ihtiyaçları nasıl
karşılanıyordu?
2- Tarım Devrimi iktisat tarihi açısından ne kadar önemlidir?
3- Mezopotamya’da ilk şehir devletlerde iktisadi hayat ve iktisadi düşünce nasıl
şekillenmiş olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
İlk Çağ Ekonomilerinin İlk
çağdaki
bütün Okuyarak, Tartışmalara
özellikleri
ekonomilerin ortak ve temel Katılarak, Araştırarak.
özellikleri hakkında fikir
sahibi olmak.
Tarım Devrimi
Tarım Devrimi öncesi ve Okuyarak, Araştırarak.
sonrasındaki ekonomik hayat
hakkında bilgi sahibi olmak
Mezopotamya’da
iktisadi Mezopotamya’daki
ilk Okuyarak, Tartışmalara
düşünce
uygarlıklar iktisadi düşünce Katılarak,
Araştırarak,
Fikir Yürüterek.
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Tarım Devrimi
Göçebe Hayat
Yerleşik Hayat
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Giriş
Bu derste öncelikle tarım devriminin iktisadi hayatta yarattığı değişiklikler ele
alınacaktır. Tarım devrimiyle birlikte söz konusu olan şehirleşme ve yurtlaşma nüfus artışını
yanında getirerek yeni ekonomi modellerinin doğuşunu hazırlamıştır. Serbest ekonomi,
merkezi ekonomi ve karma ekonomi modellerinin sonraki ilkçağ devletlerinin ekonomik
hayatını belirlemiş ve bu yolla ilk iktisadi düşüncelerin gelişimini hazırlamıştır.
Dersin ikinci kısmında tarım devrimi sonrasında Anadolu ve Mezopotamya’da ortaya
çıkan devletlerden Sümer, Babil, Hitit ve Asur gibi yerleşik medeniyetlerdeki iktisadi düşünce
örnekleri ele alınacaktır.
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2.1. İlk Çağda İktisadi Düşünce (MÖ. 8000- MS.500):
İlkçağ ekonomileri tarım devrimi sürecini yaşayan ekonomilerdi. Tarım faaliyetleri iki
ayrı alt sektörde yürütülmekteydi. Zirai tarım ve hayvancılık. Bu iki farklı iktisadi tarım
faaliyeti, iki farklı medeniyet meydana getirmişti. Zirai tarım yapanlar yerleşik medeniyete
dayalı ekonomilerdi. Hayvancılık yapanlar ise göçebe medeniyete dayalı ekonomilerdi. İlkçağ
boyunca Türk devlet ve toplulukları hayvancılıkla uğraşan göçebe medeniyetler içinde yer aldı.
Yerleşik medeniyetler bitkisel üretimi köle emeğine dayalı geliştirildiler. Ancak
hayvansal üretim yapan göçebe medeniyetler, hür emeğe dayalı hayvancılık faaliyeti yaptılar.
Daha sonra yerleşikliği geçince de hür çiftçilik yaptılar. Hür iktisadi faaliyet, köle emeğine
dayalı iktisadi faaliyetten daha verimli bir ekonomi oluşturduğundan, zamanla göçebelikten
yerleşikliğe geçen Türk toplulukları büyük imparatorluklar kurup, verimsiz ekonomi yürüten
yerleşik medeniyetlere karşısında iktisadi üstünlük sağladılar. İktisadi gücün sonucu olarak da
hem göçebelik hem yerleşiklik döneminde savaş üstünlüğü sağladılar.
İlkçağ ekonomik faaliyetlerinden zirai ekonomi yakın Doğu’da, hayvancılık ise Orta
Asya’da gelişmişti. Kısaca Doğu (Ortadoğu-Anadolu-Mısır-Orta Asya) Bu geniş iktisadi
faaliyetin geliştiği yerdi. Kutsal kitaplardan mülhem iktisadi alışveriş usulleri tanımlamışlardı.
İlçağdan bugüne intikal eden Hamurabi kanunu, ticaret anlaşmaları, borç-kredi anlaşmaları gibi
yazılı kaynaklar iktisadi kuralları anlatan en önemli kaynaklardı. Doğu’da İktisadi düşünce
İdarecilerin kutsal kitaplardan ve Tanrıdan ilham alarak geliştirdiklerini ileri sürdükleri
önderliklerinde kurulan iktisadi kurumlar ve uygulamalarından oluşmaktaydı. Putperest eski
Yunan ve Hıristiyan öncesi Roma’nın kutsal kitapları yoktu. Ancak bunlar Doğu ile alışveriş
halinde olup iktisadi faaliyetleri öğrenmişlerdi. Onlarda bu boşluğu felsefe geliştirerek ev
ekonomi gibi basit iktisadi tarifler tanımlar geliştirdiler. Ancak ev okonomisi anlayışını aşkın
çok geniş iktisadi faaliyetler söz konusu idi.

2.2. İlk Çağ Ekonomilerinin Özellikleri ve İktisadi Düşünce
İlkçağ ekonomilerinin en önemli iktisadi faaliyeti tarımdı. Temel sorun olan beslenme
ihtiyacını, avlandığı hayvanlar, bulduğu bitkiler, sonraları da evcilleştirdiği hayvanlarla ve
işlemeğe başladığı topraktan elde ettiği ürünlerle gidermekteydi.
Tarım devriminin başladığı, tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerin ilk ve önemli belirtilerin görüldüğü Mezopotamya’da hurma, buğday ve arpa üretimi, Mısır’da sıcak iklimin elverişli
olduğu tahıl, sebze ve meyve üretimi, Eski Yunan ve Eski Roma sitelerinde ise üzüm ve zeytin
üretimi yapılmış, şarap ve zeytinyağı imal edilerek koyun ve at gibi hayvanlar yetiştirilmiştir.
Tarım üretimine dayalı ticaret faaliyeti de zaman içinde gelişerek tarımsal faaliyetlerin
yanında ticari faaliyetlere yönelişlerdi. Para, bir mübadele aracı olarak kullanılmaya başlayarak
toplum içi ticaret zamanla toplumlar arası bir nitelik kazanmış, sömürgecilik, deniz ticareti ve
ulaştırma gibi işlerle uğraşarak gemi sahipleri-gemicilik, banker ve tüccar gibi meslekler ve
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sınıflar ortaya çıkmıştır. Kolektif çalışmayı gerektiren bentler, sulama kanalları ve barajlar inşa
etmişlerdir.
İlkçağın ekonomik hayatına önce üretimin aile için, ailenin ihtiyaçları için yapılmış,
üretilen malların aynı aile tarafından tüketilmiş, yani “kapalı aile ekonomisi” veya “kapalı
ekonomi” denilen düzen egemen olmuştu. Sonraları fazla üzerim, pazar için üretime dönüşerek
mübadele ve meslekî iş bölümü ortaya çıktı. Böylece ekonomik faaliyetler yoğunluk kazanmış,
bunları düzenlemeyi amaçlayan kurallar ve fikirler belirmeye başlamıştı.
İlk çağın bir gereği olarak bitkisel üretime dayalı tarımsal faaliyetlerin ve diğer
hizmetlerin insan emeğine dayanılarak yapılması zorunluluğu yerleşik toplumlarda kölelik
kurumunun önem kazanmasına neden olmuştur. Buna karşın hayvancılığa dayalı iktisadi
faaliyetin olduğu göçebe toplumlarda ise kölelik gelişmemişti. Yerleşik medeniyetlerde
toplumun en alt sınıfını oluşturan köleler, üretime büyük katkıda, bulunmalarına rağmen sürekli
olarak insanlık dışı davranışlara konu olmuşlar, alınıp satılarak iyi bir kazanç kaynağı ve
ganimet niteliği kazanmışlardır.
İlk çağdan itibaren köleler madenlerin çıkarılması, un değirmenlerinin döndürülmesi ve
yük taşıması gibi daha ziyade hayvanların yapması gereken çok güç işlerde çalıştırılmış,
zincirlere vurulmuş, dövülmüş, sakat bırakılmış ve hukuken bir mal olarak kabul edilmiş
dolayısıyla ucuz emek olarak sahiplerine ve çağın ekonomisine büyük katkıda bulunmuşlardır.
Öte yandan üretime katılan faktör sahiplerinin, üretime katılmaları ölçüsünde üretimin
sonucundan pay almaları biçiminde tanımlanabilen “iktisadi bölüşüm”, ilkçağda yine yerleşik
toplumlarda söz konusu olamamıştı. Zira ezilen ve hor görülen köylüler ile kölelerin yaptıkları
üretimin çok az bir kısmı, bu kesimin tüketim ihtiyaçlarını gidermiş, geri kalan büyük bir kısmı
ise, üretime katılmayan sınırlı ve imtiyazlı, bir sınıfın lüks ve gösterişli yaşamları için
kullanılmıştır.
Diğer yandan, servet elde edebilmenin yolu ise iktisadi faaliyetlerden çok siyasî ve
askerî faaliyetlerle mümkün olabilmekteydi. Bu düşünce ve inancının ilk çağa egemen olması
bu çağda ekonomik faaliyetler yerine siyasi ve askeri konuların, köylü ve sanatkâr gibi üreticiler
yerine yönetici, kumandan ve asiller gibi soylu kabul edilenlerin önem kazanmasına neden
olmuştu. Dolayısıyla düşünürler de ekonomi yerine siyaset ve sanat alanlarında fikirler ileri
sürmüşler ve az sayıda da olsa bazı düşünürler eserler vermişlerdi.
Aslında ilkçağda nüfusa göre oldukça geniş sayılabilecek alanda iktisadî faaliyetlerin
mevcudiyetine rağmen bugünkü anlamında iktisadî düşünce yerine ancak bazı iktisadî fikir
kırpıntılarının varlığına rastlanılmaktadır.
Nitekim, tarım alanlarında ve sulama işlerinde, ulaştırma ve deniz ticaretinde önemli
gelişmeler kaydetmiş Mezopotamya toplumlarından Sümer, Babil ve Asur ile Eski Mısır,
Fenike, Kartaca ve İran gibi Doğu toplumlarında kaynağı daha ziyade dini kitaplar olmakla
beraber faiz, devlet, iç ve dış ticaret, borç ve emanet alma ve verme gibi konularla ilgili fikirler
ve bu fikirlerden yararlanılarak yapılmış ve uygulanması zorunlu kılınmış kurallar mevcuttu.
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Örneğin, yazılı ilk hukuk kuralı olarak ünü günümüze kadar gelen ve: alacakların tahsili,
emanet verme ve alma, mülkiyet, işçi ve işveren ilişkileri, sanatta yetişme, tarım ve sanayi
işçilerinin ücretleri, kira, miras, vergi ve angarya gibi toplumun sosyal ve ekonomik yapısını
ilgilendiren konuları içeren “Hammurabi Kanunları” ilk iktisadî fikirlerin bir sonucu
niteliğindedir.
Anlaşılacağı üzere Doğu toplumlarına hakim olan iktisadi düşüncenin esasını, iktisadî
faaliyetlerin en küçük bir noktasını dahi, kaynağı din veya kral olan bir otorite tarafından
düzenlemek ve böylelikle, toplumda sosyal huzuru ve istikrarı sağlamak ve iktisadî alanda
yeknesaklığı muhafaza etmek gibi siyasi, dini ve ahlaki görüş oluşturmuştur.
Kısaca, ilkçağ Doğu toplumlarında kural haline dönüşen, iktisadî düşüncenin patenti
hemen hemen yalnızca siyasî otoriteye ait olup bunun da kaynağını başlıca dini inanış, bu
inanıştan gücünü alan otorite-idare ile uygulanan hukuk-mevzuat teşkil etmiştir.
İktisat hukuku ile bu hukuku uygulayacak iktisadi kurumları da içeren bu gelişmiş
mevzuata baktığımızda, iktisadi düşünceye dair önemli tespitler yapılabilmektedir.
Birbiriyle etkileşim içindeki bu ekonomiler, birbirinden farklı iktisadi yönetim
sistemleri uygulamaktaydılar. Etkileşime rağmen farklılıklar bize, iktisadi yönetim sisteminin
bilinçli tercihlere dayandığını kanıtlamaktadır.
Mezopotamya ve Anadolu’da “Serbest Ekonomi Sistemi” uygulanırken, Mısır’da
“Merkezi Ekonomi Sistemi” uygulamaktaydı. Bu durum bize, bugün de uygulaması devam
eden bu yönetim sistemlerini ilk keşfedip geliştiren Doğu’da, anonim iktisadi düşüncenin hayli
gelişmiş olduğunu kanıtlamaktadır. Ancak bu anonim iktisadi düşüncede hangi düşünürlerin,
hangi ölçüde payı olduğu bilinmemektedir.
Doğu ile iktisadi ilişkiler içinde olan Eski Yunan ve Eski Roma, hem serbest ekonomi
hem de merkezi ekonomi sisteminin özelliklerini bir arada uyguladılar. İktisatçıların “Karma
Ekonomi Sistemi” yönetim modeli olarak adlandırdıkları bu model aslında özgün iki farklı
modeli aynı ekonomide uygulamaya dayalıydı.
Eski Yunan ve Roma’da yetişen düşünürler genellikle ikinci derecede olmakla beraber
yine de eserlerinde ekonomik düşüncelere yer vermişlerdir. Ancak bu iktisadi düşüncelerin,
dönemin iktisadi kurumlarını ve iktisadi sistemini dahi anlamaktan hayli uzak ve basit olduğu
görülmektedir. Kısaca Eski Yunan ve Roma’da filozofların eserlerinde anlattıkları iktisadi
düşünce, dönemlerindeki iktisadi kurum ve sistemin gerisinde kalmıştı. Bu durum da bize, bu
özgün iktisadi yönetim modellerinin Eski Yunan ve Roma’nın dışında Doğu’da geliştirildiğini,
Eski Yunan ve Roma’ya intikal ettirildiğini göstermektedir.
Avrupalı iktisat bilimciler, iktisat bilimini özellikle Eski Yunan’daki basit iktisadi
düşünceye dayandırmaya çalışmışlarsa da, gerçekte bu basit iktisadi düşüncenin kaynağı da
Doğu’ya dayanmaktaydı.
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Eski Yunan'da ekonomiye ait ilk bilgilerin yer aldığı iki değerli eser, «Homer» devrine
ait (M.Ö.XII-VII) «İliada» ve «Odyssee»dir.
«Homer» devrinin ekonomik hayatını tasvir eden bu eserlere göre ekonomik faaliyetler
bu devrede «ev ekonomisinin (oikonomia) geçerli olduğu bir düzende meydana gelmiş, üretim
aile içindeki fertlerin emrinde bulunan esirler tarafından yapılmıştır. Bu devredeki üretimin
amacı, pazar ve mübadele olmayıp doğrudan doğruya ailenin ihtiyacını gidermekdir.
Bununla beraber, bu devrede de bazı ihtiyaçların karşılanması amacıyla zaman zaman
trampa usulüne başvurulurdu. Fakat bu gibi faaliyetlerin vatandaşlık haklarından yoksun bırakılmış köleler ile yabancılar tarafından yapılması istenilirdi. Kısaca söylemek gerekir ki, bu
devirde «ekonomik olayları» izleyen ekonomik düşüncelerin konusu, «ekonomik
organizasyon», «kâr», «faiz», «ücret», «fiyat» ve «para» gibi bir kaç sorundan ibaretti. Bu
nedenledir ki, bu devir düşünürlerinin düşüncelerinde ve ele aldıkları konularında bir benzerlik
ve bir yeknesaklığın var olduğu görülür.
Bununla beraber ilkçağda, özellikle «felsefe» alanında büyük bir çağ açan düşünürler
yetişmiştir. Bu oluşun en önemli nedeni ise, bu çağda felsefenin henüz bilimlerden ayrılmamış
olması ve felsefe kavramının zamanın bütün bilgileri anlamına gelmesidir. Bundan dolayıdır
ki, «Eski Yunan» ve «Roma»da ilk filozoflar ilk bilginlerdi. Bunların içerisinde, geniş bilgiler
verenler ise «Eski Yunan»da «Sokrat», «Xenophon», «Platon» ve «Aristoteles», «Eski
Roma»da ise «Cato» ve «Cicero» idi.

2.3.Tarım Devrimi, Sonuçları ve İktisadi Düşünce: Serbest Ekonomi,
Merkezi Ekonomi ve Karma Ekonomi Modellerinin Doğuşu. Nüfus Artışı,
Şehirleşme ve Yurtlaşma.
2.3.1. Tarım Devriminin Başlaması
Tarım inkılabı iki alt alanda ve ayrı bölgelerde 10.000 yıl önce başladı. Bu dönüşüm
aynı zamanda neolitik dönemin (cilalı taş devri) başlangıcı sayılmıştır. Tarım inkılabının bu iki
alt alanı göçebe hayvancılık ve yerleşik bitkisel üretimdir. Modern zamanlarda bilinen önemli
yiyecek bitkilerinin büyük bölümü neolitik çiftçiler tarafından keşfedilmiştir. Yine
zamanımızda bilinen evcil hayvan türleri ve bunlardan elde edilen hayvan ürünlerinin önemli
bölümü neolitik göçebe hayvancılık yapanlar tarafından keşfedilmiştir.
Tarım inkılabının en önemli sonucu üretim artışı ve nüfus artışıdır. Bu gelişmelere bağlı
olarak yurt, köy, kasaba ve şehirler doğmuş, bu gelişmeleri tamamlayıcı sosyal, kültürel, dini,
idari, siyasi ve iktisadi organizasyonlar ortaya çıkmıştır. Siyasi organizasyon olarak ilk kez
devlet ve yeni siyasi yönetim modelleri ortaya çıkmıştır. İktisadi organizasyon olarak tarımın
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yanında tarım ürünlerine dayalı ticaret sektörü doğmuş ve gelişmiştir. Yeni iktisadi yönetim
modelleri ortaya çıkmıştır.

Yerleşik Bitkisel Üretim, Çiftçilik:
Bitkisel üretim toprağa bağlılığı, yerleşikliği gerektirmekteydi. Tarihte ilk kez 10.000
yıl önce zirai üretim yapan yerleşik çiftçi topluluklar ortaya çıkmıştır.
Yerleşik bitkisel üretimle uğraşan çiftçi topluluklar düzenli akarsuların beslediği Arap
yarımadası, Suriye ve İran’ın içinde olduğu Orta Doğu, Anadolu ve Kuzey Afrika üçgeni ile
Kuzey Çin, Afganistan ve Kuzey Hindistan’da ortaya çıkmış ve gelişmiştir.
Sürekli tarımın ilk geliştiği bölgelerden iki vadi, yüzyıllar boyunca sürekli tarım
yapılabilen en önemli vadiler oldu. Bu imkânı sağlayan vadiler; Fırat ve Dicle nehirleri
arasındaki bölge ve Mısır’ın Nil Vadisi’ydi.
Göçebe ve Yarı Göçebe Hayvancılık:
Hayvancılık değişen mevsimlere göre farklı otlaklara ulaşmayı gerektirmekteydi.
Tarihte ilk kez 10.000 yıl önce hayvancılık yapan göçebe ve yarı göçebe topluluklar ortaya
çıkmıştır.
Göçebe ve Yarı Göçebe Hayvancılıkla uğraşan topluluklar Orta Asya, Kuzey Arabistan,
Orta ve Güney Amerika’da düzenli akarsuların bulunduğu geniş otlaklarda ortaya çıkmış ve
gelişmiştir.
Türkler Tarım İnkılabının hem göçebe hayvancılık dönemini hem de yerleşik çiftçilik
dönemini yaşayan nadir topluluklardan ve ekonomilerdendir.

2.3.2.Tarım Devriminin Sonuçları
İktisat biliminde, ilkçağlardan bugüne kadar iktisadi yönetim sistemi ve modeli olarak
üç tür yönetim sistemi-modeli geliştirilmiştir. Bunlar: serbest ekonomi modeli, merkezi
ekonomi modeli ve karma ekonomi modelidir.
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Her üç model de ilkçağ ekonomileri tarafından geliştirilmiş ve uygulanmıştır. İktisat
bilimindeki tüm gelişmelere rağmen bugün hala bu üç iktisadi yönetim modelinin dışında
dördüncü bir model geliştirilememiştir.
Serbest Ekonomi Sisteminin-Modelinin Geliştiği ve Uygulandığı AnadoluMezopotamya:
M.Ö. 6000 ile 3000 yılları arasında ortaya çıkan bir dizi sosyal değişim ve teknik
ilerleme sürekli zirai tarımın yapıldığı küçük neolitik yerleşim yerlerinin kırı da içine alan
şehirlere dönüşmesini sağladı.
Bu dönemde ortaya çıkan en önemli teknik ilerlemeler; yazının icadı, bakırın eritilmesi
ve dökülmesi, hayvan gücünün saban ve tekerlekli araçlara koşulması, yelkenli gemilerin ve
çömlekçi tekerleğinin bulunmasıydı.
Daha 3000’lere gelmeden köleler, kiracı çiftçiler, esnaf, tüccar, din adamları ve
yöneticiler ayrı sosyal gruplar olarak ortaya çıktılar.
İlk Sümer kayıtları Mezopotamya bölgesinde verimli topraklarda bazı bağımsız şehir
devletlerinin doğduğunu göstermektedir. İstilalara rağmen Sümer hayat tarzı oldukça istikrarlı
olarak varlığını sürdürebildi.
Serbest ekonomi modelini uygulayan Anadolu ve Mezopotamya’da uluslar arası uzak
mesafeli serbest ticaret, önemli ve hayati bir rol oynuyordu. Ticari koloniler oluşturulmuştu.
Hukuk kuralları oldukça gelişmişti. Gümüş, para şeklinde olmasa bile bir değişim aracı ve değer
ölçüsü olarak kullanılıyordu.
Dört binyıl boyunca Ortadoğu’da çiftçiler ürün rotasyonu, nadasa bırakma ve hayvan
pisliği, kül ve deniz kabukları ile toprağı gübreleme gibi verimliliği artırmayı sağlayan
tedbirleri öğrendiler.
Sürekli köyler teşekkül ettikten sonra ticaret yollarının kesiştiği noktalarda ya da idari
ve dini merkezlerde yeni şehirler kuruldu.

Merkezi Ekonomi Sisteminin-Modelinin Geliştiği ve Uygulandığı Mısır:
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Mısır’ın gelişmesi Anadolu ve Mezopotamya’nın gelişmesi ile paralellikler göstermekle
birlikte önemli bir fark vardı. O da aşılmaz çöllerle Mısır’ın istilalara karşı korunmuş olmasıydı.
Bu durum Mısır’da, Anadolu ve Mezopotamya’ya göre farklı bir iktisadi düşünce ve
buna bağlı farklı bir iktisat sistemi oluşturdu.
Mezopotamya’da topraklar özel mülkiyet altındayken; Mısır’da firavun tüm Mısır
topraklarının sahibiydi. Ticaret firavun ve adamlarından oluşan devlet idarecilerinin
tekelindeydi. Mısır’da üretim büyük ölçüde merkezi bürokrasi tarafından planlanıyordu.
Merkezi Ekonomi Sistemi ve Yönetim Modeli olarak isimlendirilen bu model bugün de
iktisadi yönetim sistemi-modeli olarak, iktisat biliminin geliştirdiği üç modelden biri olarak
varlığını korumaktadır.
Karma Ekonomi Sisteminin-Modelinin Geliştiği Eski Yunanlılar ve Makedon
İmparatorluğu
Eski Yunanistan ve Makedonya toprağı dağlıktı. Bu yüzden deniz ana ulaşım yoluydu.
İlk Yunan ve Makedon tüccarları esas olarak Doğu medeniyetlerinin gelişmiş merkezleri ile
Akdeniz çevresinin geri kalmış ülkeleri arasında aracı rol oynadılar.
Lidyalılardan öğrenilen para ticarette büyük bir kolaylık sağladı. Yunan ve Makedon
şehirlerinde Pazar ekonomisi ve ihtisaslaşmanın gelişmesi teşvik edildi. Toprakların büyük bir
bölümünü kamu idarecilerinin denetiminde bağcılığa ve zeytinciliğe ayırdılar. Sonraki
yüzyıllarda zeytincilik ve bağcılık tipi tarım, Akdeniz dünyasının büyük bir bölümüne yayıldı.
Böylece hem serbest ekonomi modelini hem de merkezi-planlı ekonomi modelini aynı
ekonomide uygulayarak karma ekonomi modeli sistemini geliştirdiler ve uyguladılar.
M.Ö. 800-300 yılları arasında ihtisaslaşma ve işbölümü arttı. Hem iç hem de uluslar
arası ticaret gelişti ve bunu da para ekonomisinin yaygınlaşması izledi. Buğday, kereste, esir ve
bazı lüks mallar ithalatı gümüş, zeytinyağı, çanak çömlek ve diğer ihracat mallarıyla
karşılanıyordu.
Atina parası ayarı ve ağırlığıyla uluslar arası bir ödeme aracı oldu. Atina’nın ekonomik
refahının en önemli nedeni üretim faktörleri üzerinde etkin bir mülkiyet hakları sistemi kurmayı
ve buna uygun bir hukuki çerçeve meydana getirmeyi başarmasıydı.
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Helenistik çağda ekonominin en göze çarpan özelliği üretim ve bölüşüm üzerinde
Doğu’ya özgü devlet kontrolü uygulamasının benimsenmesiydi.
Ancak Eski Yunan felsefesi ve karma ekonomi yönetim modelinin bilinen eski dünyada
yayılabilmesi ancak, küçük site-şehirler halinde yaşayan Yunanlıların Makedon egemenliğine
girmesinden sonra mümkün olabildi.
Yunanlılar yenilerek Eski Yunan şehirleri, Makedonlar tarafından işgal edildi. Ancak
danışmanı Aristo’nun da etkisi ile Helen felsefesini benimseyen Makedon kralı İskender,
bilinen eski dünyanın neredeyse tamamını fethetti. Makedon imparatorluğunun kurulduğu bu
büyük coğrafyada Helen felsefesi yayıldı.
Böylece talihin garip bir cilvesiyle yenilen ve yok edilen eski Yunan ülkesine rağmen,
eski Yunan felsefesi daha önce görülmemiş ölçüde büyük bir coğrafyada yayılma imkanına
kavuşmuştu.
Makedon egemenliğindeki Helen dünyası, Hindistan ile doğrudan ticaret ilişkileri
kurabilmişti. Çin ile ticaret de önem kazandı. Bazı şehirler sınai ihtisaslaşmaya bile yöneldi.
Eski Yunan-Helen felsefesi, Makedonların öncülüğünde eski dünyaya yayıldı. Bu
döneme Helen Çağı diyenler de oldu. Bölgesel ekonomik bağımlılık ve ihtisaslaşma en yüksek
düzeyine ulaştı. Makedon İskender’in MÖ.323’te ölümünden sonra Helenistik etki de, Helen
Çağı da yok oldu.

2.4. İlk Çağda Yerleşik Medeniyetlerde İktisadi Düşünce
2.4.1. Anadolu ve Mezopotamya'da İktisadi Düşünce: Sümer, Babil,
Hitit ve Asurlar
Anadolu ve Mezopotamya medeniyetlerinde iktisadi düşünce, kurumsal olarak
gelişmelerden hareketle kurulan iktisadi kurumlar üzerinden anlatılabilir. Zira eldeki belgeler
bize kişilerin değil kurumların iktisadi düşüncesini yansıtmaktadır. İktisadi kurumlar, iktisadi
düşüncenin eyleme dökülmüş halini oluştururlar. Bu anlamda iktisadi düşünce anonim olarak
oluşmuştur. Yani iktisadi düşünce vardır ancak bu iktisadi düşünceyi geliştiren kişi veya kişiler
belli değildir.
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Anadolu ilkçağ medeniyetlerinin geliştirdiği iktisadi kurumlarla ilgili elimizde hayli
önemli belge-eser ve bilgi vardır. Bunlar arasında anıt yazıtlar, kil tabletler, papirüs, deri gibi
malzemeler üzerine yazılmış belgeler ve arkeolojik buluntu eşyalar, eserler ve kalıntılar önemli
yer tutmaktadır. Bu belge, bilgi ve iktisadi kurumlardan hareketle, Anadolu medeniyetlerinin
kurumsal iktisadi düşünce tarihi anlatılacaktır.
Anadolu

ve

Mezopotamya

medeniyetleri,

"serbest

ekonomi"

modelini

uygulamaktaydılar. Özellikle devletler ve bölgeler arası serbest ticarete önem veriyorlardı.

2.4.1.1. Sümerler
Sümerler M.Ö. 3500 - M.Ö. 2000 yılları arasında Fırat Dicle nehirleri arasında
Mezopotamya olarak da adlandırılan Anadolu'dan Ortadoğu'ya uzanan bölgede yerleşik bir
medeniyetti. Sümer Devleti Sami (Arap, Yahudi) olmayan bir topluluk tarafından kurulmuştu.
İlk yazı olan "Çivi Yazısı"nı icad ederek kullanmışlardı. Tarih, yazının icadıyla başladığından,
tarihi başlatan ilk medeniyettir. Sümer dini ise çok tanrılı bir dindi.
1500 yıl boyunca hakimiyetlerini sürdüren Sümerlerin yerleştiği Mezopotamya,
medeniyetin beşiği olarak bilinir. Bu bölgede ortaya çıkan sayısız medeniyetin temelini
Sümerler atmıştır.
Yazı, dil, tıp, astronomi, matematik, din, fal, büyü, mitoloji gibi alanlar ilk Sümerlerde
ortaya çıkmış ve gelişmiştir. “Yaratılış”, “tufan” gibi medeniyetlerin ortak bilgi birikimine,
efsanelerine ilk kez Sümerlerde rastlanır. Sümerler döneminde 21'i büyük olmak üzere yaklaşık
35 şehir ve kasaba kurulmuştu. Bunlardan Kiş, Nippur, Umma, Zabalan, Uruk, Lagaş, Uruk
başlıca şehirleri idi.
Sümerler yazının kolayca yazılıp saklanabilmesi için de önemli bir icat yaptılar.
Yumuşak kil üzerine kolayca yazdıkları yazıları tablet halinde pişirip saklanabilir hale
dönüştürüyorlardı. Bu şekilde Sümer medeniyetine ait bulunan on binlerce kil tablet üzerine
yazılı belgeler, Sümerlerin hem batı hem de doğu medeniyetlerinin kaynağını oluşturduğunu
ortaya koymaktadır.
19.yüzyıl sonundan başlayarak yirminci yüzyıl boyunca Sümer medeniyetini ortaya
çıkaran arkeolojik buluntular ve yazılı belgeler, Doğu medeniyetlerinin yanında Batının temel
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dayanaklarından sayılan Grek-Yunan medeniyetine de kaynaklık eden ana medeniyetin
Sümerler olduğunu ortaya koydu.
Sümerlerin gerek kendi çağlarındaki, gerek daha sonraki kültür ve medeniyetlere
yaptıkları etkileri iki kaynaktan Arkeolojik buluntulardan ve yazılı belgelerden izleyebiliyoruz.
Geçen yüzyıldan beri yapılan kazılarla gerek Mezopotamya'da, gerek Anadolu'da on
binlerce çivi yazılı tablet bulunmuş, yazılar okunmuş, diller çözülmüş ve tamamıyla unutulmuş
en az üç bin yıllık Ortadoğu milletlerinin tarihi meydana çıkmış ve çıkmaktadır.
Sümerlerin etkileri, mimaride, sanatta, teknikte, sosyal ve siyasi kurumlarda, bilimde,
edebiyatta ve dinlerde görülmektedir. Kazılarda çıkarılan tapınakların, sarayların, hatta özel
evlerin yapı tekniği ve stili, daha sonraki milletlerin mimarisini etkilediği görülmektedir.
Günümüzden en az 5 bin yıl önce Sümerlilerin uyguladıkları kemer, kubbe sistemi,
sütunlar, yuvarlak pencereler, mozaikler, duvar süsleri, kabartmalar, sunaklar, nişler
Ortadoğu'da olduğu gibi, Grek-Yunan, Roma yoluyla Batı mimarisine girmiştir.
Silindir mühürlerinde görülen, tapınakların duvarlarını süsleyen iki tarafında hayvan
figürlü hayat ağacı, birbirleriyle kavga eden mitolojik hayvanlar, aslan başlı kartal, uzun
boyunları birbirine geçmiş hayvan figürleri yalnızca Anadolu’da değil daha sonra Avrupa’da;
İspanya, Fransa, İsviçre, Almanya'daki ortaçağ kiliselerinde çeşitli süslemeler halinde
görülmektedir.
Yapılarda kullanılan tuğla, kerpiç, evlere kadar künklerle getirilen su yollan, tuvalet,
lağım teşkilatı Sümerlerde başlamıştır. Sümerlerin özellikle Lagaş Kralı Gudea zamanına kadar
ulaşan plastik sanatı, dünyanın büyük plastik sanatları olarak tanımlanan erken-Yunan, Etrüsk,
eski Meksika, Mısır, Roma, Gotik sanatı ile aynı düzeyde tutulmakta ve onlardaki canlılık, ifade
tarzı ile sanat özellikleri hayranlık uyandırmaktadır.
Kanallar açarak bataklıkların kurutulması, tarımın sulanması, ulaşımın sağlanması,
suların önüne set konarak bir tür baraj uygulaması, yolcuların her türlü rahatı bulacağı hanların
(motellerin) yapılması yine Sümerlerde başlamıştır.
Bugün uygarlığımızın temeli olan tekerlek, bundan en az 5 bin yıl önceye ait Sümerlerin
Ur kral mezarlarında gömülmüş arabalarda ve birçok kabartmada görülmektedir. Bu mezarlarda
bulunan altın, gümüş, fildişi eserlerin türü ve işçiliği zamanımıza kadar ulaşmıştır.
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Sularda, Akdeniz'de taşımacılık yapılan tekneler ve yelkenliler de yine onların
buluşudur.
Sümerlerin uygarlığa en önemli katkıları, dillerine göre bir yazı icat etmeleri ve okullar
açarak onu istedikleri her konuyu yazacak şekilde geliştirmeleridir.
Sümerler yazıyı başlangıçta resim şeklinde taşlar üzerine yazmış daha sonraları Dicle
ve Fırat nehirlerinin oluşturduğu bol kil, yazı malzemesi olarak kullanılmış, yumuşak kil
üzerine yazılmaya başlanan yazı, yavaş yavaş şekil değiştirerek çivi şekline dönüşen işaretler
halini almıştı. Kelimeler de zaman içinde hecelenerek yazılabilmiş böylece hem kendileri
istediklerini yazabilmişler, hem de diğer milletler olan Babiller, Asurlar, Hititler, Urartuların
da kendi dillerini yazmalarını sağlamışlardı. Ugaritler ve Persler de bu yazıdan harf yazısı
yaparak yararlanmışlardır. Sümer yazısı Mısır yazısının icat edilmesine de önderlik etmiştir.
Sümerlerin en önemli iki siyasi-idari mirasından biri MÖ. 3000 yıllarında kurdukları
şehir beylikleridir. Krallık öncesi bu küçük idari yapılar, Hindistan'dan Akdeniz'e kadar olan
alandaki ve ortaçağ Avrupa'sındaki şehir krallıklarının öncüleri olmuştur. Bu şehirler; özgür ve
kölelerden oluşan şehirlileri, siyasal meclisleri, askerleri, saygınları, rahipleri, alıcı ve satıcıları,
çiftçi, sanatçı ve tüccarları, şehri koruyan Tanrısı, yeryüzünde onu temsil eden kralı, tapınakları,
şehir surları ve onların kapıları ile birbirine benzemektedir.
İkinci siyasi-idari miras, yazılı kanunlardır. Şimdiye kadar bulunan ilk Sümerce yazılı
kanun kitabı, yeni Sümer devrini başlatan üçüncü Ur sülalesinin kurucusu Urnammu tarafından
kaleme aldırılmıştır. Sümer kanunlarını daha sonra yazılanlara önderlik ve kaynaklık ettiği
anlaşılıyor.
Alım satım, borçlanma, kira, miras bölüştürme gibi her türlü hukuksal işlerin birer yazılı
antlaşma ile yapılması ilk defa Sümerlilerde başlamıştır. Evlenme boşanmalar da, yasal
sayılması için yazılı bir antlaşma ile kanıtlanmalıydı. Taşınmaz mallar ilk olarak bir kadastro
yoluyla Sümer'de güvenceye alınmıştır.
Vergi dengesizliğini, kırtasiyeciliği, zorbalığı, rüşveti önlemek, kadın ve erkeğin eşit işe
eşit ücret almasını sağlamak amacıyla ilk reform yapan yine Sümerliler olmuştur.
Bunlardan başka Sümerlilerin bilimde attıkları temeller de küçümsenecek gibi değildir.
Onlar gökyüzünü incelemişler; Ayın hareketine göre seneyi otuzar günlük 12 aya bölmüşler.
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Güneş sistemine göre de her yıl artan 10 günleri toplayarak üç yılda bir seneyi 13 ay yapmışlar.
Ayları haftalara bölerek, hafta içinde bir günü dinlenmeye ayırmışlardır.
Burçları Sümerliler bulmuştur. Onlara akrep, terazi, boğa, ikizler gibi verdikleri adlar
Sümerceden çevrili olarak sürmektedir. Dünyadaki bütün olayların gökyüzünde yazılı olduğuna
inanan Sümerliler, bu nedenle onu incelerken astronomi ve astrolojinin temelini kurmuşlardır.
Matematikte onlu ve altılı sistemi kullanmışlardır. Bugün onlu sistem dışında altılı
sistem de saat, dakika, daire ölçümünde kullanılmaktadır. Okullarda matematik öğreniminde
çarpım tabloları, çeşitli problemlerin çözümü yer almaktadır. Yunanlı Fisagor'a (Pisagor) mal
edilen "Fisagor teoremi" de Sümer tableti üzerinde çizilmiş olarak bulunmaktadır. Cebirin
kökeni de Sümerlere dayanmaktadır.
Tıbbın başlangıcı da Sümerlerdedir. Hastalıkları ve yarayacak ilaçları bularak çeşitli ilaç
reçeteleri yazmışlardır.
Sümer yazılı belgelerinin en önemlileri edebi olanlardır. Bu eserler Sümerlilerin hayal
güçlerinin, dünya ve evrene bakışlarını, sosyal düzenlerini, dinsel inanışların yansıtmaktadır.
Kahramanlarının serüvenleri, destanlar, felaketleri anlatan ağıtlar, dinsel törenler Tanrılar,
mabetler, kralları öven ilahiler, efsaneler, tartışmalar, atasözleri ve deyimler, hayvan masalları
gibi hikâyelerden oluşmaktadır.
Sonuç olarak Sümerler, serbest ekonomi yönetim sistemini geliştirip uygulayarak,
kurdukları iktisadi-sosyal-idari kurumlarla iktisat düşüncesinde hayli ileri düzeye ulaştıklarını
ortaya koymuşlardır.

2.4.1.2. Babiller
1.Babil Devleti MÖ. 1895-1595 tarihleri arasında Mezopotamya’da Babil şehrinde Batı
Samiler tarafından kuruldu. En ünlü kralları Hammurabi'dir. Babiller, Sami dili konuşur ve çivi
yazısı kullanırlardı.
Anadolu’da büyük bir devlet kurmuş olan Hititler M.Ö. 1595 tarihinde Fırat boylarından
güneye inerek Babil şehrini hakimiyetleri altına alarak Babil devletine son verdiler.
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II.Babil devleti (MÖ.625- 539) İran’da bir devlet kurmuş olan Medler, Asurluların
üzerine şiddetli hücumlar yapıp yıpratmışlardı. Bunu fırsat bilen Babiller, Medlerle birleştiler
ve Asur Devletini yıkıp yerine "Yeni Babil Devleti" ni kurdular (M. Ö. 625).
İkinci Babil Krallığının en ünlü hükamdarı olan Nabukednazar babası zamanında Mısır
ordusunu Kadeş’te yenmiş, Suriye ve Filistin’i Babillerin yönetimi altına almıştı. Amacı
Kudüs’ü ele geçirmek olan kral, Kudüs halkını ayaklandırmak istedi. Kudüs Kralı bunun
üzerine Babil’e vermekte olduğu yıllık vergiyi kesti. Bu bahane ile Nabukednazar, Kudüs
üzerine bir sefer düzenledi ve Filistin ile Kudüs’ü ele geçirdi. Bu dönemde Babil kralı, Suriye
ve Mısır’ı da topraklarına kattı. Dini literatürde ismi Buhtunnasar olarak geçmekte olan
Nabukednazar, yeryüzüne hakim olan dört kişiden biri olarak anılmaktadır.
Nabukednazar’dan sonra Babil Devleti gerilemeye, çökmeye başladı. İran’da Medlerin
yerine geçen Perslerin büyük hükümdarı Kiros (Kurus) tarafından başkent Babil şehri alındı ve
Babil devleti yıkıldı (M.Ö. 539).
Babiller, serbest ekonomi yönetim sistemini uygulayarak, kurdukları iktisadi-sosyalidari kurumlarla, iktisadi düşüncede ileri düzeye ulaşmışlardı.

2.4.1.3. Hititler (Etiler)
Hitit'ler, Eti'ler olarak da bilinir. MÖ. 1700-1200 yılları arasında 500 yıl boyunca
Anadolu'da önce Yeşilırmak, zamanla Kızılırmak yayı üzerinde ve Atların Ülkesi anlamına
gelen Kapadokya'da yayılarak yerleşmiştir.
Hititler MÖ. 2000 yıllarında Asya'dan Anadolu'ya göç ettiler. Kullandıkları dil Türkçe
gibi Hint-Avrupa ailesindendir. Çoktanrılı dinleri vardı. Çivi yazısını kullandılar. Ancak
zamanla hiyeroglif (resimli) yazıyı icat ettiler. İlk defa Hititler tarafından icat edilen Hitit
hiyeroglif yazısı daha sonra diğer medeniyetlere yayılmıştı. Bu yazı, daha çok taş abideler
üzerinde ve mühürlerde kullanılmıştır.
Bu göçün Avrupa'dan olduğunu ileri süren karşıt tezler varsa da Hititlerin Anadolu'ya
girişinin Kafkasya üzerinden olduğunda ittifak vardır. Hititlerin Orta Asya Türk kökenli olduğu
tezi halen ilim dünyasında tartışılmakla birlikte, giderek kabul görmektedir.
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Hitit hukukuna baktığımızda, Hitit kanunları oldukça gelişmişti. Aile hukuku, ceza
hukuku, borçlar hukuku gibi bölümlere ayrılarak sistemleştirilmişti. Hitit hukuku
Mezopotamya hukukuna nazaran daha adil ve insancıl idi. Ölüm cezası ancak devlete ve
hükümdara karşı işlenen suçlara verilirdi. Bunun dışındaki suçlar para cezası (fidye esası) ile
cezalandırılırdı. Hititlerde özellikle aile ve ceza hukuku gelişmişti. Ailede babanın üstünlüğü
esastır.
Tarih yazıcılığı alanında ise Hitit kralları, yaptıkları işleri tanrılarına hesap vermek
amacıyla "Anal" (yıllık) adı verilen tabletlere yazdırırlardı. Anallar, Hitit tarih yazıcılığının en
güzel örnekleridir. Hititler ilk tarafsız tarihçiliği Anallar (yıllıklar) düzenleyerek
geliştirmişlerdir.
Hititlerle Mısır arasındaki savaş M.Ö. 1280'de Kadeş antlaşması ile sonuçlanmıştır
Önemi tarihteki ilk yazılı anlaşma olmasıdır. Konya'da İvriz Yazılı kaya kabartmaları
Hititlerden kalma savaş figürleridir.
Hititler kurdukları şehir devleti, zamanla krallığa ve sonra da imparatorluğa
dönüştürmeyi başarmış, gelişmiş bir medeniyettir. MÖ.1450-1200 yılları imparatorluk dönemi
olup, öncesi Krallık dönemidir. Anadolu coğrafyasında devlet kurmuş önemli uygarlıklardandı.
Hititler Anadolu'da bilinen en eski Anadolu medeniyeti kabul edilen Hattileri yenerek
Anadolu'ya yerleştiler ve ilginç bir şekilde yendikleri medeniyetin adı olan Hatti adını
benimsediler. Hititlerin simgeleri de Hattilerin "Hatti Güneşi" simgesi olup bu nedenle bu
simgeye "Hitit güneşi" de denmektedir. Tarihçiler ise bu kavmin adını Hitit veya Eti olarak
isimlendirmişlerdir.
Anadolu'ya bilinen en eski adı verenler Hatti'lerdi. Hititler de bunu devam ettirmişlerdir.
Anadolu'nun en eski adı Hattilerin ülkesi daha sonra da Hitit'lerin ülkesi anlamındaki "Hatti
ülkesi" idi. Yine Hititlerin başkentinin adı olan Hattuşaş ta Anadolu anlamında kullanılmıştı.
Hattuşaş, bugün Çorum'a bağlı Boğazköy bölgesindedir.
Hitit Devleti'nin kuruluşundan itibaren, sanattaki Sümer kaynaklı Mezopotamya etkisi
kaybolmuş, Hattilerin Anadolu yerli sanatıyla bütünleşip yeni bir sanat doğmuştu. Bu anlamda
sanatta, boyutları büyümüş anıtsal eserler ortaya çıkmıştır. Mabetler, saraylar, sosyal yapılar,
kaya kabartmaları ve bina alt cephe kabartmalı taşlar ile bu yeni sanat önceki Mezopotamya
sanatından belirgin olarak ayrılır.
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Hititler de, Sümerler ve Babiller gibi serbest ekonomi yönetim sistemini uygulayarak,
kurdukları iktisadi-sosyal-idari kurumlarla, iktisadi düşüncede hayli ileri düzeye ulaşmışlardı.

2.4.1.4. Asurlar
Asur'lar, Sümerlerden sonra MÖ.1400-625 yıllarında Kuzey Irak'ta Dicle kıyısında Asur
kenti ve çevresinde yerleşmiş bir Sami topluluktu. Önceleri Babil’iler bağımlı kalmışlardı.
Doğu-batı arasındaki uluslararası ticaretten faydalanarak gelişmiş ve topraklarını Orta Güney
Anadolu'ya Ortadoğu'dan Mısır'a kadar genişleterek ülkelerini şehir devletten krallığa, daha
sonra da imparatorluğa dönüştürmeyi başarmışlardı. Başkentleri Ninova'ydı.
Alimlikleri, savaşta ise cesaretleriyle tanınan Asurlular, anıtsal yapılar da bıraktılar.
Ninova, Asur, Dur Şarrukin(Horsabad), Kalah (Nemrud), başlıca şehirleridir. Bu şehirlerde ve
başka yerlerdeki kalıntılar, Asurların mimarîdeki ustalığını göstermektedir.
M.Ö. 625'de Babil kuvvetleri tarafından Asur Devleti'ne son verildi.
Asurlar da, Sümerler, Babiller, Hititler gibi serbest ekonomi yönetim sistemini
uygulayarak, kurdukları iktisadi-sosyal-idari kurumlarla, iktisadi düşüncede ileri düzeye
ulaşmışlardı.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste tarım devriminin iktisadi hayatta yarattığı değişiklikler ele alındı. Tarım
devrimiyle birlikte söz konusu olan şehirleşme ve yurtlaşma nüfus artışını yanında getirerek
yeni ekonomi modellerinin doğuşunu hazırlamıştır. Serbest ekonomi, merkezi ekonomi ve
karma ekonomi modellerinin sonraki ilkçağ devletlerinin ekonomik hayatını belirlemiş ve bu
yolla ilk iktisadi düşüncelerin gelişimini hazırlamıştır.
Dersin ikinci kısmında tarım devrimi sonrasında Anadolu ve Mezopotamya’da ortaya
çıkan devletlerden Sümer, Babil, Hitit ve Asur gibi yerleşik medeniyetlerdeki iktisadi düşünce
örnekleri ele alındı.

50

Bölüm Soruları
1) Tarım devriminin yeri ve zamanı hakkındaki temel bilgilerimiz hangileridir?
2) Tarım

devriminin

sonuçlarını

serbest-merkezi-karma

ekonomiler

sınıflandırmalarına göre açıklayınız.
3) Sümerlerin iktisadi düşünceye katkıları hem uygulama hem fikri düzeyde
hangileridir?
4) Babillerin iktisadi düşünceye katkıları hem uygulama hem fikri düzeyde
hangileridir?
5) Hititlerin iktisadi düşünceye katkıları hem uygulama hem fikri düzeyde
hangileridir?
6) Asurların iktisadi düşünceye katkıları hem uygulama hem fikri düzeyde
hangileridir?
7)

Tarım

devrimi

sayesinde

gerçekleşen

üretim

artışının

sonucu

olarak

aşağıdakilerden hangisi diğerlerini öncül olarak etkilemiştir?
A) İş Bölümü ve Uzmanlaşmanın Artması
B) Öncül İktisadi Sistemlerin Ortaya Çıkması
C) Siyasi Organizasyonların Ortaya Çıkması
D) Şehirlerin Yükselmesi
E) Nüfus Artışı (X)

8. “Merkezi Ekonomi Modeli”ni geliştiren ve uygulayan uygarlık aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sümer
B) Mısır (X)
C) Yunan
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D) Hitit
E) Fars

I.

Atina parası ayarı ve ağırlığıyla uluslararası bir ödeme aracı olmuştur.

II.
Atina’nın ekonomik refahının en önemli nedeni üretim faktörleri üzerinde
etkin bir mülkiyet hakları sistemi kurmayı ve buna uygun bir hukuki çerçeve meydana
getirmeyi başarmasıydı.
III.
Hem serbest ekonomi modelini hem de merkezi-planlı ekonomi modelini
aynı ekonomide uygulayarak karma ekonomi modeli sistemini geliştirdiler
IV.
yayıldı.

Zeytincilik ve bağcılık tipi tarım, Akdeniz dünyasının büyük bir bölümüne

9) Yukarıdaki maddelerden hangileri Yunan ve Makedon İmparatorluğu’nun
gösterdiği iktisadi başarılara yönelik yanlıştır?
A) Hiçbiri (X)
B) Yalnız I
C) I-II
D) I-II-III
E) I-II-III-IV

10) Tarihteki ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Antlaşması hangi devletlerarasında
imzalanmıştır?
A) Mısır - Hitit (X)
B) Mısır - Sümer
C) Hitit - Sümer
D) Hitit - Yunan
E) Yunan - Mısır
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3. İLK ÇAĞ: ESKİ YUNAN’DA İKTİSADİ DÜŞÜNCE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.2. Eski Yunan'da İktisadi Düşünce
2.2.1. Sokrates (Sokrat) (M.Ö. 468-400)
2.2.2. Xenophon (Ksenofon) (M.Ö. 440-335)
2.2.3. Eflatun (Platon) (M.Ö. 427-347)
2.2.4. Aristo (Aristoteles) (M.Ö. 384-322)
2.3. Eski Roma'da Ekonomik Düşünce
2.3.1. Cato (M.Ö. 234-149)
2.3.2. Cicero (M.Ö. 106-43)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Eski Yunan’da ekonomik hayat hangi ilkeler etrafında şekillenmiştir.
2- Antik Yunan filozofları eserlerinde iktisadi düşünce adına neler söylemiş olabilirler?
3- Eski Roma’daki düşünce adamları iktisadi hayatın nasıl olması gerektiğiyle ilgili hangi
düşünceleri ortaya koymuş olabilirler?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Eski Yunan’da
Düşünce

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuyarak, Tartışmalara
Katılarak,
Fikir
Yürüterek, Araştırarak.
Okuyarak, Tartışmalara
Katılarak, Araştırarak.

İktisadi Eski
Yunan’da
iktisadi
düşünce
adına
zikredilebilecek fikirler
Antik Yunan Filozoflarında Antik
Yunan’daki
iktisadi düşünce
filozofların eserlerinde yer
alan
iktisadi
düşünce
örnekleri
Eski
Roma’da
iktisadi Eski Roma’daki düşünürler Okuyarak, Araştırarak.
düşünce
ve
siyaset
adamlarının
iktisadi fikirleri
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Anahtar Kavramlar
Eski Yunan
Sokrates
Eflatun
Cicero
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Giriş
Bu derste İlk Çağ medeniyetlerindeki iktisadi düşünce örnekleri incelenmeye devam
edecektir. İlk başta Eski Yunan’daki ilk filozoflardan Sokrates, Xenophon, Eflatun ve
Aristo’nun yazdıklarındaki iktisadi kavramlar ve iktisadi analizler ele alınacaktır. Bu bağlamda
Aristo’nun ekonomi kavramını ortaya atışı ve onu kullanışı ayrı bir önem arz etmektedir.
Dersin ikinci kısmında Eski Roma’daki iktisadi düşünce örnekleri ele alınacaktır. Hem
bir hatip hem de siyasetçi olan Cicero’nun ve Cato’nun iktisadi düşünceleri bu kısmın özünü
oluşturmaktadır.
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3.2. Eski Yunan'da İktisadi Düşünce
3.2.1. Sokrates (Sokrat) (M.Ö. 468-400)
Erken dökülmüş saçları, yuvarlak yüzü ve irice burnu ile kaba görünüşlü ve filozoftan
ziyade bir hamala benzeyen Sokrat heykeltıraş bir baba ile ebe bir annenin oğludur. Bütün
ömrünü Atina'da geçiren çok konuştuğu halde hiç yazmayan, kendi evinden ziyade başkalarının
evinde yiyen ve içen ve böylelikle kendi ailesini ihmal eden Sokrat, yaz kış yalın ayak sırtında
bir harmani ile dolaşmış, sürekli olarak halkın içinde bulunmuş ve özellikle, gençlerin düşünmeden öğrendiklerini eleştirerek onlara düşünebilmeyi öğretmeğe çalışmıştır.
Fikirlerini yazılı olarak bırakmayan bir filozof olduğu için Sokrat’ın düşünceleri ancak
onun ölümünden sonra yazılan ve hemen hepsi öğrencisi olan. Eflatun, Aristo ve Paidon gibi
filozofların eserlerinden öğrenilebilmektedir.
Asıl amacı, herkesi bildiği ve inandığı şeyde şüphe ettirmek ve asıl bilginin dünyayı
değil insanı tanımak olduğunu söyleyen Sokrat, ekonomi konusunda her hangi bir görüş ileri
sürmemiştir.
Ancak, devlet ve sosyal düzen hakkında ilgiyle izlenen fikirler söyleyen ve bunları
herkesle tartışan Sokrat, öğrencileri olan Xenophon ile Eflatun üzerinde çok etkili olmuş ve bu
filozofların ekonomik konulara temas etmeleri, denebilir ki Sokrat'ın bu düşünürlere
öğrettiklerinden kaynaklanmıştır.
Bu nedenledir ki ekonomik konulara temas eden Xenephon ve Eflatun gibi filozofların
görüşlerini değerlendirebilmek için onları yetiştiren ve onları öğretileriyle etkisi altında alan
Sokrat'ın düşüncelerini de bilmek gerekmektedir.
Benim tek bildiğim, bir şey bilmediğimi bilmektir ve kendini tanı sözlerini dilinden hiç
düşürmeyen Sokrat, çağının bilgilerini genç yaşta öğrenmiş, geometri, müzik ve astronomi
konusunda adeta uzmanlaşmış, sofistlerin okulundan yetiştiği ve yaşadığı Atina'da daha çok
sofistlerin sözü geçtiği halde sofist değildi.
Zira, Sokrat’ın yaşadığı dönemde filozoflar genellikle dünyayı, havayı, suyu, ateşi, bir
başka deyişle, fizikî yapıyı yani insan dışı gerçekleri öğrenmeye çalışırlarken Sokrat, sofistlerin
yanında yer almış ve insan hayatının dünya hayatından daha önemli olduğunu iddia ederek, iyi
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-ile kötünün, doğru ile eğrinin ayrılması gerektiğini, bu nedenle bütün bilimlerin amacı,
insanları daha iyi insan yapabilmektir demiştir.
Matematiği yararsız bulan ve doğa bilimlerine sırt çeviren Sokrat, böylelikle, devleti
çoğunluğun değil seçkin ve bilgili kişilerin yönetmesini istemiş ve devlet adamlarının filozof
olmaları gerektiğini söylemiştir. Bu fikirlerinden dolayı da zengin ve soylu kişilerin tepkisini
toplamış ve Sokrat'ın, gelenekleri değiştirmeye çalıştığı ve özellikle, gençlerin ahlâkını
bozduğu iddialarının giderek yoğunlaşması üzerine de ölüm cezasına mahkûm edilmiştir.
Gezinerek ve diyalog, yani karşılıklı konuşma yöntemiyle ders veren ve öğrencilerini
sürekli olarak düşünmeğe ve soru sormaya yönelten Sokrat’a göre kimse kötü olmayıp, kötülük
bilgisizlikten ileri gelmekte ve bilgi, insan yaşamının ve insan olmanın gerekli tek niteliği
olmaktadır. Nitekim ölümü anında yanında bulunan öğrencilerinden birinin elinde bulunan
müzik aletinin nasıl çalındığını sormuş, öğrencisinin “bundan sonra öğrenmenin ne yararı olur”
cevabı üzerine “asıl zevk onu çalmak değil nasıl çalınacağını öğrenmektir” demiştir.
İnsanların yaptıkları yasalara, tanrının yasalarından daha fazla değer verdiğinden,
kendisini ölüme mahkûm eden yasaya ve bu yasaları uygulayanlara karşı koymamıştır.
Kendisine kaçıp kurtulmasını önerenlere kanunların üstünlüğünü savunmuş, zamanı geldiğinde
kendisine uzatılan baldıran zehrini gülümseyerek içerek ölmüştür.

3.2.2. Xenophon (Ksenofon) (M.Ö. 440-335)
Atinalı asil bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Xenophon Antik Çağ Yunan Düşünürü
Sokrates’ın öğrencisidir. Sokrates’ın öğretisini benimsemiş, eserleriyle bu öğretiyi yansıtmaya
ve yaymaya çalışmıştır.
Xenophon'un tümü günümüze kadar ulaşmış pek çok eseri vardır. Ancak Xenophon,
derin olmaktan çok, açık görüşlü bir filozof ve bir yazar olarak bilinmektedir.
Xenophon, asker olmadığı halde, arkadaşı Proksenos’un teşvikiyle Kral Kyros’un
(Keyhüsrev), kardeşi Arta kserkses’e karşı giriştiği savaşta ücretli Yunan askerleriyle birlikte
savaşmıştır. Bu savaşta Yunan kumandanlarının Tissaphernes tarafından tuzağa düşürülüp
öldürülmesi üzerine bu kumandanların yerine geçen beş generalden biri olmuş ve 10 bin kişilik
Yunan ordusunun geri çekilmesinde önemli bir rol oynamıştır.
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Kısa süren askerlik ve savaş yılları dışında tarihçi ve filozof olarak ömür süren
Xenophon, Kyros'un Eğitimi adlı eserinde refah içindeki bir devletin tasvirini yapmıştır. Atina
Devletinin Gelirleri Üstüne adlı kitabında ise, devlet eliyle idare edilen bir maden ocağı
işletmeciliğini öğütlemiştir.
Sokrat'ın büyük ölçüde etkisi altında kalmış olan ve bu etkiyi, Sokrat'ın Savunması,
Şölen ve Sokrat'tan Hatıralar adlı eserlerinde dile getiren Xenophon, genel olarak devlet
yönetiminde aristokratik bir hükümet biçimini savunmakla beraber, Monarşi ve hatta ılımlı bir
istibdadı demokratik bir yönetim biçimine tercih etmiş ve erdem ve ahlâk sahibi bir müstebidin
daha iyi bir idare biçimi gösterebileceğini ileri sürmüştür.
Oikonomikos (Ekonomi) adlı eserinde ise Xenophon, servetlerin en iyi nasıl
yönetilebileceğini açıklamıştır. Ekonomik düşüncede hareket noktası olarak fert ekonomisini
esas alarak iş bölümü ile tarımsal faaliyetlerin önemi üzerinde durmuştur.

3.2.3. Eflatun (Platon) (M.Ö. 427-347)
Atina’nın ileri gelen ailelerinden birine mensup olan Eflatun Atina veya Ege
Denizindeki Egine adasında doğmuş ve tam seksen yaşında, doğduğu gün ölmüştür.
Yirmi yaşına kadar tiyatro alanında eserler veren ve şiirler yazan Eflatun, önceleri
politikacı olmak istemişse de, sonradan düşünmesini bilmeyen kimselerin yol göstereceği bir
politika hayatında vicdanlı insanlara yer yoktur düşüncesiyle bu arzusundan vazgeçmiş, filozof
ve matematik bilgini olmuştur.
Bu nedenle de, kurmuş olduğu ünlü felsefe okulunun (Akademi) kapısına geometri
bilmeyen buraya giremez yazısını koydurmuştur.
Bazı ekonomistlere göre, Eflatun'un asıl adı büyükbabasınınki gibi Aristokles’dir.
Ancak, Eflatun'un Batı dünyasında kullanılan adı Platon’dur. Platon, Yunancada geniş
anlamına gelmektedir. Eflatun da geniş omuzlu ve atlet yapılı bir kişi olup, adı da jimnastik
hocası tarafından verilmiştir.
İyi bir eğitim görmüş bulunan Eflatun’un düşünceleri üzerinde hocası ve hayranı olduğu
Sokrat’ın çok büyük etkisi olmuştur. Bu nedenle Eflâtun, Sokrat'ın ölümünden sonra Atina'yı
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terk etmiş ve uzun yolculuklara çıkarak önce Sokratesçilerin sığındığı Megare’ye gitmiş,
oradan da Afrika'ya geçerek zamanının büyük matematikçisi Theodoros’u görmek üzere
Kyrene ye gitmiştir.
Daha sonra Mısır'a geçen ve burada özellikle astronomi ilmi ile meşgul olan Eflatun,
buradan tekrar Atina'ya dönmüş, ancak burada birkaç yıl kaldıktan sonra matematiğin kurucusu
ve müziğin babası sayılan ünlü filozof Pythâgoras’un felsefesini incelemek üzere Büyük
Yunanistan denilen Güney İtalya ile Sicilya adasına giderek Pythagoras'cu filozof Arkhitas’ın
yönettiği Tarenta Cumhuriyeti’nde yaşamıştır.
Eflatun, denebilir ki bütün ömrünü çok sevdiği hocası Sokrat'ı haksız bir biçimde
öldürmeyecek bir devletin, bir toplumun nasıl kurulabileceğini düşünmekle geçirmiştir.
Nitekim yirmi yaşına kadar demokrasi taraftarı olan Eflatun, yakın akraba ve dostlarının
yardımıyla tanıştığı Sokrat'ın ölümünden sonra kuvvetli bir biçimde savunduğu demokrasi
düşüncesinden uzaklaşmış ve toplumların mutluluğu ve refahı için demokratik düzen dışında
yepyeni bir devlet şekli düşünmüştür.
Eflatun, en iyi bir devletin ve toplumun nasıl olması gerektiğini açıklarken,
düşüncelerinde ve eserlerinde ekonomik konulara da yer vermiş, özellikle mülkiyet, para,
ticaret, kıymet ve faiz gibi sorunlara oldukça geniş bir şekilde değinmiştir.
Eflatun'un büyük bir çoğunluğu konuşma biçiminde yazılmış elli altı kitabı vardır.
Bunların en önemlileri ve politik konular ile ekonomik düşüncelere yer verdiği üç eseri Devlet
veya Cumhuriyet, Kanunlar ve Politika adını taşımaktadırlar.
Devlet veya Cumhuriyet adlı eserinde Eflatun, ideal bir devletin hayali ütopik bir
tasvirini yapmaktadır. Eflatun'a göre devlet;
Emek sahipleri sınıfı,
İdare edenler sınıfı ve
Muhafızlar sınıfı
adlarında üç sınıftan oluşmaktadır.
Çiftçi ve sanatkârlardan oluşan emek sahipleri sınıfının görevi, üst tabakalara hizmet
etmek, onlara gıda ve diğer ihtiyaç gideren maddeler sağlamakdır. Eflatun'a göre bu sınıfın
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devlet idaresinde hiçbir yeri ve hakkı yoktur. Elit tabakayı oluşturan idare edenler sınıfında ise
adil ve tarafsız hakimler, yüksek memurlar, filozoflar ve soylu kişiler bulunmaktadır.
Eflatun'a göre devletin yönetimi yalnızca bu sınıfa ait bulunacaktır. Keza, askerden ve
polisten oluşan muhafızlar sınıfı da aynı biçimde hem devletin idaresi ile hem de ülkenin
korunması ile görevlidir.
Bundan dolayı da Eflatun, elit tabakayı oluşturan ve devleti idare eden bu Sınıflar için
dünya servetlerine değer vermemeleri amacıyla, mal birliğinin geçerli olmasını, evlenme
kurumunun kaldırılmasını ve çocukların devlete ait bulunmasını istemiştir.
Eflatun'a göre özel mülkiyet ve evlenme, toplum içinde eşitsizliği, kıskançlık
duygularını, bencilliği ve ahlaki bozuklukları doğurmakta ve bu durum kişisel çekişmelere
neden olmaktadır. Bu nedenle, özel mülkiyetin kabul edilmemesi ve her şeyin siyasi devlete ait
olması, bireyler arasında eşitliğin sağlanması, herkesin her şeyden aynı ölçüde faydalanması,
kısaca özel mülkiyetin kolektif bir hale getirilmesi gerekir.
Sosyal dengenin korunmasına önem veren Eflatun, bu amaçla kontrollü bir nüfus
politikasının uygulanmasını savunmuştur. Eflatun'a göre fazla nüfusun hem yönetimi güçtür,
hem de fazla nüfus çeşitli yeteneklerin yetişmesini önler. Bu nedenle Eflatun, tasvir ettiği
devletin nüfusunu Kanunlar adlı kitabında 5.040 olarak önermiştir. Bu sayıyı koruyabilmek için
Eflatun, evlenenlerin sayı ve yaşlarının saptanmasını, fazla doğum yapanların cezalandırılmasını veya sürgüne gönderilmesini istemiştir.
Faizin de yasak edilmesini isteyen Eflatun, kişilerin maddi çıkar düşüncesinden uzak
tutulmasını, ticaretle uğraşmamalarını, ticari faaliyetlere girişenlerin- cezalandırılmalarını,
toplum içerisinde yokluğa ve aşırı bolluğa meydan verilmemesini, toprak mülkiyetinin eşit
koşullar içinde paylaşılmasını, mülkiyet ve verasetin topluma faydalı bir hale getirilmesini ister.
Eflatun'a göre, paranın değeri de toplumun ona verdiği önemden ileri gelmeli ve para,
bizzat servet değil, servet elde etmenin bir aracı olmalıdır.
Söz konusu Devlet veya Cumhuriyet adlı ünlü eserinden bir kaç sene sonra kaleme
alınmış bulunan Kanunlar adlı esrinde ise Eflatun, daha yumuşak ve daha realist bir dil
kullanarak sîte yi idare edecek yöneticilerin sahip olmaları gereken özellikleri anlatmıştır.
Devlet adlı eserinde önerdiği toplum biçiminin gerçekleşmesinin güçlüğünü düşünen Eflatun,
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Kanunlar adlı esrinde özel mülkiyeti kabul etmiş, fakat vatandaşlar arasında kıskançlığa sebep
olabilecek bir mülkiyet dağılımını doğru bulmamıştır.
Eflatun hayatının sonuna doğru yazdığı diyalog biçimindeki Kanunlar adlı eserinde,
politikanın ana1 hedefinin iyinin kötü karşısında zaferini sağlamak olduğunu, gençlere verilecek
eğitimin büyük bir önem taşıdığını, toplumun mutlu bir yaşama kavuşabilmesi için bütün eski
kurum ve geleneklerin silinerek yenilerinin konulması gerektiğini, toplumsal örgütün temelini
tek eşli ailenin oluşturacağını, her ailenin ayrı bir konutu olacağını ve her aileye eşit büyüklükte
toprak verileceğini ve böyle bir sitede 5.040 yurttaşın yaşaması gerektiğini söylemiştir.
Eflatun, Politika adlı eserinde ise devlet adamının ulaşması gereken amacı anlatmaya
gayret ederek, bir devlet adamının asıl amacı ne yalnız devleti büyütmek ne de yalnız onu
zengin ve kudretli yapmak olmalı, aynı zamanda bir devlet adamının amacı vatandaşları daha
mutlu ve daha ahlâklı yapabilmek olmalıdır demiştir.
Eflatun’a göre esasen aynı amaca ulaşan bu iki sonucu elde edebilmek için, kuvvetli
karakterdeki insanları yumuşak karakterdeki insanlarla birleştirerek ırkı iyileştirmek ve insanda
doğuştan varolan yüksek duyguları eğitimle geliştirmek gerekir. Eflatun'a göre bu konuda
başvurulacak pratik çarelerden biri ise musikidir.
Bu düşüncelerinden dolayı Eflatun, ilk sosyalist düşünür olarak kabul edilir, ancak
düşüncelerinin uygulanabilmesi mümkün olmadığı için ütopik sosyalistler arasında yer alır.

3.2.4. Aristo (Aristoteles) (M.Ö. 384-322)
Makedonya'nın Etagira şehrinde dünyaya gelen Aristo, Büyük İskender'in dedesi Kral
Amyntas’ın doktorunun oğludur. Küçük yaşta babasız kalan Aristo, on yedi yaşında Eflatun'un
kurmuş olduğu Akademi’ye girmiş ve yirmi yıla yaklaşan bir süre bu akademiye devam
etmiştir. Böylelikle bu okulun kendisine has felsefî düşüncelerinin büyük ölçüde etkisi altında
kalan Aristo, hocası Eflatun gibi ideal bir devletin tasvirini yapmaya çalışmıştır.
Fakat Aristo, Eflatun'a göre daha gerçekçi olup sosyalist fikirlere daha az eğilim
göstermiştir. Çünkü Aristo'ya göre insan doğuştan politik bir varlıktır. Bu nedenle insanı ve
onun günlük faaliyetini politika ilmi ve ahlâkı çerçevesinde incelemek gerekir.
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Aristo'da, Eflatun gibi kuvvetli bir devletin yararına inanmakta ve Peripatetik adı verilen
felsefe okulunun kurucusu bulunmaktadır. M.Ö. 332 yılında açılan ve biyoloji, tarih ve politika
konularında arşştırmaların yapıldığı bu okula Peripatetik denilmesinin nedeni Aristo'nun
derslerini bu okulda gezerek vermesidir. Zaten günümüzde Aristo felsefesine de Peripatetik
Sistem denilmektedir.
Aristo'nun ekonomi modeli Kapalı Aile Ekonomisi’dir. Üretim aile içinde ve yalnızca
ailenin tüketimi için yapılmaktadır. Krematistik veya Mübadele Ekonomisi modeli ise, bugün
birçok ekonomistin ekonomik faaliyet olarak adlandırdıkları parasal mübadeleleri
kapsamaktadır.
Şu halde Aristo'ya göre iki tür ekonomi vardır;
Aile (Ev) Ekonomisi ve
Mübadele Ekonomisi (Krematistik)
Aristo'ya göre mübadele ekonomisi, yani Kremastik de;
-Tabiî ve
-Gâyritabiî
olmak üzere iki türdür.
Birinci Derecede Krematistik adı da verilen tabiî krematistik’te mallar ihtiyaçlarına göre
mübadele edildiğinden, bu tabiata aykırı değildir. Hatta, insan soyunun devamı bakımından
zorunludur. Bundan dolayı da tabiî’dir. Fakat, İkinci Derece Krematistîk’te ise mallar tekrar
satış için satın alınmakta,, dolayısıyla bu tür ticarette bir para kazanma amacı bulunmaktadır ki,
bu krematistik tabiata aykırı olup gayri tabiidir.
Aristo, Kapalı Aile Ekonomisini ve Zorunlu Krematistik’in tabiî olduğunu ifade
etmektedir. Bu anlamı kapsamayan ticaret ise Aristo'ya göre hem tabiî değildir, hem de bu tür
ticaretin insanlık için yapılması zorunluluğu yoktur. Kısacası, Aristo'ya göre ticaret tabiata
aykırı olup, sadece gıda maddeleri ticareti, insanların ihtiyaçlarını giderdiği için, gerekli ve
âdildir.
Eflatun'un tersine özel mülkiyete taraftar olan Aristo, servetin kesin eşitliğini
reddetmekte ye tabiî yollardan elde edilen serveti normal bulmaktadır. Aristo buna Tabiî
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Krematistik adını vermektedir. Aristo'ya göre tarım ve madencilik tabiî serveti , değerleri
değişik olan malların mübadele edilmeleri sonunda meydana gelen servet ise gayrî tabiî serveti
oluşturur.
Parayı kısır olarak gördüğü ve başkalarına yük verdiği, için faizi reddeden Aristo'ya
göre para değer ölçüsü ve tasârruf aracı olduğundan, mübadelede kullanılması zorunlu olan bir
araçtır. Böylelikle paranın üç fonksiyonunu daha İlkçağda Aristo belirtmiş bulunmaktadır.
Diğer taraftan Aristo nun, Eflatun'un değer hakkındaki düşüncelerini daha ileri
götürdüğü görülür. Çünkü, Eflatun'a göre malların değeri o malların içinde saklı iken, Aristo
için değer sübjektif olmakta ve bir malın değeri, onun sağladığı fayda derecesi ile
ölçülmektedir.
Böylece Aristo, Yirminci Yüzyıl Ekonomistleri gibi ve fakat A.Smith'den Marx'a kadar
uzananlara ters olarak, değer kavramının psikolojik teorisinin temellerini atmış bulunmaktadır.

3.3. Eski Roma'da Ekonomik Düşünce
Hukuk alanında oldukça büyük eserlerin meydana geldiği ilkçağ Romasında ekonomik
düşünce yönünden önemli eserlere rastlayabilmek mümkün değildir. Bununla beraber, özellikle
tarım başta olmak üzere bazı ekonomik konuları içeren birkaç eserin bulunduğunu söylemek
gerekir. .
Çünkü bu devirlerde Roma tarımsal bir ülke olarak biliniyor; ticaretle uğraşmak, tıpkı
Yunanistan'da olduğu gibi, Roma'nın egemen sınıfları için uygun bulunmuyordu. Böyle
olmasına rağmen, büyük toprak mülkiyeti birçok Romalı düşünür tarafından zaman zaman
eleştiri konusu yapılmıştır.
Ekonomik konulardaki düşünceler, sistematik ve orijinal olmamakla beraber, Romalı
düşünürler para, kıymet ve faiz hakkında etraflı görüşler ileri sürmüşlerdir. Genellikle Yunan
düşüncesinin etkisi altında beliren bu görüşlere göre faiz önce reddedilmiş, fakat sonradan
Oniki Levha Kanunları ile oranı belirlenerek kabul edilmiş ve yalnızca murabaha (tefecilik) ve
murabahacı (tefeci) yasaklanmıştır. Romalılara göre para mübadele fonksiyonunu kolaylaştıran
bir araç olup, paranın değeri gördüğü hizmetten ileri gelmektedir. Ayrıca paranın değerini bir
kanunla belirleyebilmek mümkün değildir.
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Hukuk sahasında büyük eserler meydana getirmiş olmasına rağmen, ekonomik düşünce
itibariyle önemli bir varlık göstermeyen Roma'nın, felsefe ve ekonomi yönünden isim yapmış
başlıca düşünürleri ise şunlardır:
Cato (M.Ö. 234-149), Varro (M.Ö. 115-27), Cicero (M.Ö. 106-43), Seneca .(M.S. 465), Plinus (M.S. 23-79), Dioklatian (M.S. 235-305), Justian (M.S. 527-565).

3.3.1. Cato (M.Ö. 234-149)
Consorius adıyla da anılan Romalı düşünür Cato, 17 yaşındayken Anibal'a karşı
savaşmış ve elde ettiği başarılarla Tribinus unvanını kazanmıştır.
Etkili bir konuşma gücü olan ve Yunanca'yı çok iyi bilen Cato'yu, tarihler dik kafalı ve
kendisine çok güvenen, dar görüşlü ve katı yürekli insan olarak tanıtmaktadırlar.
Cato, yazmış olduğu tarım adlı eserinde çok başarılı olmuş bir Romalı toprak sahibini
tasvir etmektedir. Büyük toprak sahiplerinin küçük toprak sahiplerini ortadan kaldırmaya
çalıştığı bir devirde yazılan bu kitabında Cato, toprak ile ev arasında tutarlı bir dengenin
bulunması gerektiği görüşünü savunmakta ve toprak sahibinin ne çok zengin ne de çok fakir bir
kişi olmaması ve devamlı olarak işinin başında bulunması gerektiğini ileri sürmektedir.
Cato'ya göre tarımsal faaliyet biçimi, ticarî karakterde olan ve kâr gayesi güdendir.
Ancak Cato, tarımsal ürünlerin pazarlarda en rasyonel şekilde satılmasının tabiî ve adil
olduğunu kabul etmiştir. Öte yandan Cato, kadınların lükse harcadıkları paraya karşı çıkan bir
düşünür olarak da tanınmaktadır.

3.3.2. Cicero (M.Ö. 106-43)
Yunanlı müellifler gibi bedenî çalışmanın insan fikrini ve moral gücünü zedeleyeceğini
ileri süren Cicero, Cato'nun fikirlerine fazlaca bir şey ilâve etmeyen zengin ve soylu bir kişidir.
Bu nedenle de Cicero muhafazakârların safında yer almak zorunluluğunda kalmış ve ölümüne
kadar yalnızca yazı yazarak çok sayıdaki villalarında büyük bir senyör hayatı yaşamıştır.
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Roma'nın en etkili konuşmacısı olan Cicero, bilgiye büyük bir değer verdiği için dilleri
incelemiş, hukuk, edebiyat, felsefe ve söylev tarihi okumuş ve Yunanistan ile Asya'yı dolaşmış
ünlü bir devlet adamıdır.
Cicero Devlet, Kanun ve Görev isimli eserinde monarşi, aristokrasi ve demokrasi
şeklinde üç geleneksel hükümet biçimini incelemiş ve bu üç biçimin bir araya getirdiği karma
bir hükümetin üstünlüğünü savunmuştur.
İlk hukuk davasını yirmi altı yaşındayken alan, fakat ince yaratılışı nedeniyle katılık ve
atılganlık isteyen politika hayatında gereğince başarılı olamayan Cicero, Sezar’ın yerine geçen
Mark Antony tarafından M.Ö.43 yılının 7 Aralığında öldürtülmüştür.
Kölelik müessesesini olumlu karşılayan Cicero, esirlerle yan yana çalışacak bir ecir
sınıfının zorunluluğuna da işaret etmiş, ancak bu sınıfa yeterli ölçüde gıda maddelerinin
sağlanması ile belirli bir ücretin ödenmesi gerektiğini söylemiştir.
Cicero, doğal hukuk yönünden köleliğin kabule değer olmadığını, fakat medeni hukuk
bakımından kabul edilebileceğini söylemiştir.
Cicero’nun düşüncelerinde, eserlerini çok okuduğu Yunanlı yazarların büyük etkisi
vardır. Bu nedenle de Cicero doğal hukuk anlayışının öncülerinden sayılır. Cicero'ya göre doğa
insanlara yapılması gereken ile yapılmaması gerekeni açıklayan tek kuraldır. Ancak, bütün
insanlar için eşit bir doğal hukukunun varlığını ileri süren Cicero, bu hukuka bir muhteva
verememektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste İlk Çağ medeniyetlerindeki iktisadi düşünce örnekleri incelenmeye devam
edildi. İlk başta Eski Yunan’daki ilk filozoflardan Sokrates, Xenophon, Eflatun ve Aristo’nun
yazdıklarındaki iktisadi kavramlar ve iktisadi analizler ele alındı. Bu bağlamda Aristo’nun
ekonomi kavramını ortaya atışı ve onu kullanışı ayrı bir önem arz etmektedir.
Dersin ikinci kısmında Eski Roma’daki iktisadi düşünce örnekleri ele alındı. Hem bir
hatip hem de siyasetçi olan Cicero’nun ve Cato’nun iktisadi düşünceleri bu kısmın özünü
oluşturmaktadır.

.
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Bölüm Soruları
1)

Platon ve Aristo’nun iktisadi fikirlerini geliştirirken etkilendikleri önemli

filozof kimdir?
2)

Xenophon’un iktisat hakkındaki fikirlerini içeren eseri hangisidir ve

buradaki temel fikirlernelerdir?
3)

Platon(Eflatun)’un ideal devlet üzerine fikirlerini mülkiyet, sınıflar, para

ve faiz konularına göre açıklayınız.
4)

Aristo’ya göre kaç tür ekonomi vardır? Bu ekonomilerin temel özellikleri

nelerdir?
5)

Eski Roma düşünürlerinden Cato ekonomik faaliyetler içerisinde tarımı

nasıl değerlendirmektedir?
6)

Cicero’ya göre ideal devlet düzeni nasıl olmalıdır?

7) Eski Roma’da iktisadi düşünce ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi söylenemez?
A) Ticaret egemen sınıfın elindedir ve tarım faaliyetlerinde başat büyük toprak
sahipleridir.
B) Faiz önce reddedilmiş, sonra kanunlar çerçevesince tefecilik olmayacak şekildeki
faiz ilişkisi meşru kılınmıştır.
C) Ekonomik konulardaki düşünceler, Yunan Düşüncesi’nden çok etkilenmiştir.
D) Paranın değerini kanun yoluyla belirlenmiştir. (X)
E) Büyük toprak mülkiyeti birçok Romalı düşünür tarafından zaman zaman eleştiri
konusu yapılmıştır.

8) Doğal hukuk yönünden köleliğin kabule değer olmadığını, fakat medeni hukuk
bakımından kabul edilebileceğini söyleyen düşünür kimdir?
A) Cato
B) Cicero (X)
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C) Xenophon
D) Pythagoras
E) Eflatun

9) “Devlet”, “Cumhuriyet”, “Kanunlar” kimin eseridir?
A) Aristoteles
B) Sokrates
C) Pythagoras
D) Platon (X)
E) Xenophon

10) Roma İmparatorluğu’nun geliştirdiği ve Eski Roma’nın iktisadi düşüncesini
belirleyen kanunlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Magna Carta
B) Urgakina Kanunları
C) Eflatun Kanunları
D) Hamurabi Kanunları
E) On İki Levha Kanunları (X)
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4. ORTAÇAĞ EKONOMİSİNİN ÖZELLİKLERİ VE İKTİSADİ
DÜŞÜNCE (476-1453)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. ORTAÇAĞ EKONOMİSİNİN ÖZELLİKLERİ VE İKTİSADİ DÜŞÜNCE (4761453)
4.1. ORTAÇAĞ EKONOMİSİNİN ÖZELLİKLERİ
4.2. ORTAÇAĞDA İKTİSADİ DÜŞÜNCE
4.2.1. Hristiyan Dünyasında İktisadi Düşünce
4.2.1.2. SAİNT THOMAS d'AOUlN (1225-1274)
4.2.1.3. NİCOLAUS ORESMİUS (1320-1382)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Ortaçağ ekonomisinin temel işleyiş ilkeleri nelerdir?
2- Ortaçağ’daki iktisadi düşünce nasıl bir ekonomik düzen öngörmektedir?
3- Hristiyan düşünürlerin iktisadi hayat ve devletin rolü hakkında neler söylenebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ortaçağ
Ekonomisinin Ortaçağ
ekonomilerinin Okuyarak, Tartışmalara
Temel Özellikleri
işleyişi ve bu işleyiş Katılarak,
Fikir
arkasındaki temel prensipler Yürüterek, Araştırarak.
Konu

Kazanım

Ortaçağ’da
iktisadi Ortaç
iktisadi
hayatın
düşüncenin temel özellikleri şekillendiren
iktisadi
düşünceler
Hristiyan dünyasının önemli Hristiyan düşünürler ve
iktisat düşünürleri
bunların ideal ekonomik
düzen ile ilgili fikirleri

Okuyarak, Tartışmalara
Katılarak, Araştırarak.
Okuyarak, Tartışmalara
Katılarak,
Fikir
Yürüterek, Araştırarak.
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Anahtar Kavramlar
Ortaçağ’da Klise
Hristiyanlık ve Faiz
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Giriş
Bu derste Batı’da Orta Çağı ekonomisini hazırlayan şartları, Papalık ve Klise’nin
ekonomik hayattaki egemenliği, Feodal yapılar gibi konular anlatılacaktır. Bu kurumların ve
siyasi ilişkilerin Orta Çağ ekonomisini nasıl şekillendirdiği tarif edilecektir.
Dersin ikinci kısmında Orta Çağ Hristiyan dünyasındaki iktisadi düşünceye bir giriş
yapılacaktır. Oresmius ve özellikle Aquinalı Thomas’ın iktisadi düşüncelerinin üzerinde
durulacaktır. Bu düşünürlerin iktisadi fikirleri sonrasında gelen düşünürlerin de fikirleri
üzerinde önemli tesirleri olmuştur.
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4.1. Ortaçağ Ekonomisinin Özellikleri
Ortaçağ, Roma İmparatoru Theodese tarafından İmparatorluğun Doğu Roma ve Batı
Roma adı altında ikiye ayrılmasından (M.S.476) İstanbul’un Türkler tarafından fethedildiği
1453 yılına kadar geçen oldukça uzun bir süreyi kapsar.
Ortaçağın Belirgin Özellikleri
Maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz;
-Avrupa’da Katolik Kilisesi ve Papalık kurumunun egemenliği,
-Hz. Muhammed (S.A.)’in (M.S. 571-632) İslâm Peygamberi olması ve Mekke şehrinde
doğan İslâmiyet’in çok hızla dünyaya yayılması. 700 yılına kadar, Bizans, İran ve Çin’i yenerek
ve Türkleri Müslüman ederek doğuya doğru, Afrika’yı ve Avrupa’nın bir bölümünü fethederek
Batıya doğru yayılması, Endülüs Emevi İmparatorluğu’nun ve onun yerini alacak Abbasi
İmparatorluğunun kurularak 1000’lere kadar dünyaya hükümran olması.
-Avrupa’da 700 başlarında Batı ve Güney Avrupa’nın önemli bir bölümünü fethederek
800 yıl devam edecek Avrupa Endülüs Devletinin kurulması,
-Avrupa’da Beşinci yüzyılda Fransa'da başlamış bulunan ve sekizinci yüzyılda kral
Charlemge tarafından yeniden benimsenen Feodalitenin içe kapalı ekonomi oluşturarak
Avrupa'nın tüm sosyal, siyasî ve ekonomik yaşamını düzenleyerek Avrupa’nın iktisaden geri
kalmış “karanlık çağ” da denilen yüzünü oluşturması,
-Avrupa’da sekizinci yüzyıldan itibaren Avrupa Endülüs devletinin Pazar ekonomisine
yönelik tarım üretimi faaliyetleriyle ve şehirleşmeyle Avrupa’nın iktisaden ilerlemiş aydınlık
yüzünü oluşturması.
-Orta Asya’da 900’lerden itibaren Müslüman Türklerin göçebelikten yerleşikliğe
geçerek Gazneli devletini kurup Hindistanı ve Çin’in bir bölümünü fethetmeleri. Gaznelilerin
ve Abbasilerin yerini alan Selçukluların Çin sınırından, Anadolu’nun bir kısmı ve Afrika’ya
kadar geniş bir coğrafyayı fethederek Büyük Selçuklu İmparatorluğunu kurması. 1300’lerden
itibaren Osmanlıların Anadolu Selçuklularının yerini alarak Doğu Roma topraklarını fethederek
Anadolu ve Adriyatik denizine kadar Doğu ve Orta Avrupa’ya egemen olması. Ortadoğu ve
Afrika’da Müslüman devletlerin de yerini alarak büyük bir imparatorluk kurması.
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Ortaçağın bu özelliklerini kısaca özetlersek, Ortaçağda Hıristiyan Doğu Roma ve
Avrupa feodal düzeni benimseyip içe kapanarak iktisaden gerilerken, Müslüman dünya, tarım
ve hayvancılıkta üretimi artırmayı başararak bu ekonomik güce dayalı büyük imparatorluklar
kurmayı başarmışlardı.
Feodal Avrupa’da kapalı tarım ekonomisi rejiminin söz konusu olduğu, Feodalite veya
Malikâne ekonomisi adı da verilen düzende devlet yoktu. Kıta içi ve dışından çeşitli
kavimlerinin istilâ ve yağmalarından bıkan köylüler senyörlerin yaşadığı ve etrafı surlarla
çevrili şatolara sığınmış ve buralarda sağladıkları can güvenliği karşılığında derebeyinin
topraklarını işlemeyi kabul etmişlerdir. Himaye altına girenlere “vassal” veya “fidele”, bunları
korumayı taahhüt edenlere ise “senyör” adı verilen Feodalitede, derebeyine ait topraklarda
üretim “serf” adı verilen, toprağa bağlı ve yarı köle durumunda bulunan köylüler tarafından
yapılmakta, toprağı olan köylüler ise kendi topraklarında elde ettikleri ürünlerin bir kısmını
derebeyine vermekle yükümlü bulunmaktaydı.
Pazar için ve Kâr elde etmek amacıyla üretimin söz konusu olmadığı ve üretimin
yalnızca mahalli ihtiyaçlara göre ayarlandığı feodalite düzeninde ücretler ayni olarak
ödenmekte, ücret ise serbest olarak değil örf ve. adete göre daha doğru bir deyişle derebeyi
tarafından saptanmakta ve Malikane topraklarında yaşayan tüm köylülerin her türlü sosyal
yaşamaları ve hakları en ince ayrıntılarına kadar derebeyi tarafından düzenlenmekte idi.
Tarımsal üretimin çok sınırlı boyutlar ve katı kurallar içinde yapılması nedeniyle
Avrupa ekonomisini çok uzun bir süre durgunluğa yönelten Feodalite rejiminin çöküşünü
hazırlayan çeşitli nedenlerin en önemli olan ikisi ise, Norman İstilâları ile Haçlı Seferleridir.
Zira, görünüşteki amacı Hıristiyan dininin kurucusu olan Hz. İsa’nın Kudüs’teki
mezarını Müslümanlardan almak olan 10.yüzyılda başlayıp 13.yüzyıla kadar devam eden Haçlı
Seferleri Avrupalılar için hep hezimetle son bulmasına rağmen doğunun halı, ipek, fildişi, incir,
portakal, pirinç, pamuk, kahve ve şeker gibi ürünlerini öğrenmelerine ve bunları tüketerek kaba
ve zevksiz yaşamlarının renklenmesine neden olmuştu.
Bu gelişmelerin doğal sonucu olarak da Avrupa ile Doğu ülkeleri arasında kurulan ticarî
ilişkiler, dar kalıpta sıkışıp kalan Avrupa feodal düzenini yıkmış ve Avrupa ekonomisine
ferahlık ve yeni bir boyut kazanmıştır.
Haçlı seferleri sonunda, Doğu toplumları ile Avrupa arasında yoğun ve sürekli ticari
ilişkilerin doğmasında ve geliştirilmesinde özellikle Akdeniz'de kolonileri bulunan İtalyan
82

şehirlerinin çok önemli rolleri olmuş ve bu ilişkiler sonunda, bazı İtalyan şehirleri canlı birer
ticaret merkezi haline gelirlerken pek çok da yeni şehirler kurulmuştur.
Şehirleşme hareketinin en önemli sosyal sonucu ise, o zamana kadar asiller ile köylüler
arasında mevcut olan büyük sınıf farkının ortadan kalkması olmuştur. Zira şehirlerde ortaya
çıkan burjuva sınıfı mevcut iki sınıfın arasında yer aldığından, aradaki fark belirli bir ölçüde de
olsa azalmıştır.
Burg adı da verilen şehirlerin bir diğer özelliği de, şatolarda yürürlükte bulunan eski örf
ve adetlerin, artık buralarda işlemez bir hale gelmiş olmasıdır. Çünkü, buralara yerleşen ve
hayatlarını ticaretle kazanmak amacında olan halkın, eskiden olduğu gibi bir takım efendilere
sadakat veya vergi vermesi gibi çeşitli mükellefiyetleri yoktu. Zira bunlar, serbestçe ve
diledikleri işle iştigal edebiliyor ve hatta zenginleşerek burgun eski şatodan çok daha kuvvetli
duruma gelmesine neden oluyorlardı.
Deniz veya nehirden uzak olan şehirlerde halk değirmencilik, koyunculuk, demircilik,
şarapçılık gibi işlerle uğraşmakla beraber buralarda daha ziyade ve en hızlı bir şekilde
dokumacılık işleri gelişmişti.
Nehir kenarlarında kurulan şehirlerde ise ilk çağlardan beri su yolu nakliyatı önemli bir
yer tutardı. Ortaçağda da gelişen ticarî ve ekonomik faaliyetler sonunda eskiye nispetle çok
daha büyük miktarda mal mübadeleye konu olunca eski kayıklar yerine, nehirlerde tonajı
gittikçe artan gemiler görülmeye başladı. Bu gemiler için nehirlerin dibi tarandı ve çok sayıda
kanallar açıldı.
Bu çabaların, sonunda da Avrupa içinde nakliyatın büyük bir kısmı nehirlerde yapılır
bir hale geldi. Köprülerin yapılması, kara yolu ulaştırmasında kolaylık sağladıysa da yolların
elverişsizliği ve arabalarda sadece hayvan gücünün kullanılması karayolu nakliyatının daha
uzun bir süre ön plana geçmesine mâni olmuştur.
Ortaçağ ticaretinin gelişmesini etkileyen faktörler arasında hiç şüphesiz paranın da yeri
büyüktür. Zira, Feodal rejimin ortaya çıkardığı kapalı düzen sonucu büyük ölçüde
fonksiyonlarını kaybederek ticaretteki önemli mevkiini yitiren para, şehirleşme hareketiyle
beraber yeniden önem kazanmış ve ticaretin gelişmesine büyük ölçüde katkıda bulunmuştur.
Ancak, Ortaçağ Avrupa'sında prenslerin veya derebeylerinin çok sayıda bulunuşu ve para
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basımının bunlar gibi politik otoriteye ait imtiyaz olması, piyasada çok çeşitli paraların birlikte
tedavül etmesine neden olmuştur.
Diğer taraftan, başlangıçta sadece dış ticarette konu olan malların alım ve satımı
amacıyla kurulan fuarlar zamanla çeşitli ülke mallarının satıldığı ve muhtelif bölgelerden gelen
tacirlerin toplandığı beynelmilel bir piyasa hüviyetini kazanmıştır.
Bu tip fuarlarda, ticaret yapmak herkese açık bir hak olmayıp, sadece böyle bir ticarî
imtiyaza sahip olmak için harç veya resimler ödemek mükellefiyetini yerine getiren tacirlere
ait idi. Büyük fuarlara gelen tacirler ise çoğunlukla kendi bölgelerinde olmayan malları satın
alırlardı.
Bu fuarların yanı sıra bir de bölgesel fuarlar vardır ki, bu fuarlarda beynelmilel
fuarlardan getirilen mallar ile o bölgede üretilen mallar birlikte alınıp satılırdı.
Dış piyasadan gelen malların satıldığı beynelmilel fuarların en önde gelenleri
Champagne, Leipzig, Frankfurt ve Flandr gibi fuarlardı. Bunların içinde en meşhur olanı ise
Fransa'daki Champagne/Şampanya fuarı idi.
Fuarlarda çok sayıda muhtelif cins para tedavül ediliyordu. Fakat bu para düzensizliği
içinde alışveriş işlemlerinde kolaylık, Champagne Kontluğunun Provins adı verilen ve XIV.
yüzyıla kadar bütün Avrupa'da geçerli olan parası ile sağlanmıştır. Bu para sanj işlemlerinde
ölçü ayarı olarak kullanılıyor ve sarraflar tarafından sağlanıyordu.
Mesleki faaliyetlerini bir bankonun arkasında yürüten bu sarraflar, bundan dolayı
İtalyanlar tarafından Bancheri-Banker adını alarak, zamanımıza kadar bu ismi muhafaza
etmişlerdir. Yeni adları banker olan sarraflar, para kabul etme veya borç verme gibi geleneksel
görevlerinin yanı sıra kendileri için bazı yeni muameleler daha ihdas etmişlerdi.
Merkeziyetçi bir devlet idaresinin mal ve can emniyetini yeteri kadar temin edemediği
derebeylik devrinde tüccarlar, şartların elverişsizliği karşısında emniyet içinde iş yapmak ve
seyahat edebilmek için kaçınılmaz bir zorunluluk olarak kendi aralarında sıkı bir tesanüt temin
eden kardeşlik cemiyetleri kurmuşlardı.
Bu amaçla belirli bölgede oturan tacirlerin kurdukları birliklere “Gild” ve “Hansa” adı
verilmiştir. Gild ve Hansa kelimelerinin etimolojisi araştırılacak olunursa, bunların kardeşlik
veya kumpanya anlamına kullanılan sözcükler olduğu görülür.
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Tüccar meslek birliği “Gild” ilk defa 10. yüzyılda Hollanda da bir liman şehrinde ortaya
çıkmıştır. Bu şehrin sakinlerini, civar senyör ve manastır başkanlarının müdahale etmekten
çekindikleri, kaçaklar ve maceraperestler teşkil ederdi.
Ticaret yaptıkları için etrafta bulunan malikâneler veya manastırlara faydaları dokunduklarından hiç bir otorite tarafından faaliyetlerine engel olunmayan şehir ahalisi, ticaretten
kazandıkları gelirler sayesinde gün geçtikçe kuvvetlenmişlerdi. Senyöre para vermek suretiyle
hukukî statülerini belirten imtiyazlar almışlar, böylece kendi idarî mekanizmaları ile yargı
organlarını ihdas etmişlerdir.
Daha ziyade bir şehir sınırları içinde kalan tacirlerin meslekî faaliyetlerini nizam altına
almak veya meslekî ihtiyaçları karşılamak için kurulan bu Gildler, Anglo-Sakson memleketleri
ile Alman şehirlerinde çeşitli şekiller altında ortaya çıkmıştır.
Önceleri sadece belirli bir şehir tacirlerinin meslekî menfaatlerini korumak ve
geliştirmek amacıyla kurulan Gild’ler, zamanla ticaretin inkişafı nedeniyle geniş bir bölgenin
bütün iç ve dış ticareti ile iştigal eden tacirleri de içine alarak Hansa’ları meydana getirmişlerdir.
Daha ziyade dış ülkelerle alışverişte bulunan tacirlerin meydana getirdiği Hansa’lardan,
en önde gelenleri, 11. ve 12. yüzyıllarda Avrupa'da milletlerarası ticaret inhisarını alan Flaman
Hansası ile Alman Hansası’dır.
Ortaçağda ticarî faaliyetlerde bulunanların yaptıkları, gibi, sınaî faaliyetlerde bulunanlar
da meslekî teşekküller meydana getirmişlerdir. İmalât faaliyetlerini disiplinli bir halde
yürütmek suretiyle ortaçağın sanayi sektörüne büyük katkıda bulunmuş olan bu teşekküllere
“Korporasyon” adı verilmektedir.
Ortaçağda şehirlerin ortaya çıkması, buralarda yaşayan halkın tarım faaliyetlerinden
uzak kalmalarına ve dolayısıyla büyük maharet ve uzmanlaşmaya ihtiyaç gösteren imalât
faaliyetleriyle uğraşmalarını zorunlu kılmıştır. Böylelikle gittikçe genişleyen ve üretim
sistemine hâkim olan küçük sanayi, zamanla yoğun bir sınaî faaliyet halini aldığından artan
ihtisaslaşma ve iş bölümü birçok meslek gruplarının doğmasına amil olmuştur.
Bu devirde imalât işinde çalışan kişinin en belirgin vasfı, üretim faktörlerinin tamamına
sahip olması ve imâlat faaliyetlerini bizzat kendi emeği veya ailesinden bazı kişilerin emeği ile
yapması idi.
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Üretici ile tüketici arasında, aracı bir tabakanın meydana çıkmasına izin verilmediğinden ortaçağda sanatkâr, siparişe dayalı üretim yapmaktadır. Esasen bu devreye hâkim
ahlakî anlayış, üretim faaliyetlerinde kârı onaylamakla birlikte ön planda tutmayı tasvip
etmemektedir.
Bu durumun küçük sanayide çalışan müteşebbislerin faaliyetlerini kısıtlayacağı
düşünülse de “korporasyon” denilen meslek dernekleri, her meslek için kurulmuş olup
gerçekten aynı iş kolunda bulunan küçük sanatkârların ortak çıkarlarını korumuş, sürdürülebilir
üretim faaliyeti yapmalarını sağlamıştır.
Selçuklu döneminde 1205’te Kayseri’de Ahi Evren’in liderliğinde kurulan Debbağ
Esnaf-Sanayi Birliği daha sonra tüm meslekler için alt zümreler halinde tüm Selçuklu
Anadolu’sunda kurulmuş, kurucusuna atfen adına Ahi Esnaf Teşkilatı da denmiştir. Bu Ahi
esnaf-sanayi birlikleri Osmanlı İmparatorluğunda “Lonca” daha sonra daha da geliştirilerek
“Gedik” adı altında devam etmiştir.
Bu birliklerin temel amacı üretim ile ilgili ücret ve çalışma koşulları ile standardizasyon
gibi konularda emredici kurallar tayin etmek ve böylelikle üyeler arasında değil bölgeler
arasında rekabet etmek, meslek birliği içinde ahengi sağlamak ve nihayet kendilerine
sürdürülebilir üretim imkanı sağlamaktı. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için de esnaf birliğine
aza-üye olmayan, çıraklıktan itibaren kafalık ve ustalık sürecini tamamlamayan bir sanatkârın,
kendi başına iş kurmasına izin verilmemiştir.
Ancak Avrupa’da kurulan korporasyonlar ile Selçuklu-Osmanlı esnaf birlikleri(Lonca)
arasında önemli farklar vardır. Avrupa’da kurulan korporasyonlar bugünün meslek odaları
olarak isimlendirilen meslek birlikleridir. Fırıncılar, kumaşçılar, dericiler gibi. Ancak Selçuklu
ve Osmanlı esnaf birlikleri(Loncalar) ise mesleğe göre değil üretilen ürüne göre kurulurlar.
Yani mesleğin alt dallarında, ürünün teknik niteliğine, ürünü üretenlerin sınai mülkiyet
haklarını korumak üzere, esnaf birliği-Lonca kurulur.
Örneğin Avrupa’da Fırıncılar meslek birliği kurulurken, Selçuklu ve Osmanlıda Buğday
Ekmeği fırıncı birliği, Francala(beyaz ekmek) fırıncı birliği kurulabilmekteydi. Aynı şekilde
Avrupa’da kumaşcılar meslek birliği kurulabilirken, Selçuklu ve Osmanlıda Yün kumaşçı
birliği, Keten kumaşçı birliği, Pamuk kumaşçı birliği gibi üretilen ürünün niteliğine göre esnafsanayi birlikleri kurulmaktaydı.
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Bu farklı teşkilatlanmayı değerlendirirsek, Avrupa, mesleği korumaya odaklı bir
teşkilatlanmaya giderken, Selçuklu ve Osmanlılar ise üreticiyi ve dolaylı olarak mesleği
korumaya odaklı bir teşkilatlanmaya gitmişlerdi. Bu nedenle Avrupa’da mesleğe üye olup
aidatını ödeyenler mesleki üretim yeterliliğine bakılmaksızın dükkan açıp mesleği icra
edebiliyordu. Selçuklu ve Osmanlılarda ise birliğe üye olup üretim aşamalarında fiilen çalışıp
ustalık hakkı belgesi almadan üretim yapma, dükkan açma izni verilmiyordu.
Bu nedenle Selçuklu ve Osmanlıda birçok farklı ve kaliteli ürün üreten esnaf birlikleri
ortaya çıkmış ve gelişmişken, Avrupa’da sınırlı ürün çeşiti ve düşük kalite üretim hakim olmuş,
ihtiyaçlarını karşılayamadığından Doğu’dan net ithalatçı olmuşlardı. Avrupa’daki bu üretim
yetersizliği ve ithalata bağımlı durum 18.yüzyılda fabrika sanayi devriminin başlamasına kadar
devam etmişti.
Diğer taraftan Korporasyonlar ve Loncalar, zanaatkarı sadece meslekî değil, aynı
zamanda azalarını endişeye sevk eden yaşlılık, fakirlik ve ölüm halleri gibi sorunların
çözümlenmesinde de destek sağlayan kuruluşlar olmuştur.

4.2. Ortaçağda İktisadi Düşünce
Avrupa’da malikâne ekonomisi rejimine dayanan ve otoriter bir toplum düzenin söz
konusu olduğu Ortaçağda felsefe, dolayısıyla ekonomik düşünce büyük ölçüde Hıristiyan
teolojinin etkisi altında kalmıştır. Bundan dolayı da Orta çağda bütün ekonomik sorunlar daima
Hristiyan teolojisi düzeyinde ele alınmış, düşünülen çözüm yollarının araştırılmasında ise din
adamlarının bağlı bulundukları ölçüler rol oynamıştır.
Müslüman Endülüs Ortaçağı ile müteakipleri Selçuklu ve Osmanlılar Ortaçağın
iktisaden gelişmiş, aydınlık, müreffeh yüzünü ortaya koyar.
Bu nedenledir ki, Ortaçağın ekonomik düşüncesini incelerken konuyu Hıristiyan
Avrupa medeniyetlerinde ve İslam medeniyetlerinde ayrı ayrı ele almak ve böylelikle, Ortaçağa
egemen olan Hıristiyan Avrupa medeniyeti ve İslâm medeniyeti düşünürleri arasındaki farkları
veya benzerlikleri ortaya koyabilmek mümkündür.
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4.2.1. Hristiyan Dünyasında İktisadi Düşünce
Genel olarak Avrupa Ortaçağı felsefesine egemen olan düşünce, Aristo ve Eflatun’un
doktrini ile bunların düşüncelerinin genişletilmiş şekilleridir. Fakat Orta çağda ekonomi ile
ilgili konulara daima dini inanışlar ve kurallar egemen olmuş ve özellikle kilise büyük rol
oynamıştır.
Kilise hukukunun etkisi altında bulunan bütün Hıristiyan Ortaçağ düşünürlerinin
üzerine eğildikleri konular genellikle ilk çağda olduğu gibi, mülkiyet, fiyat, faiz ve para
olmuştur.
Çünkü 11. yüzyıldan itibaren birer ekonomik ünite olarak belirmeğe başlayan şehirlerde
korporasyonlar ve fuarlar kurulmağa başlanmış, ticarî ve sınaî faaliyetler canlanmıştır. Bu
durum iş bölümünün ve paralı ekonominin giderek yoğunlaşmasına neden olmuş, dolayısıyla
sermaye faktörü de gittikçe artan bir önem kazanmıştır.
Diğer, taraftan, kilisenin de yardımıyla iç savaşlar azalıp güven ve huzur sağlanınca
ulaştırma, nüfus ve şehir hayatında hızlı gelişmeler kaydedilmiş, bunların bir sonucu olarak da
üretimin bünyesi önemli ve büyük bir değişikliğe konu olmuştur.
Ancak ekonomik olaylarda oluşan bütün bu değişikliklere rağmen, Avrupa Ortaçağının
ekonomik düşüncesinde önemli bir değişiklik meydana gelmemiş ve çağın düşünce yapısı ilk
çağlarda olduğu gibi dinî doktrinlerin ve teolojik ilkelerin etkisi altında kalmaya devam
etmiştir. İlkçağ düşünürlerinden Eflatun ve Aristo bu çağda da birer büyük otorite olarak kabul
edilmiş ve düşünce yapısının temellerini genellikle bunların görüşleri oluşturmuştur.
Bu çağın en önemli Hıristiyan ekonomistleri, ekonomik düşüncelerinin temelini
Aristo'dan alan Albertus Magnus ile onun öğrencisi olan Saint Thomas d'Aquin ve Nicolas
Oresmius’dur.

4.2.1.1. Albertus Magnus (1193-1280)
Asil bir aileye mensup olan ve Rosenburg, Köln ve Paris'te felsefe ve ilahiyat dersleri
veren Albertus Magnus, Aristo'nun eserlerinin tercümelerini Batıya getirmiş olan Endülüslü
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Müslüman Araplar ile Hahamların çalışmalarını incelemiş ve Aristo'nun felsefesini bütünüyle
ele alarak bundan Hıristiyan inanışı bakımından yararlanmak istemiştir.
Aristo'nun felsefesine doğal hukuk ve ahlâk yönünden yeni bir yorum uygulayan
A.Magnus'la birlikte Avrupa’da ekonomik konulara olan ilgi, ilk defa olarak yeni bir uyanış
içine girmiştir.
Aristo'nun hayranlarından olan Albertus Magnus, Aristo, gibi paranın önemli bir değer
ölçüsü olduğunu ve para vasıtasıyla bütün eşyaların, değerinin ölçülebileceğini söylemiş ve
diğer Skolastikler gibi bu konuda da dini ve felsefi görüşlerin etkisi altında kalmıştır.

4.2.1.2. Saint Thomas D'aouln (1225-1274)
Zamanımızda bile kilise çevrelerinde büyük bir otorite olarak kabul edilen Saint Thomas
d'Aquin aslen İtalyan olup Roccasecca şatosunda doğmuş, Tevrat, Aristo, Stoisizm, Cicero gibi
çeşitli kaynakların etkisi altında kalmış Katolik din bilgini bir papazdır.
Saint Thomas, Kolonya'da Büyük Albecht'in derslerini izlemiş ve başlıca eseri olan
Tanrı Bilimi isimli yapıtında politika ile sosyal nitelikteki konulara büyük yer vermiştir.
Saint Thomas'a göre eğer şefler toplumun yararına iş görebilirlerse her hükümet biçimi
meşrudur. Ancak, Saint Thomas bu hususta daha çok Cicero'ya yaklaşmakta ve içinde
demokratik elemanların bulunacağı karma bir hükümet biçimini tercih etmektedir. Saint
Thomas bu konuda herkesin hükümette payı olması, herkesin hükümete katılması gerektir.
demiştir.
Fakat, Aristo'nun siyaset adlı kitabını yorumlayarak, Aristo'nun fikirleriyle Hıristiyanlık
ilkelerini kaynaştırmaya çabalayan Saint Thomas, Aristo'nun tersine faiz ve servet elde etme
sanatı anlamına gelen Krematistiki kabul etmemiştir. Bununla beraber Saint Thomas, faiz
yasağını bir miktar yumuşatarak bunu hem doğal hukuk hem de Hıristiyanlık ahlâkı yönünden
incelemiş ve faizin hangi durumlarda meşru hangi hallerde ise meşru olmayacağını söylemiştir.
Saint Thomas d'Aquin'e göre, ödünç verilen bir şey için faiz almak var olmayan bir şeyi
satmak demektir. Bundan dolayı da Saint Thomas, böyle bir şeyi günah olarak kabul etmiştir.
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Fakat, diğer taraftan Saint Thomas, tüketim ile kullanmayı birbirinden ayırmış ve kullanmak
amacıyla borç olarak alınan bir şeye karşı ödenen bir bedeli meşru saymıştır.
Mesela şarap veya buğday gibi şeyler ödünç verildikten sonra aynen geri alınırsa, ayrıca
bunları kullanma ücreti adı altında bir şey almamak gerekir. Aksi halde faiz adını alan bu ücret,
aynı şeyin iki defa satılması yani bir taraftan şarabın veya buğdayın diğer taraftan bunların
kullanılmasının satılması gibi bir durumun bedeli haline gelir. Bu Saint Thomas d'Aquin'e göre
haksızlıktır, dolayısıyla günahtır. Fakat bir evin kiralanması halinde herhangi bir tüketim söz
konusu olmadığı için bu evin kullanma bedeli olarak alınacak bedel yani faiz meşrudur ve
alınması günah değildir.
O halde, Saint Thomas’a göre borç alınan şeylerin faize konu olabilmeleri için onların
kullanılma şeklinin, şarap ve buğdayda olduğu gibi tüketilme şeklinde olmaması gerekir. Aksi
halde aynı şey iki defa yani bir taraftan şarap diğer taraftan onun kullanılması olmak üzere iki
defa satılmış olmaktadır.
Bununla beraber Saint Thomas d'Aquin'in faiz hakkındaki görüşleri Aristo kadar sert
değildir. Saint Thomas, ödünç verenin bir takım tehlikelerle karşı karşıya kaldığını düşünerek
verdiği paradan başka Tazminat Akçesi adı altında ayrı bir fazlalığın alınmasını da kabul
etmiştir. Çünkü Saint Thomas'a göre ödünç para veren bu işlem sonucunda zarar edebilir. o
halde Saint Thomas'ın alınmasının uygun gördüğü fazlalık, uğranan tehlikelerin karşılığıdır.
Fakat Saint Thomas bu fazlalığa faiz adını vermemektedir.
Diğer taraftan Saint Thomas, yapılan iyiliklerin ödüllendirilmesi gerektiğini söyleyerek,
ihtiyaç içinde alınan paralara verilen fazlalığın bir şükran borcu niteliğinde olduğunu da ileri
sürmektedir. Saint Thomas'a göre bir şükran borcu olan bu fazlalığın önceden ödeneceğini
kabul etmek, fazlalığın anlamını değiştirmemektedir. Nasıl önceden borcun ödeneceği taahhüt
ediliyorsa, şükran borcu niteliğindeki fazlalığın da taahhüt edilmesi aynı şekilde mümkündür.
Saint Thomas, insanların çalışmasını yalnız ekonomik yönden değil ahlâk yönünden de
zorunlu görmektedir. Bu nedenle Saint Thomas, İlk çağda olduğu gibi emeği hakir görmemiş
aksine ekonomik faaliyetlere katılan emeğe saygı duymuştur. Saint Thomas'a göre emeğin en
önemli gayelerinden biri insan ihtiyaçlarını giderebilmek olmalıdır. '
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Saint Thomas d'Aquin, sınırlı bir ölçüde de olsa ticarî faaliyeti de hoş görmüş ve tüccar
kazancının yani kârın ailesine bakma ve yoksullara yardım etme amacıyla meşru olabileceğini
söylemiştir. Fakat Saint Thomas fiyatların adil olmasını istemiştir.
Saint Thomas d'Aquin'e göre, bir şeyi gerçek değerinden daha pahalıya almak veya
satmak günah işlemek demektir. Adil fiyat, görülmeğe alışılmış fiyattır. Saint Thomas
d'Aquin'e göre bir fiyatın âdil olabilmesi için mübadeleye konu olan iki şeyin aynı miktarda
emeği kapsamaları gerekir.
Saint Thomas'ın benimsemediği ticarî faaliyetler uluslararası yapılanlardır. Çünkü Saint
Thomas'a göre uluslararası ticaret hem otarşiyi tehdit edebilir hem de savaşlar yönünden tehlike
yaratabilir.
Diğer taraftan Saint Thomas d'Aquin, bir din adamı olmasına rağmen, Aristo gibi kölelik
kurumunu kabul etmiş, hatta bu kurumun zorunlu ve faydalı olduğunu söylemiştir. Saint
Thomas'a göre kölenin zekâsı kıttır. Bundan dolayı da kölelik, hem köleye hem de kölenin
efendisine yararlıdır. Yalnız Saint Thomas, köle sahiplerinin kölelere insanca davranmalarını
istemiştir. Bu düşüncesi ile Saint Thomas d'Aquin, mevcut sosyal düzenin korunmasına taraftar
olup bu düzenin tanrısal bir kökene dayandığına inanmaktadır.
Saint Thomas d'Aquin, mülkiyet kurumunu da doğal bulmakta ve mülkiyeti tabiatın insanlara verdiği bir hak olarak kabul etmektedir. Fakat Saint Thomas d'Aquin, bu mülkiyetin topluma en az zarar verecek bir şekilde kullanılmasını ister. Saint
Thomas d'Aquin'e göre özel mülkiyet insan emeğinden yararlanmak için en iyi çare olduğu
gibi, mülkiyet sayesinde hem zenginlere hem de fakirlere yardım edebilmek mümkündür.

4.2.1.3. Nicolaus Oresmius (1320-1382)
Avnupa Ortaçağında ekonomik konuların incelenmesinde az ölçüde de olsa çaba
harcamış bir başka düşünür de bir bilim ve din adamı olan Nicolaus Oresmiusdur.
Daha çok para konularıyla uğraşan Buridanus veya Jearr Buridan'ın öğrencisi olan ve
ekonomik konuların din, ahlâk ve politikadan uzaklaşarak bağımsızlık kazanabilmesi için
büyük çaba harcayan Nicolaus Oresmius da hocası gibi daha çok para sorunları ile uğraşmıştır.
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Hükümdarların para üzerindeki kudretini belirlemeye ve enflasyonun tehlikelerini belirtmeye
çalışmıştır.
Oresmius, metalist yani madenî kıymet taraftarı idi. Oresmius'un Lâtince yazdığı ve
1360 yılında yayınladığı “paranın kökeni, niteliği, hukuku ve değişimleri” adını taşıyan kitabı
tamamen para konusuna ayrılmıştır. Bu suretle Nicolaus Oresmius, ekonominin teolojiye karşı
bağımsızlığını belirten ilk düşünür olmuştur. Oresmius bu kitabında, enflâsyonu adalete uygun
olmayan bir vergi olarak nitelendirmiş ve kendinden yaklaşık olarak iki yüz yıl sonra “Gresham
Kanunu” olarak isimlendirilen bir konuya değinmiştir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste Batı’da Orta Çağı ekonomisini hazırlayan şartları, Papalık ve Klise’nin
ekonomik hayattaki egemenliği, Feodal yapılar gibi konular anlatıldı. Bu kurumların ve siyasi
ilişkilerin Orta Çağ ekonomisini nasıl şekillendirdiği tarif edildi.
Dersin ikinci kısmında Orta Çağ Hristiyan dünyasındaki iktisadi düşünceye bir giriş
yapıldı. Oresmius ve özellikle Aquinalı Thomas’ın iktisadi düşüncelerinin üzerinde duruldu.
Bu düşünürlerin iktisadi fikirleri sonrasında gelen düşünürlerin de fikirleri üzerinde önemli
tesirleri olmuştur.
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Bölüm Soruları
1.

Ortaçağ ekonomisinin temel özelliklerine göre Feodal düzeni anlatınız.

2.

Ortaçağ’da Klisenin ekonomik hayattaki yeri nedir?

3.

Saint Thomas d’Aquin’in ticaret ve faiz üzerine görüşleri nelerdir?

4.

Saint Thomas d’Aquin’in mülkiyet üzerine fikirleri nelerdir?

5.

Oresmius’un para konusundaki görüşleri nelerdir?

6. Orta Çağ Avrupası’nda aşağıdakilerden hangisi şehirleşmenin dinamiklerinden
değildir?
A) Fuar ve Panayırların kurulması
B) Ticarete yönelik finans/döviz alanında merkezileşme ihtiyacı
C) Feodalitenin örgütlediği toprak mülkiyeti (X)
D) Tüccar birliklerinin faaliyetleri
E) Siparişe dayalı üretimin pazar ihtiyacının merkezileşmesi

7. “Hansa” nedir?
A) Serf Birliği
B) Vassal Birliği
C) Senyörler Birliği
D) Tüccarlar Birliği (X)
E) Askeri Birlik

8. Orta Çağ Avrupası’ndaki iktisadi düşünceyi en çok etkileyen Grek Filozof
kimdir?
A) Sokrates
B) Eflatun
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C) Aristoteles (X)
D) Thales
E) Pisagor

9. Saint Thomas d'Aquin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Aristoteles’in fikirleriyle Hıristiyanlık ilkelerini kaynaştırmaya çabalamıştır.
B) Krematiski kabul ederek Aristoteles’ten etkilendiğini göstermiştir. (X)
C) Karma bir hükümet biçimini savunarak Çiçero’dan etkilenmiştir.
D) İnsanların çalışmasını yalnız ekonomik yönden değil ahlâk yönünden de zorunlu
görmektedir
E) Tüketim ile kullanmayı birbirinden ayırmıştır.

10. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Hristiyan Avrupası’nın düşünürlerinden
biri değildir?
A) Jean Buridan
B) Martin Luther (X)
C) Nicolaus Oresmius
D) Saint Thomas d'Aquin
E) Albertus Magnus
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5. İSLAM DÜNYASINDA İKTİSADİ DÜŞÜNCE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5. İslam Dünyasında İktisadi Düşünce
5.1.Arap Müslümanların Öncülüğünde İktisadi Düşünce
5.1.1. FARABİ (870-950)
5.1.2. GAZÂLÎ (1058-1111)
5.1.3. İBNİ HALDUN (1332 - 1406
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- İslam Dünyası’nda ilk ortaya çıkan iktisadi fikirler nelerdir?
2- Farabi ve Gazali’nin iktisadi düşüncelerinin ortaklaştığı ve ayrıştığı noktalar nelerdir?
3- İbn Haldun’un iktisadi hayat ve toplumların gelişimi hakkındaki fikirleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuyarak, Tartışmalara
Katılarak,
Fikir
Yürüterek, Araştırarak.
Okuyarak,
Fikir
Yürüterek, Araştırarak.

İslam Dünyası’ndaki iktisadi İktisadi düşüncenin İslam
düşüncenin temel özellikleri Dünyası’nda
kazandığı
özellikleri
İslam Dinine göre temel Temel iktisadi kavramların
iktisadi kavramlar nasıl İslam Dinince tanımlanmış
tanımlanmıştır
şekilleri
Arap İslam düşünürlerinin Arap İslam düşünürlerinin Okuyarak, Tartışmalara
iktisadi fikirleri
temel eserlerindeki iktisadi Katılarak,
Fikir
fikirler
Yürüterek, Araştırarak.
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Anahtar Kavramlar
İslam ve Faiz
Asabiyet
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Giriş
Bu derste Arap Müslümanların öncülüğünde şekillenen iktisadi düşünce üzerinde
durulacaktır. Özellikle Farabi, Gazali ve İbn Haldun’un iktisadi fikirleri sonralarında gelen
düşünürler açısından belirleyici olmuştur. Bu düşünürlerin iktisadi fikirlerinin etkisi günümüze
kadar gelmiş olması ayrıca üzerinde durulması gereken bir husustur.
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İslam medeniyetinin kuruluşunu başlatan Müslüman Araplar öncülüğünde Doğu-Batı
medeniyetlerini, bilimlerini araştırma ve tercüme dönemi 800’lere kadar devam etmiştir. Da-ha
sonra bu tercüme bilgileri özümseme, sentezleyerek keşifler yapma ve telif eserler verme
dönemine geçilmişti. Bu özümseme, keşifler-telif eserler dönemi 800-1000 yılları arasında
yoğunlaşmıştır.
Özümseme(sentezleme) ve keşifler döneminde dünyada ilk kez İslam dünyasında
kurulan ve geliştiren medreseler (üniversiteler), bilgiyi özümseme-sentezleme ve yeni bilgi
üretiminde kurumsal olarak büyük katkılar sağladı.
Ancak bu dönemde üretilen bilginin-yapılan keşiflerin teknik-mesleki bilgiye ve sınaiticari ürüne dönüşmesinde sorunlar vardı. Arapların öncülüğünde İslam dünyası zirai tarım ve
ticaret devrimi yapmış, ancak sanayi devrimini başlatamamıştı.
Bu dönemde İslam dünyasında mucitler, keşiflerine dayalı prototip ürünler üretiyorlar
ancak bunlar sınai-ticari ürüne dönüşmüyor, halkın kullanımına sunulamıyordu. Prototip olarak
bu dönemde sağlık alanından günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılamaya kadar birçok keşifler
yapılarak birçok yeni ürün geliştirmişti. Astronomi gözlem-keşif aletleri, denizcilikte pusulausturlap, ameliyat aletleri, su-çay doldurma boşaltmada otomatik makinalar, pompalar vb. Bu
dönemde geliştirilen birçok alet, teknik ve makine Prof.Dr.Suat SEZGİN tarafından 12 ciltlik
bir külliyat halinde yayınlanmış, bu eserde yer alan bir kısım önemli alet, edevat, teknolojinin
kopya üretimi yapılarak sergilenmek üzere İstanbul Gülhane Parkı’nda İslam Bilim-Teknik
Müzesi kurulmuştur.
Prototip ürünü halkın kullanımına sunarak ticari ürün haline dönüştürülmesi sorununu
Selçuklular 1000-1300 yıllarında sanayiye dayalı tarım, ticaret ve sanayi devrimi ile
aşmışlardır.
Selçuklular bilgi üreten medreselerin yanında bunları mesleki bilgiye, sınai ve ticari
ürüne dönüştüren kümelenmiş esnaf birlikleri sistemini geliştirmişlerdi. Bilgiyi mesleki teknik
bilgiye, bilgi ve teknik-teknolojik keşifleri prototip ürünleri, sınai- ticari ürüne dönüştürmeyi
başarmışlardı.
Her sınai-ticari ürünün ürerimi için üretimi başaran ustanın öncülüğünde bir meslek
üretim birliği kuruluyordu. Ürünün sınai mülkiyet hakları bu üretim birliğine aitti. Böylece
ürünün üretim haklarına sahip olarak üretimini (marka ve patent hakkını), üretimi devam
ettirecek nesilleri uygulamalı mesleki eğitimle yetiştirip teknik-teknolojik bilginin aktarımını
ve böylece üretimin sürekliliğini sağlamayı başarmışlardı.
Her yeni icadın farklı, rakip bir ürüne dönüşmesi, rekabet ve üretim çeşitliğini temini,
icadın üretimini yapan ustaya yeni bir esnaf birliği kurma hakkı tanınması ile sağlandı. Böylece
icadların ürün haline getirilip mesleğe dönüşmesi modeli ile Selçuklu döneminde kısa sürede
yüzlerce meslek üretim birliği ortaya çıktı. Selçuklular medrese sistemini daha da geliştirerek
kurdukları Nizamiye Medreselerinde bilgi üretimi, araştırma ve icat yapılıyor, ancak icadın
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prototipinin üretimi için mucid-alim ile teknik adam-usta birlikte çalışıyorlardı. Usta bu
prototipin üretimini başardığında yeni bir meslek de doğmuş oluyordu.
Ortaçağda Hıristiyan Avrupa’da olduğu gibi Müslümanlarda bilgi üretme sorunu yoktu.
Bilgiyi ticari ürünü dönüştürerek halkın kullanımına sunma sorunu vardı. Selçuklu ve
Osmanlılar bilgiyi ürüne dönüştürmeyi, ticari ürün haline getirerek halkın kullanımına sunmayı
başararak Anadolu’da sanayi devrimini başlatmışlar, bu devrimle ortaya çıkan birçok yeni ürün
ve meslek önce İslam alemine ve sonra da dünyaya yayılmıştı.
Bu önemli gelişmeler nedeniyle Ortaçağ, “İslam Rönesans’ı Çağı” olarak da
adlandırılmaktadır.

5.1. Arap Müslümanların Öncülüğünde İktisadi Düşünce
Orta çağ İslâm âleminde, ulaşılabilen eski medeniyetlere ait eserler tercüme edilerek
tartışma konusu edilmiştir. Bu tercüme ve tartışmalarda eski Yunan felsefesi de yer alır. Bunu
Arapların eski Yunan’dan etkilendikleri şeklinde yorumlayanlar vardır. Ancak bu araştırmalar
ve tartışmalar, Kuran’da Allah’ın varlığını kavramak ve ders almak üzere farklı insanlar,
medeniyetler ve kâinatın incelenmesi emrinden kaynaklanıyordu.
Bu tercüme faaliyetleri Orta çağın ilk devirlerinde hemen hemen unutulmağa başlamış
eski medeniyetleri, bu medeniyetler arasında yer alan Yunan felsefesi, Arap bilimcileri
tarafından yeniden meydana çıkarılmış ve eski Yunan felsefesi Skolâstiklere ulaştırılarak İlk
çağ ile Orta çağ felsefesi arasında bir köprü kurulmuştur.
Arap dilini bilimsel düşüncelerin anlatımında kullanmağa başlayan Arap bilimcileri 8.
ve 9. yüzyıldan itibaren Yunanca yazılmış kitapları tercüme etmeğe başladılar. Bundan dolayı
da 10. ve 11. yüzyıllarda eski Yunan felsefesi, özellikle Aristo, İslâm dünyasında en çok
bilinen-tanınan felsefe ve filozof oldu.
Eski Yunan felsefesindeki ev ekonomisine yönelik iktisadi düşünce İslam dünyasına da
aktarıldığından, Müslüman ilim adamları iktisat ilmini, ev ekonomisi ilmi anlamında “ilm-i
tedbir-i menzil” olarak tanımlamışlardı.
Ancak Müslümanların geliştirdikleri iktisadi kurumlar, bu kısır ev ekonomisi
düşüncesinin hayli üstünde, gelişmiş iktisadi kurumlardı. Müslümanlar İkta sistemi ile tarım
üretimini arttırıp, mali kurumlar geliştirip tarım üretiminden elde ettikleri vergi gelirini
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yatırımlara yönlendirerek yüzlerce yeni şehir inşa etmeyi, ticari sınai üretim faaliyetlerini
geliştirmeyi başarmışlardı.
Orta çağda aynı ilahi kaynaktan ilham alan Hıristiyan ve İslâm âleminin ekonomik
düşüncellerinde birbirlerine benzeşen yönler de vardır.
Hıristiyanlık gibi İslâmiyet de tefeciliği reddeder. Keza kölelik kurumu Hıristiyanlıkta
olduğu gibi tanınmaktadır. Ancak Hıristiyan dünyadan önemli bir fark olarak Müslümanlar,
“kölelerin hür olabilmesi hakkını” kabul etmişlerdi. Böylece köleliğin zaman içinde tasfiyesini
öngörerek bunu uygulamaya koymuşlar ve köleliğin büyük ölçüde tasfiyesini başarmışlardı.
İslâmiyette hak ve birey konuları, bireyci-toplumcu bir görüşle ele alın
mıştır.

Esasını

Kuran'dan

alan

düşünceye

göre

insan

sadece

çıkar

hissiyle

hareket etmemelidir. İyiyi ve kötüyü ayırt ederek yakın akrabadan başlayarak, soydaşını,
toplumunu, insanları sevmeli, yardım etmelidir.
İslâm dini sosyal hayatta aşırılıklardan son derece kaçınmayı emretmiş ve bütün sosyal
ilişkilerde orta yolu izlemiştir. İslam'da orta yoldan amaç fert ve toplum için sağlanan kazanç
ve değerlerin İslam'ın öngördüğü ihtiyaçları giderebilme özelliğini taşımalarıdır. Çünkü İslâm
dini fert ile toplumun ihtiyaçlarını ayrı ölçüler içinde kabul edip değerlendirmekte ve bu
nedenle de fert ve toplum için hangi şey daha iyi ve daha yararlı ise İslâm dini onu ihtiyaç
olarak kabul etmektedir.
İslâm düşünürlerinin en fazla üzerinde durdukları ekonomik konular ise kredi, kira, faiz,
ücret, fiyat ve ticarettir. Bunların dışında İslâm düşünürleri üretim, toprakların kullanılışı,
mülkiyet, miras hakkı, gelir ve servet dağılımı, tüketim ve bankacılık gibi konular üzerinde de
durmuşlardır. Ancak İslâm düşünürlerinin düşünce kaynağını Kur'an, hadis ve İslami yasaların
tarih süreci içerisinde uygulanışından elde edilen sonuçlar olan örfi hukuk teşkil etmiştir.
Kira konusunda İslam'da farklı düşünceler vardır. Kuranda bu hususta tam bir açıklığın
olmamasından ileri gelen bu durum nedeniyle bazı İslâm düşünürleri kira ile faiz arasında bir
fark görmemişler, bazı düşünürler ise kira ödemenin İslam'ın ana ekonomik ilkelerine ters
düşmediğini ileri sürmüşlerdir. Ancak bu hususta, en yaygın olan görüş toprak sahibinin
toprağa sahip olma hakkından dolayı toprağın kiraya verilmesi konusunda sınırsız hakka sahip
olmadığı biçimindedir.
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Faiz konusunda ise İslâm dini kesin bir tavır takınarak faizi bütünüyle yasaklamış ve
onu haram olarak kabul etmiştir. Çünkü İslami düşünceye göre faiz üretken bir uğraşı sonunda
elde edilmiş bir kazanç olmayıp toplumda zengin-kapitalist sınıfın büyümesine izin vermekte
ve faiz, insanların merhamet ve şefkat duygularını sildiği gibi insanları hile ve tembelliğe
alıştırmakta, fertlerin ortaklık kurmalarını önleyerek kardeşliği ve insanlar arasındaki
dayanışma ve yardımlaşmayı yok etmektedir.
Faize karşı kesin bir tutum içerisinde bulunan İslâm dini buna karşılık kâra izin
vermiştir. Ancak İslam'ın kâr anlayışı da Hıristiyanlardan oldukça farklı olup İslam'da kâr
sınırlıdır. Çünkü İslâm dini tekelciliği ve fiyatların yükseltilmesini beklemek amacıyla üretimi
piyasaya sürmeyip stok edilmesini kesinlikle yasaklamıştır.
İslâm dinine göre bu tür davranışlar iyilik, bağış yardımlaşma duygusu ve toplum
yararıyla taban tabana zıttır. İslâm dini ancak üretken bir uğraşının sonunda elde edilen kârı
kabul etmekte ve kârın yeni girişimler, yeni yatırımlar ve yeni üretimler için özendirici bir motif
olmasını istemektedir. İslâm dininde kâr hem makul ve sınırlı bir ölçüde olmalı hem de çalışmayı ve üretimi en yüksek noktaya çıkarmaya özendirmelidir.
İslâm dininde ücret konusunun da büyük bir önemi vardır. Bu önemi İslâm düşünürleri
İslâm peygamberi Hz. Muhammed (S.A)'in işçinin ücreti vücudunun teri kurumadan ödenmeli
sözü ile belirtirler. İslâm dinine göre ücret insan onuruna yaraşır bir düzeyde ve toplumda
sınıfsal ayrıcalıklar yaratmayacak bir ölçüde olmalıdır. Bu hususun sağlanması ise devletin en
önde gelen bir görevidir.
İslâm dini ayrıca işverenlerin işçilerden ancak kolaylıkla yapabilecekleri işleri
istemelerini, işçilerin sağlığına zarar verecek işleri işçilere yüklememelerini istemiştir. Buna
karşılık İslâm dini sermaye-emek uzlaşmasını zorunlu görmekte, işçilerin ücretlerini hak
edebilmeleri için işverenin malını titizlikle kullanmalarını ve emeklerini gerçek bir biçimde
üretime tahsis etmelerini istemektedir.
Diğer taraftan İslâm dini üretken olduğu ve kişi ancak emek ve becerisini ortaya koyarak
ve de zorlukları yenerek kazanç sağladığı, istihdam olanakları yarattığı ve ekonomik
kalkınmaya katkıda bulunduğu için ticareti faydalı bir faaliyet saymıştır. İslâm dinine göre
ticaret insanlar arasında yakın işbirliğine ve karşılıklı fikir alışverişine aracı olmakta dolayısıyla
uygarlığın gelişmesinde üstün bir rol oynamaktadır.
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Ancak İslâm dininde tekelcilik, spekülasyon ve damping biçiminde ticaret
reddedilmekte, takasa ise sınırlı olarak izin verilmektedir. Diğer taraftan özel durumlarda
ticarette koruyucu bir politikanın izlenebileceği hususu da İslâm dininde yer almaktadır. İslâm
peygamberi Hz. Muhammet (S.A)'in “Tahılı piyasaya sürmeyen, pahalılığı ve kıtlığa yol açan
günahkârdır” sözü-hadisi, İslâm dininin ticaret konusundaki görüşlerine çok güzel bir örnektir.
İslâm âleminin ekonomik düşüncelerini en iyi biçimde açıklayan başlıca müellifler
Farabi, Gazali ve İbni Haldun’dur.

5.1.1. Farabi (870-950)
Türkistanlı bir düşünür olan Fârâbi ilköğrenimini kendi ülkesinde, yükseköğrenimini
ise Bağdat'ta yapmıştır. Önceleri-Türkistan'da kadılık yapan Fârâbi sonradan kendini
tâmamiyle felsefeye vermiş. Anadili Türkçe kadar Arapça, Farsça, Süryanice ve Yunanca
öğrenerek Aristo, Eflatun ve Zenon gibi Yunan düşünürlerini incelemiş ve onların görüşlerini
yorumlamıştır.
Farabi, yalnız İslâm dünyasında değil, Batı dünyasında da tanınmış, şöhret bulmuş,
kitapları, on bir ve on ikinci yüzyıldan itibaren önce İbrani ve Latin dillerine sonra da Fransızca,
Almanca ve İngilizce gibi dillere tercüme edilip okunmuştur.
Soy itibariyle Türk olduğu gibi şuur ve kültür itibariyle de Türk olan Fârâbi, Türk gibi
giyiniyor, Türkçe konuşuyor, Türk gibi yaşıyor ve Türk olarak dolaşıyordu. Ömrünün sonlarını
Halep ve Şam şehirlerinde geçiren ve buralarda çevresindeki kalabalıklara ders veren ve onlara
bilgi aktaran Fârâbi, gezip dolaşırken derin derin düşünmüş ve bu fikir ve düşüncelerini yanında
hiç eksik etmediği deftere ve kâğıt parçalarına yazmıştır.
İlk bilgileri Taşkent, Semerkend ve Buhara gibi şehirlerde öğrenen Fârâbi, kadılık
mesleğini bırakarak geldiği Bağdat da ilim ve kültür yaşamının doruk noktasına ulaşmıştı. Hatta
Hıristiyan hocalardan felsefe dersleri alarak Eflatun ve Aristo'yu tetkik etmiş, onların fikirlerini
yorumlamış, bu filozoflardan kendi düşünce sistemine pek çok şey alıp aktardığı halde hiç bir
zaman onların taklitçisi olmamıştır.
Fârâbi, başta Eflatun ve Aristo olmak üzere kendisinden önce gelen filozofların
düşüncelerini yorumlarken Müslüman olduğu için hem Kuran hükümlerine ters düşmemeğe
gayret etmiş hem de gerçekçi bir filozof olarak benimsediği ve kabul ettiği fikirleri çekinmeden
savunmuş ve hatta onlarla aynı görüşü paylaştığı için bahtiyarlık duymuştur.
Kısaca Fârâbi ne kendinden önceki filozofların düşüncelerini olduğu gibi aktarmaya
çalışmış, ne onları yalnızca övmüş ve kabul etmiş, ne de yalnızca onları tenkit etmekle
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yetinmiştir. O, gerçekten inandığı fikirlerin üzerinde durmuş ve orijinal olmak hevesine
kapılmadan inandığı hakikatleri kendinden sonra geleceklere duyurma arzusunu taşımıştır.
Nitekim Fârâbi'yi en sert biçimde eleştiren Gazali dahi onun için “İslam dünyasında
felsefeden en iyi anlayan, ilkçağ Batı ve özellikle Aristo felsefesini en iyi bilen kişidir” demek
suretiyle onu övmüş, onun mükemmel bir filozof olduğunu vurgulamıştır.
Gerçekten de her şeyi bilen ve her bilim dalında bilgisi olan ve makale veya küçüklü
büyüklü yaklaşık iki yüzün üstünde eseri bulunan Fârâbi'nin düşüncelerinin merkezini insan
oluşturmaktadır. Fârâbi'ye göre insan, bedeni ile maddeye, taşıdığı nefis ile de canlılar birliğine
girmektedir.
Fârâbi'ye göre canlılar dünyası ise hareketlerin, çarpışmaların, toplanmaların ve
yardımlaşmaların dünyası olup insanların oluşturdukları topluluklar yalnız canlı bir grubun
oluşturduğu topluluklar değildi. Bu topluluklarda iradeli davranışlar, cezalar ve mükâfatlar söz
konusu olmakta ve bu topluluklar düzeninin bir parçasını oluşturan insan müstakil bir varlık
olarak kendi akıl ve duygularıyla yaşamını sürdürmektedir.
Felsefenin konusunu oluşturan varlık, bilgi ve değer problemleri Fârâbi'nin felsefesinin
de temelini teşkil etmiş, ancak cemiyet veya toplum ile devlet Fârâbi felsefesinin ilk ve en
önemli konuları olmuşlardır. Böylelikle hekim, matematikçi ve müzikçi olan Fârâbi esasında
toplumcu bir düşünürdür. Bu nedenle de görüşleri daha ziyade bir toplumun nasıl olması
gerektiği ile toplumun nasıl yönetilmesi gerektiği hususları üzerinedir. Bu konudaki
düşüncelerini Fârâbi “Uyunül-mesail” isimli kitabında açıklamıştır.
Söz konusu kitabında Fârâbi kişiyi erdemli kılan Allahtır demekte ve
her işte başarının ancak Allah’ın eliyle olduğunu, kötülükler olmasaydı iyiliklerin de olmayacağını söylemektedir.
Fârâbi'ye göre bir topluma başkanlık edecek olanın anlayışlı, akıllı ve ince görüşlü
olmalı, güzel konuşup güçlü bir belleğe sahip bulunmalı, doğruluğu sevip yalancılıktan
tiksinmelidir.
Ancak Fârâbi'ye göre bütün bu erdemlerin bir kişide toplanabilmesi mümkün olmadığı
için eğer bu erdemler iki kişide varsa o iki kişi, üç kişide varsa o üç kişi başkan olabilmelidir. Fârâbi bu düşüncesi ile başkan sayısinı on iki kişiye kadar
yükseltmektedir.
Toplumcu bir düşünür olan Fârâbi’ye göre toplum kişilerden birinin eksiğini diğerinin
tamamladığı bir bütün olup en yüksek iyilik ancak şehirleşme ile mümkündür. Fârâbi
yardımlaşan toplumun ancak mutlu olabileceğini ve böyle bir toplumun huzur içinde
yaşayabileceğini söylemiştir.
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5.1.2. Gazâlî (1058-1111)
Muhammed el-Gazâlî Horasan'ın Tûs bölgesinde bulunan Taberan adlı şehirde geçimini
güçlükle sağlayan esnaf bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta babasını
kaybettikten sonra kardeşleriyle beraber bir medresede eğitim ve öğretim görmüş, bazı ünlü
İslam hocalarından özel dersler almış, 33 yaşında iken o dönemin en önemli medreselerinden
biri olan Bağdat Nizamiye Medresesine Baş Müderris tayin edilmiştir.
Her türlü düşüncenin serbestçe tartışıldığı ve kültür faaliyetlerinin büyük bir yoğunlukla
yapıldığı Bağdat şehrinin Gazâlî üzerinde büyük ve önemli bir etkisi olmuştu. Bu şehirde Gazâlî
çok sayıda öğrenciye dersler vermiş ve eserlerinin büyük bir kısmını bu şehirde kaleme almış,
kralları ve vezirleri gölgeleyecek bir ilmi üne, bu şehirde kavuşmuştur.
Hayatının sonlarına doğru Şam’a, Kudüs'e ve Mekke ye giden, buralarda kısa süren bir
yaşam ve bilimsel çalışmalardan sonra doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Tûs şehrine dönen
Gazali burada hayata veda etmişti. İslâm bilgini olarak önce felsefe ile meşgul olmuş, dünyayı
ve hakikati öğrenmeye çalışmış, din felsefesi üzerinde yankısı günümüze kadar gelen
düşünceler ileri sürmüştür.
Gazâlî, bir iktisatçı olmadığı halde oldukça geniş bir şekilde iktisadi konular üzerinde
de çalışmış ve özellikle İslamiyet ile iktisadiyat arasındaki ilişkiyi değerlendirmeye özel bir
özen göstermiştir.
Gazâlî ye göre iktisat esas olarak gerek teorik gerek uygulama yönünden kendisi için
ilgilenilecek bir amaç değildir. Gazâlî'ye göre iktisat insan refahının sağlanabilmesi için
başvurulması kaçınılmaz olan bir araçtır. Bundan dolayı da büyük bir öneme haizdir.
Gazâlî, dini ve ahlâki kurallara bağlı kalmak şartıyla mal ve servet elde etmeğe çalışmak
zorunlu olup bu amaçla çalışma insanları tevekkül den uzaklaştırmaz. Gazâlîye göre insanlar
bir taraftan çalışırken bir taraftan da tevekkül edebilirler ve hem çalışıp hem de tevekkül eden
bir insan, evinde oturup ibadetle meşgul olan ve çalışmayan insandan daha makbuldür.
Mal ve servet elde etmek için çalışmayı zorunlu ve haklı bulan Gazâlî, mal ve servet
biriktirmeyi yani iddiharı doğru bulmamakta, mal ve serveti olanların bunların çok az bir
kısmını sakladıktan, sonra geri kalanlarını ihtiyaç içinde olanlara vermeleri gerektiğini
söylemektedir.
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Gazâlî'ye göre insanlar dilencilikten ve başkalarına muhtaç olmaktan kurtulmak için iyi
niyetle ve helal kazanç elde etmek amacıyla iktisadi hayatta yer almalıdır. Öte yandan Gazâlî'ye
göre iktisadi faaliyette bulunarak başkalarının ihtiyaçlarını gidermek farz-ı kifaye yani sosyal
bir görevdir.
Ancak Gazâlî, iktisadi faaliyette bulunmanın ibadet etmeğe engel olmamasını istemekte
mal ve servet hırsına kapılmamak gerektiğini, ihtiyaç kadar kazandıktan sonra ahiret ticareti ile
de uğraşılması gerektiğini söylemektedir.
Helal kazancın ne ve nasıl olduğunu uzun uzun açıklayan Gazâlî, malların ve
hayvanların helal veya haram oluş biçimleri, ticari akitlerin ve ticari ortaklıkların taşıması
gereken özellikler ve nihayet faiz, kira, ücret, ihtikâr, kalpazanlık, borçlanma ve alacağın tahsili,
dış ticaret ve para gibi konular üzerinde çok ayrıntılı bir biçimde durmuştur. Gazâlî bütün bu
konuları, dolayısıyla tüm iktisadi hayatı İslâmi açıdan yaklaşarak anlatmıştır.

5.1.3. İbni Haldun (1332 - 1406)
İslam dünyasının ekonomik düşüncelerini en iyi bir biçimde açıklayan düşünürlerin
başında İbni Haldun bulunur.
İbni Haldun, Tunus'un asil bir ailesine mensup olup Tunus'ta doğmuştur. Çocukluk ve
gençlik yıllarında iyi bir eğitim gören İbni Haldun, Kuran, hadis, fıkıh ve edebiyat öğrenmiş,
18 yaşında ise Fas hükümdarının yanında danışman olarak görev yapmıştır.
Aleyhindeki entrikalar nedeniyle 1357 yılında hapsedilen İbni Haldun, bir süre
İspanya'da Endülüs'te bulunmuş ve burada, üç yıl kadar süren idari ve siyasi görevler yaptıktan
sonra tekrar Tunus'a dönmüş ve Mukaddime adlı eserini yazmaya başlamıştır.
İbni Haldun, üç yılda tamamladığı ye 1377 yılında Tunus Sultanı Ebu Abbas'a sunduğu
bu eserinde tarihsel ve toplumsal olaylardaki iktisadi etkene büyük ağırlık vermiş, “toplumun
yaşamında geçirilen her evrede temel dayanak iktisadi koşullardır” demiştir.
İbn-i Haldun’a göre toplumların varlık nedenleri arasında iki önemli unsur vardır.
Bunlar “asabiyet” ve “iktisadi süreç”tir.
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Bu iki unsur hem toplumların kuruluşunu ve devamını sağlamakta, hem de toplumların
gelişimini yönlendirmektedir.
İbni Haldun, ilk yazdığı Mukaddime adlı eseri ile sonradan 1384 yılında yazdığı ve İber
yarımadasını anlattığı “Kitab-el İber” adlı eserinde, iktisadi görüş ve tarih anlayışına geniş yer
vermiştir.
İktisâdi ve politik nedenlerin ve sonuçlarının toplumun kendisinden doğduğunu, iktisadi
ve politik süreçlerin izlenmesi ile temel eğilimlerin saptanabileceğini söylemiştir.
İslam dünyasında iktisadi konulara ilgi duyan düşünürler arasında önemli bir yere sahip
bulunan îbni Haldun, özellikle üretim biçimi ve iş bölümü, emek-değer, artık-değer, nüfus,
fiyat, para, gelir ve servet dağılımı, iktisadi buhranlar, devletin iktisattaki yeri ve devlet maliyesi
konularındaki görüşleri ile önem kazanmıştır.
İbni Haldun, ilke olarak devletin ekonomik faaliyetlere karışmasını uygun bulmaz.
Çünkü devlet ticari faaliyetlere müdahale edecek veya ticareti bizzat yapacak olursa, hem
fertlerdeki ticari teşebbüs arzusu kaybolacak, hem de devlet maliyesi zarar görecektir.
İbni Haldun'a göre ticaret, bir malın ucuza alınması ve yüksek bir fiyata satılması
demektir.
Tarih ve sosyoloji alanında da değerli katkılar sunan İbni Haldun, “Psikolojik benzerlik
kanunu” ile insanların aynı asıldan meydana geldiğini söyler. Fakat “Psikolojik benzersizlik
kanunu” ile coğrafi şartların insan bedenini ve bilincini etkilediğini, bu nedenle insanlarla
toplumlar arasında meydana gelen farkın toprak, iklim ve din gibi “toplum dışı etkenlerle”,
ekonomik ve siyaset gibi “sosyal etkenlerden” ileri geldiğini söyler.
Keza İbni Haldun'a göre bir ülke bedevilik aşamasını geçirmeden medeni aşamaya
ulaşamamaktadır. Çünkü bunlar iki ayrı tip olup sosyal gelişme yolunda iki ayrı aşamayı
oluşturmaktadırlar. Bir aşamadan diğerine geçen toplumların kültürlerinde de derin
değişiklikler olmaktadır. Hemen hemen bütün İslam düşünürleri gibi İbni Haldun da iyi bir
ekonomiye sahip olabilmek için fazla nüfus ile kuvvetli bir ordunun ve maliyenin var olması
gerektiğine inanmıştır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste Arap Müslümanların öncülüğünde şekillenen iktisadi düşünce üzerinde
duruldu. Özellikle Farabi, Gazali ve İbn Haldun’un iktisadi fikirleri sonralarında gelen
düşünürler açısından belirleyici olmuştur. Bu düşünürlerin iktisadi fikirlerinin etkisi günümüze
kadar gelmiş olması ayrıca üzerinde durulması gereken bir husustur.
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Bölüm Soruları
1.
nelerdir?

“İslam Rönesans’ı Çağı” olarak adlandırılan dönemin temel özellikleri

2.
Hristiyanlık ve İslam’ın tefecilik, faiz ve köleliğe dair görüşlerini
karşılaştırınız.
3.

Farabi şehirleşmeyi nasıl değerlendirmektedir?

4.

Gazali’nin mal ve servet edinme, faiz, ticaret ile ilgili görüşleri nelerdir?

5.
İbn Haldun’a göre devletin ekonomiye müdahelesi nasıl olmalıdır? Bu
bağlamda düşünürün ticaretle ilgili fikirleri nelerdir?
6. Gazâlî'ye göre iktisadi faaliyette bulunarak başkalarının ihtiyaçlarını gidermek
nasıl bir görevdir?
A) İhya
B) Asabiyet
C) Uyun-ül Mesail
D) Farz-ı Kifaye (X)
E) Asosyal

7. Fârâbi'ye göre bütün erdemlerin bir kişide toplanabilmesi mümkün olmadığı
için topluma başkanlık edecekler en fazla kaç kişi olmalıdır?
A) 10
B) 11
C) 12 (X)
D) 13
E) 14

8. “Toplumcu bir düşünür olan Fârâbi’ye göre toplum kişilerden birinin eksiğini
diğerinin tamamladığı bir bütün olup en yüksek iyilik ancak …………….. ile
116

mümkündür.” İfadesinde boşluk yerine gelecek en uygun seçenek aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kültür
B) Çalışma
C) Şehirleşme (X)
D) Tarım
E) Ticaret

9. Aşağıdakilerden hangisi Gazali’nin düşünceleri arasında yer almaz?
A) Mal ve servet elde etmek için çalışmayı zorunludur.
B) İnsanlar bir taraftan çalışırken bir taraftan da tevekkül edemezler. (X)
C) İktisat insan refahının sağlanabilmesi için başvurulması kaçınılmaz olan bir araçtır.
D) İhtiyaç kadar kazandıktan sonra ahiret ticareti ile de uğraşılması gerekir.
E) İktisat esas olarak gerek teorik gerek uygulama yönünden kendisi için ilgilenilecek
bir amaç değildir.

10. Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun’un düşünceleri arasında yer almaz?
A) İlke olarak devletin ekonomik faaliyetlere karışmasını uygun değildir.
B) Bir ülke bedevilik aşamasını geçirmeden medeni aşamaya ulaşamamaktadır.
C) Toplumun yaşamında geçirilen her evrede temel dayanak iktisadi koşullardır
D) Devlet ticari faaliyetlere müdahale ederse fertlerdeki ticari teşebbüs arzusu
canlanır ( X )
E) İktisadi ve politik süreçlerin izlenmesi ile toplumun temel eğilimleri saptanabilir.
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6. TÜRK MÜSLÜMANLARIN ÖNCÜLÜĞÜNDE İKTİSADİ DÜŞÜNCE
(950-1500) (GAZNELİ-SELÇUKLU-OSMANLI DÖNEMİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. Türk Müslümanların Öncülüğünde İktisadi Düşünce (950-1500) (Gazneli-SelçukluOsmanlı Dönemi)
6.1. Biruni (973 - 1051)
6.2. Ahi Evren(1171-1261)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Biruni İslam dini ve iktisadi hayat konuları hakkında eserlerinde neler ifade etmiş
olabilir?
2- Ahi Evren esnaf ve üretim örgütlenmeleri üzerine hangi özgün fikirleri ortaya
koymuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Biruni’nin
iktisadi Biruni’nin iktisat tarihi, Okuyarak, Tartışmalara
düşünceye katkıları
iktisat ilmi ve mübadele Katılarak,
Fikir
hakkındaki görüşleri
Yürüterek, Araştırarak.
Ahi
Evren’in
iktisadi Ahi Evren’in üretim ve Okuyarak, Araştırarak.
düşünceye katkıları
örgütlenme
üzerine
düşünceleri
Okuyarak, Tartışmalara
Katılarak, Araştırarak.
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Biruni
Mübadele
Ahi Evren
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Giriş
Bu derste Türk Müslümanların iktisadi düşünce tarihine katkıları incelenecektir. 9501500 yılları arasındaki bir dönem dersin konusunu oluşturacaktır. Siyasi olarak da Gazneli ve
Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğindeki bölgeler söz konusu düşünürlerin bulunduğu
yerleri kapsamaktadır.
İşaret edilen Türk Müslüman düşünürlerin en önemlileri kuşkusuz Biruni ve Ahi
Evren’dir. Bu düşünürler bir çok alanda eser vermiş olmalarının yanında iktisadi hayata dair
gözlemleri ve iktisadi yapıların, devletin bu yapılara ve iktisadi hayata yaklaşımlarının nasıl
olması gerektiğine dair fikirlerinin üzerinde durulacaktır.
Ahi Evren’in iktisadi düşünceye katkıları ve kümelenme teorisinin yanında tasavvufi
hayat ve iktisadi hayat ilişkisi incelenecektir. Tasavvuf ile iktisadi hayat arasındaki ilişkide Ahi
Evren’in yeri üzerinde durulacaktır.
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6.1. Biruni (973 - 1051)
Türk şehri Harzem’de doğan El-Biruni, (973 - 1051) yılları arasında yaşadı. Harzemşah
devletinin yıkılmasından sonra Gazneli’ler devleti Sultanı Mahmut’un himayesinde
Hindistan’a gitti. Başkent Gazne’de baş müderris (üniversite rektörü) olarak görev yaptı. Eski
Hint bilimi başta olmak üzere Doğu bilimlerini ve Batı bilimlerini araştırdı. Arapça’nın yanı
sıra Hintçe Çince, İbranice ve Eski Yunanca başta olmak üzere on civarında dil biliyordu. Otuz
civarında bilim dalında eser verdi.
Biruni’nin iktisat ilmi, medeniyet, fütüvvet-ahlak, hırfet, sanayi, esnaf, para gibi
konulardaki çok önemli görüşlerini ilk kez ayrıntılı olarak Ziya Velidi TOGAN, “Tarihte Usul”
adlı eserinde ele almıştır. BİRUNİ’nin tüm eserlerini değerlendirdiği “El-Birüni’nin Asarı” adlı
eserini 1928 yılında baskıya verdiğini, ancak harf inkılabı zamanında bu baskıya hazırlanan
formaların Devlet Matbaasında imha edildiğini söyleyen TOGAN, tercümesini yaptığı bu
eserden yararlanarak ayrıntılı değerlendirmeler yapmıştır.
Tahdid ve Cevahir adlı eserlerinin mukaddimelerinde BİRÜNİ, insan tabiatının anarşiye
teamülünden dolayı ihtiyacının sonsuz-sınırsız olduğunu, ancak insanın hayatta kalabilmek ve
rakipleriyle mücadele edebilmek için hemcinsleriyle birlikte medeni yaşamak zorunda
olduğundan kendini disipline ederek ihtiyaçlarını sınırlandırmak zorunda olduğunu belirtir.
İnsanın medeni ihtiyaçlarını karşılayacak kaynakların ise iktisat ilminin ve diğer
ilimlerin gelişmişlik düzeyine bağlı olarak sınırlı olduğunu, iktisat ilminin ve diğer ilimlerin
insanların ihtiyacını karşılamak için geliştirildiğini, insanın iktisadi ihtiyaçlarının iktisadi
kanunlar vazedilerek yani iktisat politikaları geliştirilerek medeni bir şekilde
karşılanabileceğini ilk ileri süren bilim adamıdır.
Eski Yunan felsefesini detaylarıyla araştıran biri olarak, “ev ekonomisi” tarifini de bilen
Biruni, bu basit iktisat anlayışına hiç atıfta bulunmadan iktisat bilimini gününüz iktisat
biliminin tarifi doğrultusunda tarifleyen ilk ilim adamıdır.
Biruni, insanların ihtiyacını karşılamak için geliştirilen İktisat ilminin riyazi ilimlerle de
ilişkili olduğunu belirterek iktisat bilimini sadece insanın maddi ihtiyaçlarının karşılanması
bilimi değil manevi ihtiyaçlarının da karşılanması olarak tarif eder.
İnsan maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak için içtimai ve iktisadi kanunlar koyarak
hem cinsleriyle birlikte medeni yaşamaya mecburdur.
İnsan rakip insan ve topluluklar tarafından ezilmemek için kendi topluluğu ile birlikte
medeniyeti, meslekleri ve sanayii geliştirerek (üretimi arttırarak) mücadele eder. Biruni insanın
saadete erebilmesinin ancak iyi ahlakla mümkün olabileceğini belirtir ve insanın maddi
ihtiyaçlarının karşılanmasının yeterli olmadığını manevi ihtiyaçlarının da karşılanması
gerektiğini söyler.
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Biruni anarşiye, fesada ve kötülüğe mütemayil olan insanın, kendini disipline ederek,
fedakarlık, iç ve dış temizlik, mürüvvet, zorluklarla şuurlu mücadele ederek kısaca iyi ahlakla
saadete erebileceğini belirtir.
İyi ahlakın başında fütüvvet (yiğitlik) gelmektedir. İnsan kendisi için istemediği bir şeyi
başkaları için de istememelidir. Medeniyet de ancak böyle, iyi ahlakla, devamlılık ve gelişme
gösterir.
İktisat ilmi, riyaziyat ilmiyle de ilişkili olup, iyi ahlakı geliştirerek maddi ihtiyaçların
yanında manevi ihtiyaçları da karşılayarak insanın saadete ermesini sağlar. Bu tarifiyle Biruni
aşağıda ayrıca anlatılacak olan Ahi işadamları-müteşebbisleri olan fütüvvet ehli dervişleri tasvir
etmektedir.
Biruninin iktisat ilmi ile ilgili görüşlerini dört başlık altında toplayabiliriz;
1)

Biruni’nin iktisat ilmi, iktisat tarihi, mübadele (“tabii muamele” dediği trampa

ve “vaz’ı muamele” dediği para ile mübadele) ile ilgili görüşleri:
Biruni, Tahdid adlı eserinde, ilimlerin insanın ihtiyaçlarından doğduğunu, insanın
ihtiyaclarını karşılamak için çeşitli ilimler geliştirdiğini söyler. Hevayic’el-ulum diye
isimlendirdiği bu ilimler arasında iktisat ilminin de olduğunu ve bu ilmin riyazi ve tabii ilimlere
(Tağlim ve tahkik, Ulumu’l-hendese) dayandığını söyler .
Biruni, insanın iktisadi hayatını (iktisat tarihini) insanın ihtiyaçlarını karşılamasına göre
aşamalandırarak, insanın iktisadi hayatında iktisadi ihtiyacına göre önce “tabii muamele usulü”
dediği trampa usulünü, daha sonra da “vaz’ı mualeme” dediği para ile muamele usulünü
geliştirdiğini söyler.
Böylece Birüni iktisadı bir bilim olarak kabul eder. İktisat bilimini çok disiplinli bir
alanla da ilişkilendirir. İktisat biliminin insanın ihtiyacını karşılamaya yönelik devamlı
geliştiğini, mübadele usulündeki gelişmeyi örnek göstererek anlatır.
Tahdid ve Cevahir Mukaddimesinde Biruni şöyle der; “Muhtelif ilimler insanın hayati
ihtiyaçlarından doğmuştur. İnsanın iktisadi hayatı “tabii muamele” usulünden sonra “vaz’i
muamele” usulünü doğurmuştur. İktisadi meseleler riyazi ve tabii ilimlere dayanır. İnsanın
diğer ihtiyaçları, tıp, musiki, mantık, lisaniyat ilimlerini, şiir ve edebiyatı vucuda getirmiştir.
Umumiyetle ilimler yekdiğerine sıkı bir şekilde merbuttur ve bu ililer karşısında muhtelif
milletlerin vaziyeti de aynıdır.”
2) Tahdid ve Cevahir adlı eserlerinin mukaddimesinde Biruni iktisat ilmindeki üretim ve
bölüşümden hareketle, insanın ihtiyaçlarının karşılaması ile ilgili olarak, medeniyet,
hırfet (meslekler) ve sanatın doğuşu ve insanlar arasındaki içtimai bağlılıkların nasıl
husule geldiği üzerinde de durur.
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Biruni, insan tabiatının anarşiye temayülü olsa da, insanların tabiata hakim olmak ve
kendi hayatlarını korumak, ihtiyaçlarını karşılamak için içtimai ve iktisadi kanunlar vazederek
hemcinsleriyle birlikte yaşamağa mecbur olduğunu belirterek bunu “birlikte medeni yaşamak
mecburiyeti” olarak tanımlamaktadır.
Allah insanı şehir ve köylerde, muhtelif hizip ve görüşteki toplulukların karşısına
çıkarmıştır. O diğerleri tarafından ezilmemek için başkaları ile birlikte hırfet-meslek ve sanayii
inkişaf ettirir. Fakat üretimi kendi aralarında eşit taksim etmekle mesele halledilemez. Çünki iş
karşılığı olarak aldığı mübadele maddesi-ürün onun ihtiyaçlarını tatmin etmez. Emek eşit
olmadığı gibi ihtiyaç saatleri de uymaz. Meslek erbabının- üreticinin ürünü her istenilen zaman
mübadele edilemediğinden veya talep edilmediğinden kendi aralarında her zaman değeri olan
bir mübadele vasıtası icad etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Bu da nadir, paslanmadan şeklini
muhafaza eden gümüş ve altın olmuştur. Artık hayat parayla tanzim edildi. Ancak haklının
karşısına her zaman haksızlar geçtiği gibi para sistemine geçince de böyle oldu. İnsanlar
arasında derecesi yüksek, aşağı ve zayıf zümreler zuhur etti.
Siyasi yöneticiler zümreler arasında bir tesfiye çaresi bulmak zorunda kaldılar. Allah bu
madenler vasıtasıyla hayat işlerini tanzim edince insanlar arasında para toplamak hırsı arttı.
Ancak paranın kıymeti ancak suni bir şeydir. Medeni insanları birbirine yardıma sevk eden
hakiki hayat nizamının esası “tabii muamele”dir. Madeni paralar esasına göre kurulan hayat
ise “vaz’i muamele” hayatıdır. Bu vaz’ı muamele hayatı insanlar arasında kadına, evlada, lükse,
para ihtikarına düşkünlük ve kazanç hırsı doğurmuştur. Bu da fakirlik, rehinle geçinmek,
saltanat ve derebeylik doğurmuştur.
Allah altın ve gümüşün define gibi saklanmasını yasaklamış ve elim azap ile tehdit
etmiştir. Altın ve gümüş maden ocaklarından çıktıktan sonra biçilmiş ekin ve kesilmiş ekin gibi
onları yemekten başka çare olmadığı gibi altın ve gümüş te ticaret ve hak ve hukukun tesviyesi
işlerinde kullanılarak tedavülde bulunulmalıdır. Bu tahlilleri ile Biruni pozitivist ve
materyalistlerin öncüsü sayılabilir.
3.Medeniyet-İktisat, İslam medeniyeti, Türkler İle ilgili değerlendirmeleri:
Mukayeseli medeniyet araştırmalarına eserlerinde ilk yer veren bilim adamı Biruni’dir.
Tahdid, Cevahir ve Kitab el-Saydam adlı eserlerinin ön sözünde Biruni ilk kez dünyanın
varoluşundan yaşadığı onuncu yüzyıl sonu ve onbirinci yüzyıl başına kadar tüm medeniyetleri
Doğu Medeniyetleri ve Batı Medeniyetleri olarak ikiye ayırmıştır.
Adını verdiği Batı Medeniyetleri hakkında önemli değerlendirmeler yapan Biruni,
Arapların öncülüğündeki İslam medeniyetini Batı medeniyeti içinde değerlendirmiştir.
Biruni, Sümer, Babil, Asur, Eski Mezopotamya, Hitit, Eski Mısır, Eski Yunan, İskender,
Roma vb. tüm Batı medeniyetlerinin yaşadığı coğrafyayı fetheden Müslüman Arapların, bu
medeniyetlerde üretilen bilgi ve tecrübeyi İslam medeniyetine aktardıklarını, böylece artık Batı
Medeniyetlerini, Müslüman Arapların öncülüğündeki İslam Medeniyetinin temsil ettiğini
belirtmiştir.
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Biruni, Doğu Medeniyetleri hakkında da önemli değerlendirmelerde bulunmuştur. Doğu
medeniyetinin öncülerinin Hind, Çin ve Türk medeniyetleri olduğunu belirtmiştir.
Türklerin Müslüman olduktan sonra Arap Müslümanlardan Batı medeniyetini tevarüs
ettirdiklerini böylece İslam medeniyetinin geniş bir coğrafyaya yayıldığını, bunun bilimlerin
gelişmesine önemli katkılar sağladığını belirten Birüni, Müslüman olan Türklerin Asya’da Batı
Medeniyetinin temsilcisi haline geldiklerini söyler.
Müslüman Türklerin daha sonra Hind ve Çin bölgelerini de hakimiyetleri altına alarak
Doğu medeniyetinin de temsilcisi haline geldiklerini böylece tarihte ilk kez Müslüman
Türklerin, hem Doğu hem de Batı Medeniyetini İslam medeniyeti içinde birleştirerek Orta
Asya’yı dünya medeniyetinin merkezi haline getirdiklerini söylemiştir.
Türklerin Müslüman olması ile İslam medeniyeti coğrafyasının büyümesinin ilimlerin
gelişmesine büyük katkıları olduğunu belirten Biruni, Batı medeniyetinin temsilciliğine
yükselen Müslüman Arapların da hakimiyetlerini giderek Müslüman Türklere bıraktıklarını ve
bunun devam edeceğini belirtir.
Biruni, 1000 yılında Selçuk beyin kurduğu ve 1040 tarihinde bağımsız bir devlete
dönüşen Selçuklu Devletinin kuruluşundan onbir yıl sonra 1051 yılında vefat etmiştir.
Eserlerinde Türkleri temsilen Selçuklu devletinin Asya, Anadolu, Ortadoğu ve Afrika’yı
fethederek Doğu ve Batı medeniyetlerini içine alan büyük bir İslam medeniyeti kurabileceğini
önceden tahmin etmişti.
Biruni, Asya’nın Müslüman Türk devletlerinden Harizmşahların saray
kütüphanelerinde Doğu ve Batı medeniyetleri üzerine geniş araştırmalar yapmıştı. Gazneli
Mahmut’un Hindistan İmparatorluğunu kurarak kendisini Hindistan’a daveti üzere gittiği
Hindistan’da Gazne Medresesinde yine bu araştırmalarına devam ederek Hint Medeniyeti başta
olmak üzere Doğu medeniyetleri üzerine geniş tetkik ve araştırmalarda bulunarak “Hint
Araştırmaları” Kitabını yazmıştır.
Birüni Doğu ve Batı medeniyetlerinde gelişen matematik, fen, Kimya, Astronomi gibi
temel bilimler, tıp, eczacılık gibi sağlık bilimleri, coğrafya, tarih gibi sosyal bilimler başta
olmak üzere otuz civarında bilimdalında eserler verdi. Bunun için, Türkçe ve Arapçanın
yanında, Doğu dillerinden Hindçe ve Çince ile Batı dillerinden Farsça, Eski Yunanca, Ibrânîce,
Süryânice, olmak üzere onun üzerinde dil bilen Biruni, yüz civarında eser vermiştir.
Türkler Müslüman olduktan sonra, Müslüman Türklerin Orta Asya hakimiyeti ve
Gazneli Mahmut’un Hint imparatorluğunu kurarak Doğu medeniyetlerine sahip olduğunu,
Gazneli’ler ve Selçukluların İslam dünyasına hakimiyetleri ile ilk kez Doğu ve Batı ilimlerinin
ve buna bağlı olarak doğu ve batı medeniyetlerinin temsilcinin Türklerin öncülüğünde kurulan
İslam medeniyeti olduğunu, böylece bir dünya medeniyetinin doğduğunu iddia etmiştir.
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4. Biruni insanın saadete erebilmesinin iyi ahlakla olabileceğini iyi ahlakın başında da
fütüvvet-yiğitlik in geldiğine dair manevi iktisat alanındaki görüşleri:
Biruni anarşiye, fesada ve kötülüğe mütemayil olan insanın, kendini disipline ederek,
fedakarlık, iç-dış temizlik, mürüvvet, zorluklarla şuurlu mücadele ederek kısaca iyi ahlakla
saadete erebileceğini belirtir.
İyi ahlakın başında fütüvvet (yiğitlik) gelmektedir. İnsan kendisi için istemediği bir şeyi
başkaları için de istememelidir. Medeniyet de ancak böyle, iyi ahlakla, devamlılık ve gelişme
gösterir.
Fütüvvet fikri ile iktisat felsefesi arasında ilişki kurarak Ahi teşkilatını kuran Ahi Evren
Biruni’nin bu görüşlerini iktisadi örgütlenmeye uyarlamıştır.

6.2. Ahi Evren (1171-1261)
Azerbaycan’ın Hoy şehrinde doğan Ahî Evren 1171-1261 yıllarında Selçuklu devleti
topraklarında yaşadı. Selçuklu iktisadi hayatında önemli rol oynadı. Ahi Evren, Ahî teşkilâtını
ve Ahi esnaf birlikleri teşkilatını, fütüvvet teşkilâtını model olarak alarak Selçuklu
Anadolu’sunda kurmuştur.
Ahi Teşkilatı, Ahi Evren/Ahilik felsefe Okulu ile bu okula bağlı olanların kurduğu Ahi
esnaf-sanayi birlikleri ve Ahi Vakıflarından oluşuyordu.
Ahi Evren, iş dünyasına ve devlet idarecilerine yönelik İslam tasavvufunu ve buna
dayalı fütüvveti anlattığı yirmiye yakın eser kaleme almıştır. Selçuklu Anadolu coğrafyasının
hemen tamamını gezerek İslam tasavvufuna, fütüvvete dayalı Ahilik felsefesini anlatmış, halkın
geniş katılımını sağlayarak Ahilik Felsefe okulunu kurmuştur. Ahi Evren eserlerinde ve verdiği
derslerde, iş ahlakını ve iş-yaşam felsefesini anlatan bir öğreti geliştirmişti.
Ahilik ve Ahilik felsefesi, Ahi Evren’in İslam tasavvufu öğretisine bağlı Ahiler
tarafından kurulan vakıflara bağlı cami, tekke, zaviye, mektep ve medreseler vasıtası ile kısa
zamanda Anadolu’nun her yanına yayılmıştır.
Müslümanlar arasından iş ve meslek sahibi olanların mürit-üye olabildiği Ahi
vakıflarının şeyh, pir adı verilen mütevelli başkanları-yöneticileri Ahi Evren’in geliştirdiği iş
ahlakı ve iş-yaşam felsefesini anlatıp yayıyorlardı. Bu yönüyle Ahilik ve Ahi Teşkilatı,
müteşebbis iş adamı kimliğinin oluşmasında ve müteşebbis yetiştirmekte önemli bir rol oynadı.
Her bir Ahi vakfı, ahilik felsefesinin anlatıldığı ve yaşandığı bir Ahi okulu idi. Meslek
sahibi olanların üye olabildiği Ahilik vakfında, ilk aşama müritliktir. En üst makamda Pir/Şeyh
yer alır. Mürit, vakfın pirine bağlı olarak pir ve pirin yardımcılarından ders alarak zaman içinde
öğrenme ve yaşama gelişimine bağlı olarak terfi eder.
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Ahi Evren bu hiyerarşik modeli daha sonra esnaf sanayi birliklerinde istihdam ve terfi
modeli olarak geliştirip çırak, kalfa ve usta olarak uygulamıştır.
Kır ve şehirlerdeki Ahi vakıflarına bağlı tekke, zaviye ve hanların diğer bir hizmet alanı
da başta tüccarlar olmak üzere şehir dışından gelen “ebna-i sebil” dedikleri yolculara,
misafirlere ücretsiz kalacakları ve dinlenecekleri yer sağlamaktı. Bu yönüyle de özellikle ticaret
yolları üzerinde ve şehir merkezlerinde bu hizmeti verecek birçok vakıf, tekke, zaviye ve hanlar
kurarak üretimin ticarete konu olarak tüccarlar eliyle bölgeler arası taşınması ve satışını
kolaylaştıran önemli bir destek sağlıyorlardı.
Ahi felsefesini benimseyen Ahiler tarafından kurulan Ahi vakıfları, tüccarlar başta
olmak üzere Müslüman olsun veya olmasın yolculuk yapan herkesi “Tanrı misafiri” olarak
kabul ederek ücretsiz misafir ediyorlardı. Böylece Türk kültüründe tarihin her döneminde yer
bulan Tanrı misafiri felsefesi Ahi vakıf misafirhaneler ile kurumlaştırıldı.
Ticareti ve seyahati kolaylaştırıcı etkisi yanında Türk misafirperverliği İslam
dünyasında ve tüm dünyada dilden dile anlatılan, hayranlık, saygınlık ve güven uyandıran
önemli bir etki meydana getirdi.
Ahilere ve Türk misafirperverliğine çok etkilenerek eserinde önemli yer veren dünya
seyyahı İbni Batuta başka olmak üzere birçok seyyah ve tüccar, Selçuklu ve Osmanlı
topraklarında güvenle gezerek ticaret yapılabilmesini vakıf misafirhanelere ve Türk
misafirperverliğine bağlıyorlardı.
Ahi Evren Ahi teşkilatını, Ahi felsefesi ve bu felsefeye dayalı kurulan Ahi vakıflarıyla
geliştirdikten sonra ikinci aşamaya ulaşmıştır. Ahi Evran bu ikinci aşamada eserlerinde yer
verdiği kümelenme modeline dayalı kümelenerek sanayileşme teorisini geliştirmiş ve
uygulamaya koymuştur.
Ahi Evren, 1206 da yerleştiği Kayseri’de kendine ait, sanayi sektöründe kümelenme
teorisini geliştirmeye ve uygulamaya başlamıştır. Kümelenme modeline dayalı kümelenmiş
sanayi birlikleri teorisini ilk kez Kayseri’de uygulamaya koyarak, esnafı organize ederek esnafsanayi birliklerini ve esnaf-sanayi birliklerinin yer aldığı organize sanayi bölgesini kurdu.
Esnaf sanayi birlikleri, Ahi tekke ve zaviyelerinde yetişen müteşebbisler tarafından
kuruluyordu. İlk esnaf birliğinin kuruluşunu Ahi Evren, piri-ustası olduğu dericilik sanatı
alanında gerçekleştirdi. Bu örneğe uygun olarak diğer sektörlerde pir-usta olanlar tarafından
kurulan esnaf birlikleri kümelenme modeline uygun olarak organize sanayi bölgesini
oluşturdular. Böylece ilk kez Kayseri’de esnaf birliklerinin kümelenmesi ile oluşan sanayi
üretim bölgesi oluşmuş oldu.
Kümelenme modelinde üyelik prensibi açısından önemli bir açılım yer almaktaydı. Ahi
teşkilatı vakıf üyeliğine yalnızca Müslüman meslek sahipleri kabul edilirken, sanayi birliklerine
ise Müslüman olsun olmasın tüm meslek sahipleri ve meslek öğrenmek isteyenler
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girebilmekteydiler. Böylece Ahi Evren başlattığı sanayi devrimini Selçuklu vatandaşı olan tüm
sanayi kesimlere yaygınlaştırmış ve dayandırmış oluyordu.
Diğer önemli bir gelişme de kümelenmiş esnaf birliklerinin ilk kez “ehl-i sanayi” yani
sanayi sektörünün mensupları olarak isimlendirilmeye başlanılmasıdır. Dünya iktisat tarihinde
esnaf yerine sanayi tabirinin kullanılması böylece ilk kez Ahi Evren’in esnafı üretim sektörünü
oluşturmak üzere örgütlemesi ve bu yeni oluşan üretim sektörüne sanayi adı verilmesiyle
başladı.
Ahi Evran vakfına ait vakfiyede Ahi Evran da Ehli Sanayinin piri olarak
tanımlanmaktaydı. Böylece Ahi Evran’ın kümelenme modelinde yer alan ve ilk kez
adlandırılan sanayi sınıfı ile bu sınıfın pirinin yani kurucusunun Ahi Evran olduğu bu vakfiye
kaydından da anlaşılmaktadır.
Biz Selçuklu Anadolu’sunda sanayi birliklerinin ortaya çıktığı bu gelişmeyi sanayi
devriminin başlangıcı olarak kabul ediyoruz. Sanayi devrimi, Ahi Evren’in geliştirdiği
kümelenme teorisine ve iş ahlakı ve felsefesine uygun olarak ferdi esnafın sanayi birlikleri
olarak örgütlenerek sanayi üretim birliklerinin kurulduğu Kayseri’de 1206 tarihinde başladı.
Sanayi devrimini başlatan bu önemli gelişmeyi tamamlayan diğer bir gelişme de, Ahi
Evren’in 1243 tarihinde Kırşehir’de Ahi Evren Vakfı’nı kurması ve bu vakfın onayı ile her
organize sanayi üretim bölgesini yönetmek üzere Ahi Baba’ların atanmaya başlanması
olmuştur. Ahi Baba’lar, Ahi Evren’in kümelenme teorisine, iş ahlakı ve iş-yaşam felsefesine
uygun sanayi üretim bölgelerinin kurulmasını, organizasyonunu ve denetimini yapıyorlardı.
Böylece Anadolu’nun dört bir yanına Ahi Evren Vakıfları kurularak bu vakfın
mütevellisi tayin edilen Ahi Baba’lar tayin edildikleri bölgede kümelenmiş üretim
birliklerinden oluşan organize sanayi üretim bölgelerini kuruyorlardı. Sanayi devrimi böylece
Selçuklu Anadolu’sunda hızla yayıldı.
1205-1206’da Kayseri’de başlayan sanayi devrimi, 1243’te Kırşehir’de Ahi Evran
Vakfının kurularak organize sanayi bölgelerinin kurulması alanında uzmanların yetiştirilip,
organize sanayi bölgelerini kurmak, işletmek ve denetlemek üzere Selçuklu Anadolu’sunda
hemen her önemli bölgeye gönderilmeye başlanması ile hızlandı ve yaygınlaştı.

6.3. Ahi Evren’in Tasavvuf Felsefesi ve Kümelenme Modeli Teorisi:
Tasavvufta İktisadi Boyut, Yeni İktisadi Düşünce-iktisadi felsefe ve İktisat
Biliminde Devrim
Ahi Evren dini ve mesleki eğitim öğretim metodu olarak Ahmet Yesevi’in uygulamalı
eğitim-öğretim metodunu esas aldı. Felsefi düşüncede Gazali’yi, felsefi model olarak da
fütüvvete dayalı tasavvufi felsefeyi benimsedi. Teşkilatlanma modeli olarak, Ahmet Yesevi ve
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Fütüvvet teşkilatını örnek aldı. Bunlardan hareketle Ahilik düşüncesini ve Ahi tasavvuf
felsefesini geliştirdi, Ahilik Okulunu- Ahilik Teşkilatını kurdu.
Ahi Evren’in Fütüvvet, Ahilik, tasavvuf felsefesi oluşumunu geliştirme evreleri aşağıda
ayrıca ele alınacaktır.
Ahi Evren tüm bu oluşuma paralel olarak meslek geliştirme-eğitim, üretim (iktisat) ile
tasavvuf (Ahi tasavvufi düşüncesi-felsefesi ve teşkilatı) arasında ilişki kurarak farklı bir İktisadi
düşünce, İktisadi felsefe ve iktisadi kalkınma modeli içeren “Kümelenme Modeli Teorisi”ni
geliştirdi.
Araştırmacılar genellikle Ahi tasavvuf felsefesine bağlı Ahiler tarafından kurulan Ahi
Teşkilatı ile Ahi Evren’in Kümelenme teorisine göre kurulan Ahi olan veya olmayan meslek
erbabının üye olabildiği meslek-zümre birliklerini birbirine karıştırmaktadır.
Bu karışıklık nedeniyle bugüne kadar Ahi Evren’in geliştirdiği dünya iktisat
düşüncesinde ve iktisat biliminde devrim niteliğinde olan kümelenme modeli teorisi ve bu
teorisini uygulamaya koyarak başlattığı sanayi devrimi yeterince değerlen dilememiştir.
Ahi Evren’e kadar dünyada ve İslam dünyasında, iktisat ve iktisadi teşkilatlanma, ayrı
bir bilim ve uygulama alanı olarak görülmüyordu. Bu konularda Biruni’nin farklılık oluşturan
tanımlamaları ancak Ahi Evren’in uygulamaları ile birleşince etkisini meydana getirebilmişti.
Eski Yunan felsefesi kaynaklı olarak Roma ve Bizans’ta olduğu gibi İslam dünyasında
da İktisat, Aristo’nun eksik tanımı içinde değerlendirilerek sadece “ev ekonomisi bilimi” olarak
görülüyordu.
Bu eksik tanımlamayı benimseyen yaklaşımla Arap Müslümanların öncülüğündeki
İslam dünyasında iktisat bilimi ve iktisadi düşünce, “İlmi Tedbir-i Menzil” gibi başlıklar altında
ele alınmaktaydı. Selçuklu ve Osmanlı döneminde de bu eksik iktisat bilimi ve iktisadi düşünce
yaklaşımını benimseyip benzer başlıkta eserler kaleme alan araştırmacılar olmuştur.
Ancak Anadolu Selçuklularında Ahi Evren’in öncülüğünde 1200 tarihinden itibaren
geliştirilen iktisat bilimi ve düşüncesindeki bu yeni yaklaşım tam bir devrim niteliğinde
olmuştur. Ahi Evren’in “kümelenme teorisi”nden hareketle kurduğu “kümelenme modeli” ve
uygulaması, Selçuklular ve daha sonra da Osmanlı’lar tarafından temel alınan iktisadi düşünce
ve iktisadi teşkilatlanma modeli olarak benimsenmiş ve başarıyla uygulanmıştır.
Başarının en önemli göstergesi de Selçuklu Anadolu’sunda başlayan sanayi devrimidir.
Kayseri’de uygulamaya konulan Ahi Evren kümelenme teorisi ve modeli ile beraber ilk bu
şehirde sanayi devrimi başlamış, genişleyerek Selçuklu başkenti Konya ve Kayseri-Kırşehir
bölgesi merkezli olarak sanayi devrimi önce Anadolu’ya daha sonra da etkileşim içinde olan
İslam dünyasına ve çevreye yayılmıştır.
Ahi Evren, öncesine ve çağdaşlarına göre ilk kez bir ekonomide hür teşebbüs tarafından
mesleki-sanayi üretim birlikleri kurularak ihtiyacı karşılayacak üretimin yapılabileceğini, farklı
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sektörler arası ilişkilerin düzenlenerek üretimin ve üretim verimliliğinin arttırılabileceğini, alt
mesleki birlikler halinde kümelenmiş üretim bölgeleri oluşturup rekabet üstünlüğü sağlanarak
iktisadi gelişme- kalkınma sağlanabileceği, devletin kümelenme modeline dayalı yeni üretim
sistemine uygun iktisat hukuku geliştirip hukuki denetim sağlayarak iktisadi gelişime katkıda
bulunabileceği gibi konuları içeren bir teori ve model geliştirmiştir.
Bu teori aynı zamanda mikro, mezo ve makro ölçekte uygulanacak bir iktisadi üretim
ve iktisadi teşkilatlanma(iktisadi sistem) modeli de içermekteydi. Bu nedenle bir model
teoriydi.
Ahi Evren, teorisi ve modelinde üretimin kümelenmiş meslek birlikleri halinde hür
teşebbüs tarafından gerçekleştirilmesini öngörüyordu. Devletin de üretimi düzenleyici iktisat
hukuku oluşturup, hukuki denetim rolünü üstlenerek iktisadi hayata doğrudan değil dolaylı ve
düzenleyici rol oynayarak katılmasını öngörüyordu.
Bu teori ve model tarafımdan “kümelenme modeli teorisi” olarak tanımlanmıştır.
Toparlayarak söylersek; Ahi Evren tarafından geliştirilen kümelenme modeli teorisi;
iktisadi düşünce-felsefe, iktisat bilimi, üretim ve bölüşüme yönelik iktisadi
teşkilatlanma/sistem, bölgesel, sektörel, bölgelerarası ve sektörlerarası iktisadi ilişkiler ve
iktisadi kalkınma konularını bir teorik model çerçevesinde ele almaktaydı.
Teorisini uygulamaya koyarak eksik kalan yönlerini de tamamlamış olan Ahi Evren,
böylece teorisini uygulanan bir iktisadi üretim ve organizasyon modeli haline getirmeyi de
başarmıştır.
Ahi Evren’in geliştirdiği kümelenme teorisi ve modeli, Selçuklular daha sonra da
Osmanlı’lar tarafından üretim ve iktisadi teşkilatlanma(iktisadi sistem) modeli olarak
kullanılmıştır. Özellikle sanayi ve ticaret sektörlerinin organizasyonu ve sanayiye dayalı
sanayi-ticaret-tarım sektörleri arası ilişkilerin düzenlenmesinde doğrudan kullanılan bir model
teoriydi.
Daha belirgin ifade edersek, Ahi Evren’in geliştirdiği kümelenme modeli teorisi,
Selçuklu ve Osmanlıların klasik iktisat teorisini ve iktisat modelini oluşturmuştur diyebiliriz.

6.3.1. Kümelenme Modeli Teorisi
Ahî Evren Selçuklu Sultanı 2.İzzettin Keykavus’a sunduğu "Letâif-i Hikmet" adlı,
özellikle devlet idarecilerine hitaben kaleme aldığı siyasetname türündeki eserinde; ihtiyacıtalebi karşılamak için üretim ve sektörlerarası ilişkiler başta olmak üzere iktisadi hayatın
teşkilâtlandırılması gerekliliğini, bu gerekliliğin nedenlerini ve nasıl bir iktisadi organizasyona
gidilmesi gerektiğini kısaca “Kümelenme Modeli Teorisi” olarak tanımladığımız teorisini şöyle
anlatmaktaydı;
“Bilmiş ol ki Allah insanı medeni yarattı. Bu şu anlama gelir; Allah insanoğlunu öyle
yaratı ki insanlar bir çok şeye muhtaç olsunlar ve ihtiyaç duysunlar. Örneğin yiyecek, içecek,
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giyecek ve yatacak şeylere. Ve hiç kimse bunları tek başına karşılayamaz (üretemez). Bu
ihtiyaçları karşılamak için çok büyük bir kitle çalışmalı, tâ ki herkes gerekli eşyaların bir cüzünü
yapsın (üretsin). Bazıları sanayi ve tarımla uğraşsın. Bazıları da sanayi ve tarım aletlerini
yapsınlar (iş bölümü yapsınlar). Bu aletleri başkaları yapsın ki (işbölümü olsun ki) insanlara
gerekli olan bütün aletler yapılabilsin.
Demek oluyor ki çeşitli sanat kollarında çalışan insanlara ihtiyaç vardır. O halde insanlar
bir meslek edinmeli, bir işte birleşmeli (aynı işte çalışanlar mesleki guruplar oluşturmalı) ve
çalışmalı ki insanların ihtiyaçları görülmüş olsun. insanların medeni yaratılmaları işte budur.
İnsanlar (çalışanlar) guruplaştığı zaman (meslekî birlikler kurduklarında) bu durum
guruplar arasında düşmanlık ve çatışmalara (yıkıcı rekabete) sebep olur. Çünkü her bir gurup
kendi ihtiyacını talep eder. Birinin elinde olan şeye bir başkasının ihtiyacı olabilir. Ve herkes
kendi talebine göre, elinde olan da, olan şeye karşılık ister. Bu talepler karşılanabilir. Bazen de
buna imkan olmaz. Bu yüzden insanlar arasında bir kanun olması gerekir ki bu kanun insanların
çatışmalarını önlesin. Bu kanun şer‘i olmalıdır. Bu olumsuzluklarla karşılaşmamaları için
insanların bu kanuna uymaları gerekir. Böylece çatışmalar guruplar arasında ortadan kalkar. Ta
ki her biri istediğini elde edebilsin. Aralarında bir çatışma çıktığı zaman bu kanuna başvurulup
çatışma ortadan kalksın.
Bu nedenle Allah’ın hikmeti öyle öngördü ki; İnsanlara peygamberler gönderilsin.
Allah’ın buyurduklarını insanlar arasında açıklasınlar. İnsanlara ibadet zamanlarını, alış-veriş
şeklini göstersinler, sevapların ecrini ve günahların cezasını açıklasınlar. Tâ ki şer‘i kanunlara
uyulup dünyada insanlar arasında birlik kurulsun, şer ve fesat ortadan kalksın.
İşte bu, peygamberlerin insanlara gönderiliş sebebidir.”
Ahi Evren’in hayatını ve eserlerini ortaya çıkaran değerli bilim adamı Mikail Bayram,
Ahi Evren’in Farsça kaleme aldığı Letaif-i Hikmet adlı yazma eserinin aslında Ahi Evren’in
dört ciltlik eseri olan “Letaif-i Giyasiyye” adlı eserinin birinci ve üçüncü cildinin özeti
olduğunu ancak bu dört ciltlik ana eserin bugün sadece birinci cildine ulaşılabildiğini
belirtmektedir.
Araştırmacı Mikail BAYRAM, Letaif-i Hikmet adlı eserin çeşitli nüshalarına erişmiş ve
bizim yukarıda verdiğimiz çeviri metnimizden daha ayrıntılı bir çeviri metin yayınlamıştır.
Konunun önemi bakımından eserin Fransa’da Bibliyotek Nasyonale kütüphanesinde eriştiğimiz
nüshasından yukarıda aktardığımız bölümün, eserin diğer yazmalarından ve basılı nüshasından
da yararlanan Mikail Bayram tarafından yapılan daha ayrıntılı çevirisi şöyledir .
“Allah insanı medenî tabiatlı yaratmıştır. Bunun anlamı şudur: Allah insanı
yemek içmek giyinmek evlenmek mesken edinmek gibi çok şeylere muhtaç olarak yaratmıştır.
Hiç kimse kendi başına bu ihtiyaçları karşılayamaz. Bu yüzden demircilik, maragozluk gibi bir
çok meslekleri yürütmek için çok insan gerekli olduğu gibi demircilik ve marangozluk da bir
takım alet ve adevâtla yapılabildiği için bu alet ve adevatı tedarik için de çok sayıda insana
ihtiyaç vardır. Böylece insanın (toplumun) ihtiyaç duyacağı bütün san’at kollarının yaşatılması
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gerekir. O halde toplumun bir kesiminin san’atlara yönelmesi ve her birinin belli bir san’atla
meşgul olması gerekir ki toplumun bütün ihtiyaçları görülebilsin ”
“ Toplum çeşitli sanat kollarını yürüten insanlara muhtaç olduğuna göre bu sanatların
her birini yürüten çok sayıda insanların belli bir yerde toplanmaları ve sanatkârların her birinin
kendi sanatlarıyla meşgul olmaları sağlanmalıdır ki toplumun bütün ihtiyaçları Görülebilsin”
“Bir çok insanların bir arada çalışması san’atkârlar arasında rekabet ve münazaaya
sebep olabilir çünkü bunların her biri kendi ihtiyacına yönelince menfaatler çatışması ortaya
çıkar. Karşılıklı hoşgörü ve affetme olmadığı zaman münazaa ve ihtilaf zuhur eder. O halde bu
insanlar arasındaki ihtilafı halledecek kanunlar koymak gereklidir. Bu kanun şeriata uygun
olmalı ki ona uyulsun ve insanlar arasındaki ihtilafın halline vesile olsun. İhtilafsız bir ortam
yaratılınca herkes rahatça umduğunu elde eder. İhtilaf zuhurunda ise bu kanuna müracaat
ederek ihtilaflar ortadan kaldırılabilir. Peygamberlerin şeriat koymaları bundandır”
Debbağ-Deri sanayicileri tarafından pir kabul edilen Ahi Evren, yukarıya aldığımız
satırlarında açıkça medeni olmak-medeniyet ile toplumun(ekonominin) üretim yaparak
ihtiyaçlarını karşılanması, yani iktisaden kalkınması arasında doğrudan bir ilişki kurmaktadır.
İhtiyacını üreterek karşılamayı başaran topluma(ekonomiye), medeni toplum (iktisaden
kalkınmış toplum) demektedir.
İnsan odaklı bir iktisat anlayışına sahip olan Ahi Evren, kişinin ihtiyaçlarının
karşılanmasını temel amaç olarak görmektedir.
Ancak kişi tek başına ihtiyaçlarını karşılayacak üretimi yapamaz. Bu ancak toplumsal
iktisadi faaliyetle olur. Bu anlamda insan medeni yaratılmıştır. Yani tek başına
sağlayamayacağı ihtiyaçlarını karşılamak için toplumla birlikte yaşamak ve ihtiyaçlarını
karşılamak durumundadır. Şu halde kişinin ve içinde bulunduğu toplumun ve ekonominin
medeni olabilmesi, iktisaden gelişmiş olması için, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek
toplumsal üretimi ve iktisadi kalkınmayı sağlaması gerekir.
Ahi Evren medeniyeti sadece yeterli üretimi sağlamak olarak da görmüyordu. Yapılan
üretimle toplumun ihtiyaçlarını karşılamayı başarmayı medeniyet olarak görmekteydi. Medeni
olmanın, iktisadi üretim ile tüketim ilişkilerinin düzenlenip ihtiyaçların karşılanarak toplum
refahının arttırılması olduğunu söylüyordu.
Böylece Ahi Evren, iktisat biliminin konusu olan (kıt) kaynaklar ile ihtiyaçların
karşılanması arasında bir ilişki kuruyordu. Ahi Evren’e göre iktisadi faaliyetlerin amacı,
ihtiyaçları karşılayacak kaynakların, üretimin arttırılmasıydı.
Ancak sadece üretimin arttırılması yeterli değildi. Asıl amaç insanların ihtiyaçlarını
karşılayacak üretimin yapılarak insan odaklı ihtiyaçların fiilen karşılanmasının sağlanmasıydı.
Ahi Evren insanın ihtiyaçlarının karşılanmasını temel hedef olarak almakta, bu açıdan
teorisinde sadece bölgedeki/ ülkedeki insanların değil tüm insanların ihtiyaçlarının
sağlanmasını hedeflemekteydi.
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Kaynakların kıtlığı da burada devreye girmekteydi. Üretici önce bölgesindeki
kaynakları kullanarak bölgesindeki ihtiyacı karşılamalıydı. Bu anlamda bölgesel ihtiyaca ve
kaynaklara göre kümelenmiş meslek-üretim birlikleri oluşturularak bölgenin ihtiyaçlarının
karşılanması, bölgesel kalkınma öngörülmekteydi.
Ahi Evren ihtiyaçların karşılanması için insanların meslek öğrenmesini ve aynı
meslekten olanların bir araya gelerek meslek-zümre birliğini oluşturup ihtiyaçları karşılamak
üzere üretim yapmalarını öngörüyordu. Üretimin sadece mesleğinde usta olanlar tarafından
yapılmasını öngörmekteydi.
Böylece kıt kaynaklar ısraf edilmeden daha verimli kullanılacak, tüketiciye kaliteli ürün
satıla bilecekti.
Bununla ilişkili olarak meslek, mesleği bilen pirin-ustanın yanında öğrenilmeliydi.
Böylece Ahi Evren modelinde, mesleki eğitim ve istihdam metodunu, bağımsız üretim yapma
hakkının nasıl kazanılacağının da tarif etmekteydi.
Ahi Evren kadınların da üretici olarak iktisadi hayatta rol almaları gerektiğine
inanıyordu. Ahi Evren’in eşi Fatma Bacı tarafından Ahi Teşkilatının kadınlar kolu olarak
kurulan Bacılar Teşkilatı, kadınlar arasında Ahi tasavvuf felsefesinin öğretilmesi ve
öğrenilmesinde aktif rol oynuyordu. Ahi Bacıların evlerini idare ihtiyacını karşıladıktan sonra
arta kalan zamanlarında pazara yönelik evde üretim yapmaları öngörülmekteydi.
Selçuklu Anadolu’sunda tarım üretiminde kadının tarla faaliyetlerinde üretime katılması
önemli ölçüde sağlanmıştı. Şehri de ise, yöresel halı, kilim, el işleri yaparak veya erkeklere
mahsus meslek-zümre birliklerinin ürettiği bazı ürünler üzerine işleme yaparak bir nevi ana
sanayiyi tamamlayan yan sanayi olarak iktisadi faaliyet yapmaktaydılar. Anadolu kır ve şehirli
kadınlar arasında el işi beceri ve sanatının oldukça gelişmiş olmasının temelinde Bacılar
teşkilatının rolü büyüktür.
Şayet bölgenin talebinden farzla üretim/arz yapılabiliyorsa, bölgenin hammadde
kaynakları üretim ihtiyacından fazlaysa, diğer bölgelerdeki ihtiyaçları karşılamak üzere
bölgedeki fazla hammadde ve ürün ihraç edilebilirdi.
Teorisinde insanların kümelenme modeline göre ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini
öngören Ahi Evren, böylece insanların kümelendiği her bölge, öncelikle kendi kaynaklarına
dayalı olarak kendi ihtiyacını karşılayacak üretim yapabilecek, hatta bölgesel talebi aşan fazla
hammadde ve üretimi diğer bölgelere ihraç ederek, dışşal iktisadi fayda da sağlayabilecekti.
Böylece her bölge öncelikle kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek üretimi yaparak bölgesel
kalkınmasını sağlamalıydı.
Ahi Evrenin kümelenme modeli çerçevesinde geliştirdiği öncelikle bölgesel ihtiyacı
karşılamak üzere bölge kaynakları kullanılarak yapılan bölgesel üretimin, öncelikle üretimin
yapıldığı bölgede tüketilmesi, fazla/tüketilemeyen hammadde ve üretimin başka bölgelere
ihracı politikası Selçuklu ve Osmanlıların yüzyıllar boyunca süren klasikleşmiş bölgesel üretim
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ve tüketimin esas alınarak bölgesel tüketim fazlası ürünün bölge dışına ihracı politikalarının
temel kaynağını oluşturmaktadır.
Bölgesel kümelenme modelinin bir amacı da, bölgesel kaynaklara göre kümelenen
meslek birliklerinin diğer bölgelere göre rekabet üstünlüğü sağlayarak, bölge ihtiyaçlarını daha
ucuz ve kaliteli üretim yaparak karşılayabileceği idi. Bölgesel üretimi başarmış bölgeye
dışarıdan gelecek ürünler daima bölgede üretilen ikame ürünlerden daha pahalı olacağından
alıcı bulamayacaktır. Böylece bölgesel rekabet üstünlüğü sağlanmış olacaktı .
Şu halde iktisadi kaynakların (üretimin) arttırılmasını sağlayacak ve artan üretimin
yanında, insanların ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlayacak bir üretim-kalkınma ve paylaşım
mekanizmasına ihtiyaç vardı. Ahi Evren toplumun tüketim ihtiyacını (mal ve hizmet talebini)
karşılamak için üretimin (arzın) yeniden organizasyonunu öngörmekteydi. Bu organizasyon
küçük(mikro), orta(mezo) ve büyük(makro) ölçekte yani tüm ekonomide olmalıydı.
Küçük(Mikro) ölçekte-düzeyde, üreticilerin kendi alt meslek birliklerini oluşturarak
birlik üyesi olarak birliğe üye diğer üreticilerle aynı alanda üretim yapmasını öngörüyordu.
Orta(mezo) ölçekte-düzeyde, şehirlerde yer alan kümelenme bölgelerinde, birliklerarası
işbölümünün sağlanmasını ve mesleki birliklerin ihtiyaç bölgelerinde kümelenerek
örgütlenmesini öngörüyordu.
Büyük (Makro) ölçekte-düzeyde de kümelenmiş bölgelerle sektörler arasında işbirliği
sağlanarak, hammadde tedarik ve ürün dağılımının/satılmasının tüketici lehine sağlanmasını
öngörmekteydi.
Ahi Evren, iktisadî hayatın organizasyonu olarak öngördüğü meslekî birliklerin
oluşturulması ve birlikler arası işbölümü sağlayarak üretim yapmaları modelinin birliği
oluşturan üreticilerin yararına olduğu gibi tüm ihtiyaçların karşılanmasını sağladığından
toplumun da yararına olduğunu söylüyordu.
Ahi Evren iktisadi faaliyetlerin hür teşebbüs tarafından yürütülmesini, devletin ise
kümelenme modeline uygun iktisat hukukunu geliştirip, hukuki denetim rolünü üstlenerek
iktisat sisteminin işlemesini temin etmesini öngörüyordu.
Anadolu’da ilkçağ ekonomilerinden, Roma’ya ve Selçuklunun çağdaşı Bizans’a kadar
üretimde en önemli rolü köle işgücü ve yarı hür serfler sağlamaktaydı. Selçuklular Anadolu’da
hür çiftçiye dayalı tarım üretimini başlatmış, Ahi Evren de hür teşebbüs ve istihdama dayalı bir
sanayi ve ticaret sistemi öncülüğünde sanayi devrimini başlatmıştı. Anadolu’da başlatılan bu
devrimin temelinde ise Ahi Evren’in yeni bir iktisadi düşünce ve felsefe geliştirerek iktisat
biliminde ve buna bağlı iktisadi teşkilatlanma modelinde başlattığı devrim yatmaktaydı.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste Türk Müslümanların iktisadi düşünce tarihine katkıları incelenmiştir. 9501500 yılları arasındaki bir dönem dersin konusunu oluşturmuştur. Siyasi olarak da Gazneli ve
Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğindeki bölgeler söz konusu düşünürlerin bulunduğu
yerleri kapsamaktadır.
İşaret edilen Türk Müslüman düşünürlerin en önemlileri kuşkusuz Biruni ve Ahi
Evren’dir. Bu düşünürler bir çok alanda eser vermiş olmalarının yanında iktisadi hayata dair
gözlemleri ve iktisadi yapıların, devletin bu yapılara ve iktisadi hayata yaklaşımlarının nasıl
olması gerektiğine dair fikirlerinin üzerinde durulmuştur.
Ahi Evren’in iktisadi düşünceye katkıları ve kümelenme teorisinin yanında tasavvufi
hayat ve iktisadi hayat ilişkisi incelenmiştir. Tasavvuf ile iktisadi hayat arasındaki ilişkide Ahi
Evren’in yeri üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1)

Biruni, insanın iktisadi hayatını (iktisat tarihini) insanın ihtiyaçlarını

karşılamasına göre nasıl aşamalandırmıştır?
2)

Biruni’nin ticarete dair görüşleri nelerdir?

3)

Ahi Evren’in aşağıdaki kavramlara göre görüşlerini açıklayınız.

o

Esnaf

o

Fütüvve

o

Kümelenme

4)

Ahi Evren’in görüşlerini aşağıdaki noktaları göre anlatınız.

o

Serbest teşebbüs

o

Sanayi üretimi

o

İktisadi gelişme-kalkınma

o

Devletin ekonomiye müdahelesi

5)

Kümelenme modeli teorisine göre iktisadi hayat nasıl teşkilatlandırılmalı ve

üretim nasıl örgütlenmelidir?
6)

Aşağıdakilerden

hangisi

BİRUNİ’nin

temel

iktisat

görüşünü

yansıtmaktadır?
A) İnsanın iktisadi ihtiyaçlarının iktisadi kanunlar vazedilerek yani iktisat
politikaları geliştirilerek medeni bir şekilde karşılanabilmesi temel görüş olarak
belirlenmelidir. (X)
B) İktisadi ihtiyaçların karşılanması temel görüştür.
C) İktisadi ihtiyaçların belirlenmesi temel görüştür.
D)İktisadi ihtiyaçların sınıflandırılması temel görüştür.
E) İktisadi ihtiyaçların karşılığında bir bölüşüm yoluyla adaletin sağlanması temel
görüştür.
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7)
Aşağıdakilerden hangisi AHİ EVREN’İN kurduğu Hiyerarşik modelin
aşamalarından birisi değildir?
A) Bilgi Birikimi. (X)
B) İstihdam ve terfi.
C) Çıraklık.
D) Kalfalık.
E) Ustalık.

8)
AHİ EVREN’İN kurduğu sistem ile birlikte kümelenmiş esnaf birliklerinin
temsilcileri için hangi kavram kullanılmaya başlanmıştır?
A) Ehl-i sanayi. (X)
B) Vakıf.
C) Ustalar.
D) Müteşebbis.
E) Tüccar.

7) AHİ EVREN’İN kurduğu sistem içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)Sermaye Brikimi. (X)
B) Üretim ve Bölüşüm.
C) Meslek Birlikleri.
D)Bölgesel – Sektörel İşbirliği.
E) Kalkınma.

8. AHİ EVREN’İN Kümelenme Teorisini en güzel şekilde anlatan eserlerden birisi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Letâif-i Hikmet. (X)
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B) İhya.
C) Mukaddime.
D) El-Mukiz.
E) Kimya-ı Saadet.
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7. YENİÇAĞ (1500-1750) YENİÇAĞ EKONOMİSİNİN ÖZELLİKLERİ
VE İKTİSADİ DÜŞÜNCE (1500-1750)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
YENİÇAĞ (1500-1750) YENİÇAĞ EKONOMİSİNİN ÖZELLİKLERİ VE İKTİSADİ
DÜŞÜNCE (1500-1750)
3. YENİÇAĞDA AVRUPA EKONOMİSİNİN ÖZELLİKLERİ VE İKTİSADİ
DÜŞÜNCE
3.1. Avrupa Ekonomisinin Özellikleri
3.1.1.1. Rönesans
3.1.1.2. Reform
3.1.2. Maddi Alanda Gelişmeler
3.1.2.1. Deniz Keşifleri
3.1.2.2. Ticaret Alanındaki Gelişmeler
3.1.2.3. Tarım Alanındaki Gelişmeler
3.1.2.4. Para Alanındaki Gelişmeler
3.1.2.5. Banka ve Kredi Alanındaki Gelişmeler
3.1.2.6. Sanayi Alanındaki Gelişmeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Yeni Çağ ekonomisi ortaçağ ekonomisinden hangi özelliklerle farklılaşmaktadır?
2- Rönesans ve Reform hareketleri ekonomik hayatı ne kadar değiştirmiş olabilir?
3- Bu dönemde maddi alandaki gelişmelerin ekonomik hayata katkısı nasıl olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Yeni
Çağ
Avrupa
Ekonomisinin özellikleri
Rönesans
hareketleri

ve

Reform

Avrupa Ekonomisinin Yeni
Çağ’da
maddi
alanda
yaşadığı gelişmeler

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Yeni
Çağ
Avrupa Okuyarak, Araştırarak.
ekonomisinin
Ortaçağ
ekonomisinden farkları
Rönesans
ve
Reform Okuyarak, Araştırarak.
hareketlerinin
ekonomik
hayatta karşılıkları
Yeni Çağ’da maddi alandaki Okuyarak, Tartışmalara
gelişmelerin
Avrupa Katılarak,
Fikir
Ekonomisine katkıları
Yürüterek, Araştırarak.
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Anahtar Kavramlar
Rönesans ve Reform hareketleri
Coğrafi Keşifler
Banka ve kredi uygulamaları
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Giriş
Bu derste Yeni Çağ’da, 16. Yüzyılın başlarından 18. Yüzyılın ortalarına dek süren bir
dönemin ekonomik özellikleri üzerinde durulacaktır. Fikri alanda oluşan yenilikleri
anlayabilmek için dönemin iktisadi şartlarını iyi bilmek gerekmektedir.
Dersin ilk kısmında Avrupa’nın ekonomik şartları, Rönesans ve Reform hareketleri
üzerinde durulacaktır. Daha sonra maddi hayattaki yeniliklerden bahsedilecektir. Deniz
keşifleri, tarım para ve ticaret alanındaki; ayrıca sanayi ve bankacalık alanındaki gelişmelerin
üzerinde ayrıca durulacaktır.
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Yeniçağın ekonomik özelliklerini ve iktisadi düşünceyi birbirinden farklı gelişmeler ve
uygulamalar içeren iki farklı alanda mukayeseli olarak ele alacağız. Sanayi devrimi öncesi
Avrupa ve yeniçağın en büyük ekonomik, siyasi ve askeri gücü ve dünya ekonomisinin merkezi
olmayı başaran Osmanlı.

7.1. Avrupa Ekonomisinin Özellikleri
Kapalı bir tarım ve küçük sanayi ekonomisi rejimine dayanan otoriter bir düzenin
hüküm sürdüğü Avrupa ortaçağı, on beşinci yüzyıl sonlarında fikri ve maddi alanda vuku bulan
ve iktisadi hayatı büyük ölçüde etkileyen olaylar ve düşünce sonunda kapanmış ve Yeniçağ
başlamıştır.
Özellikle yeni deniz yollarının ve kıtaların keşfi, teknik gelişmeye yepyeni bir yön veren
çeşitli buluş ve icatlar ve başta düşünce, sanat, edebiyat ve din olmak üzere doğmaların yerine
gelen şahsi ve fikri hürriyetler yeni bir çağın başlamasını hazırlayan en önemli etkenler
olmuştur.
Diğer taraftan, işgücü verimliliğinin artması, servetlerin birikimi ve Avrupa
devletlerinin kurulması da yeni çağın başlaması için gerekli ortamı hazırlamışlardır. Kısacası
XV. yüzyıl, Avrupa’da yeni bir iktisadi ve siyasi rejimin doğduğu bir dönüm noktası olmuştur.
Bu dönemde meydana gelen olayları; fikri alanda ve maddi alanda gelişmeler şeklinde
ikiye ayırarak incelemek yeni çağ Avrupa'sının ekonomik hayatını tutarlı ve yeterli biçimde
bilebilmek için gerekli görünmektedir.

7.1.1. Fikri Alanda Gelişmeler
Avrupa ortaçağının gelenekçi ve maddi havasından bıkan insanlar kısa bir süre içerisinde doğmaların yerine gelen şahsi ve fikri hürriyetleri benimsemişler, yeni düşünce akımı
içerisinde yeni ufuklara ve mutluluklara ulaşmak istemişlerdir. Bu sahada cereyan eden
hadiseler insanları başlıca iki yönde etkilemiştir.
Bunlardan biri, XV. yüzyılda İtalya'da başlayan ve bütün Avrupa'yı saran Rönesans,
diğeri ise Hristiyanlıkla ilgili dinsel alanda vuku bulan ve adına reform denilen hareketlerdir.

7.1.1.1. Rönesans
Esas itibariyle objektif bir değişiklik ile karakterize edilen Rönesans, Avrupa Ortaçağının kaba, boğucu ve karanlık yaşayışı yerine, zarif, artistik ve güzel yaşamayı, dini ve
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maddi menfaatlerle meşgul insan düşüncesi yerine lüks arzusunu ve fikri zevkleri hedef alan
bir düşünce tarzıdır.
Kısacası, lüks yaşamak, zevk ve sefa sürmek anlamına gelen Rönesans önce İtalya'da
Floransa ile Hollanda'da Brugger'de tezahür etmiş, sonra bütün Avrupa ülkelerini etkisi altına
almıştır. Böylelikle onbeşinci yüzyıldan itibaren Avrupa’da edebiyat, sanat ve bilim alanlarında
yeni bir çağ açılmış, Ortaçağın karanlık ve kaba yaşayışı yerine zarif ve artistik güzelliklere
özenen bir eğilim başlamıştır.
Diğer taraftan Rönesans'la birlikte plastik sanatlarda da daha ustaca bir teknik
kullanılmağa başlanılmış, özellikle antik eserler ve eski çağ yeni bir biçimde yeniden taklit
konusu olmuştur. Böylelikle Rönesans bütün güzel sanat eserlerinin en yüksek mertebesine
ulaştığı bir süre olmuştur. Hristiyanlığı ait dini konuları işlemek ve bunları antik çağdan
aldıkları biçimlerle yapmakla ün alan Leonardo da Vinci , Michelangelo ve Rafaello gibi
sanatkârlar hep bu devirde ortaya çıkmışlardır.
Başta resim olmak üzere, bütün sanat dallarında Avrupa'ya daha ustalıklı bir teknik ve
değişik bir anlatım biçimi getirmiş olan Rönesans, bir taraftan benzersiz kusursuzlukta eserler
oluştururken, diğer taraftan da Avrupa'nın ekonomik ve sosyal hayatını etkilemekten geri
kalmamıştır.
Rönesans'ın sosyal hayat üzerindeki en büyük etkisi, halkın Rönesans eserlerini
anlayabilenler ve anlayamayanlar gibi iki sınıfa ayrılmış olmasıdır. Zira, halkın bir kısmı
Rönesans’ın yüksek eserlerini anlayamamış ve daha ziyade kendi eski eser ve sanat zevklerini
muhafaza etmek istemişlerdir. Halkın diğer kısmı ise. yetişme tarzları itibariyle bilgili bir
sanatın ürünlerinden zevk almağa hazırlanmış oldukları için, Rönesans'tan ve onun getirdiği
sanat yeniliklerini anlayabilmiş ve onu ilgiyle izleyebilmişlerdir.
Bundan dolayı da Rönesans'ın sanatçıları ve edebiyatçıları daha ziyade bu ilgili topluluk
için çalışmalar ve eserler vermişlerdir. Bununla beraber şurasını da açıklamak gerekir ki,
içlerinde zenginlerin ve asillerin bulunduğu Rönesans'tan anlamayanlar sınıfı Rönesans'tan
anlayanlardan daha azdı.
Düşünceye ve sanata getirdiği yenilik ve güzellikle sosyal hayatı etkileyen Rönesans’ın
iktisadi hayat üzerine yaptığı etki ise oldukça büyük olmuştur. Önce, Rönesans'la birlikte hayat,
daha materyalist bir açıdan görülmeye başlanmıştır. Sonra da Rönesans, fertlerin daha iyi
giyinmelerine daha iyi evlerde oturmasına ve daha güzel mobilyalar kullanmasına neden
olmuştur.
Böylelikle kısa bir süre içerisinde Ortaçağın kasvetli şatolarının ve kiliselerinin yerini
lüks villalar, konaklar ve saraylar almış ve buralar ince çapraşık bir sanatın meyveleri olan
renkli ve işlemeli heykel, resim, antika eşya ve en güzel mobilyalarla süslenmiştir.
Bu durum mimarlık mesleğini büyük ölçüde geliştirmiş ve mimarlığı kazanç sağlayan
bir meslek haline getirmiştir. Buna paralel olarak cam, seramik, çini, tekstil, kuyumculuk, deri,
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demir ve ağaç yapımı gibi çeşitli faaliyetler önemli birer sınaî ve ticari faaliyet haline gelmiş
ve dolayısıyla, bu gibi malların imalatında ve ticaretinde büyük ilerlemeler kaydedilmiştir.

7.1.1.2. Reform
XIV. yüzyılın sonları ile XV. yüzyılın başlarında edebiyatta, sanatta ve mimarlıkta
görülen değişmelere paralel olarak din sahasında da bazı köklü ve yapısal değişmeler, yenilik
ve ıslahat hareketleri vuku bulmuş, protestan Hristiyanlık doğmuştur. Bunlar Katolik ve
Ortodoks Hristiyanlık anlayışını reddediyorlardı.
Reform adı verilen ve daha ziyade, yenileşme veya yeniden kurma anlamına gelen bu
hareketler ise i|k önce bir Alman Papazı olan Martin Luther’in 31 Ekim 1517 tarihinde
Wittenberg şehri katedralinin kapısına astığı 95 maddelik beyannamesi ile başlamıştır. Teolojik
reform hareketlerinin diğer öncüleri ise Fransız Calvin ile bir İsviçreli köy papazı olan
Zvvingli’dir. .
XIV. yüzyılın sonlarına doğru Hristiyan dini gelenekleri iyice sarsılmış, din adamlarının
ahlak inanışları ise iyice gevşemişti. Kilise, zenginlik peşinde koşuyor, bu nedenle de günahları
para ile satın alıyordu. Halk kilisenin çok geniş bir araziye sahip oluşunu, haksız yere ve
genellikle zorla kiliselere bağışta bulunmayı, papazların imtiyazlarını kötüye kullanışlarını,
ruhban sınıfının derebeyleri gibi yaşamasını ve bunların mütevazi ve insancıl bir yaşama ile
alçak gönüllülükten ibaret ülkülerini ihmal ederek tembel ve lüks bir hayat sürmelerini hoş
görmüyordu. Kilisenin ve din adamlarının bu durumu ise Rönesans'ın hümanist düşünceli
Hıristiyanlarını büyük ölçüde üzüyordu. Zira, insanı en yüksek değer olarak kabul eden
hümanizm, Rönesans'ın benimsediği en önemli bir insancıl doktrindi.

7.1.2. Maddi Alanda Gelişmeler
On beşinci yüzyıl sonlarında maddi sahada vuku bulan ve ekonomik hayâtı büyük
ölçüde etkileyen olayların en önemlilerini şu biçimde özetleyebilmek mümkündür:

7.1.2.1. Deniz Keşifleri
Ortaçağ ekonomisinin son bulmasında ve yerine Yeniçağ ekonomisinin geçmesinde
deniz keşiflerinin çok önemli rolü olmuştur. Özellikle XVI. yüzyılda büyük bir önem kazanmış
deniz keşiflerinin yoğunlaşması dolayısıyla ekonomi tarihinin akışının değişmesi, Avrupa
denizcilerinin pusula ve usturlap aletini kullanılmaya başlayarak daha uzak mesafelere gitme
isteği, insanların tabiata hakim olma ve yeni ümitler peşinde koşma arzusu ile hareket
geçmeleri, Fatih'in İstanbul'u alması nedeniyle Avrupalıların Hindistan'a Osmanlı hakimiyetini
aşmak amacıyla karayolu yerine denizden gitmek istemeleri, Kristof Kolomb gibi bazı
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denizcilerin dünyanın yuvarlak olduğunu ispat etmek istemeleri, uzak diyarların kıymetli taşları
ve ipeklileri ile, biber, tarçın ve karanfil gibi benzeri baharatlarını daha ucuz bir şekilde elde
etme isteği gibi nedenlerden ileri gelmiştir.
Ayrıca Asya, Hindistan ve Çin'de on sene gezip doğunun zenginliklerini görüp 1294
yılında Avrupa'ya dönen Marko Po!o 'nun seyahat ve maceralarını anlatması, bu zenginliklere
deniz yoluyla ulaşma konusunda denizci lakabı ile tanınan Prens Henry’nin (Don Henrique el
Navado) yaptığı büyük yardım ve teşvikler de deniz keşiflerinin yoğunlaşmasında büyük rol
oynamıştır.
1487 yılında Portekiz'li denizci Bartelmy Diaz İspanya Kralının teşvik ve yardımı ile
Afrika'nın Ümit Burnu'nu dolaşmış, 1492 yılında ise Cenevizli bir denizci olan Christophe
Colomb (Kristof Kolomb) Kastilya Kraliçesinden sağladığı yardımlarla Amerika kıtasına ayak
basmağa muvaffak olmuştur.
Avrupalıların deniz yoluyla Hindistan'a ulaşma arzuları da 1497 yılında Portekizli
Vasco de Gama nın bu topraklara ayak basmasıyla gerçekleşmiş oldu. 1498 yılında John ve
Sabastian Cabot isimli iki Cenovalı deniz'ci İngiliz gemileriyle Kuzey Amerika kıyılarını
keşfederken Cabral 1500 yılında Brezilya'ya çıkarak burasını Portekiz topraklarına kattı. 1519
yılında ise Magellan, İspanyol bayraklı gemilerle devri alem seyahatine çıkdı. Aynı yıl Cortez
tarafından Meksika, 1531 yılında ise Peru, Pizârre tarafından ele geçirildi. Amerika kıtası
keşiflerinde öncü rol oynayan İspanyol ve Portekizliler buralarda Avrupa’ya taşınacak ürün
bulamadılar ancak bol miktarda altın madeninin yani paranın olduğunu keşfettiler. Artık parayı
bulmuşlardı. Ürünün bol olduğu zengin Doğu’ya özellikle deniz yoluyla Hindistan’a ulaşma
çabası daha da arttı.
Karadan İpek yolu üzerinden uluslararası ticaret Çin-Hindistan-Osmanlı arasında
geliştirilmiş kervan ticaret sistemi ile yapılmaktaydı. Kervan ticaret altyapısı bulunmayan Batı
ve Kuzey Avrupa’ya ürünler Osmanlı limanlarına ulaştıktan sonra deniz yoluyla
taşınabilmekteydi. Avrupa tüccarları Osmanlı limanlarında Uzakdoğu’dan ipek yolu üzerinde
işleyen kervan ticaret yollarından gelecek malları bekliyor, temin ediyor ve Avrupa’ya
götürüyorlardı. Artık Avrupalı bu deniz tüccarları, Osmanlı limanları yerine Uzakdoğu
limanlarına açık denizler üzerinden ulaşmak istiyor, ürünleri dorudan tedarik ederek Avrupaya
ulaştırarak daha çok kar etmek istemekteydiler.
Yapılan deniz keşifleri ve bu keşifler sonunda ortaya çıkan yeni yerler Avrupalılar için
Coğrafya ufkunun genişlemesine, insan emeğinin daha iyi değerlenmesine, ulaştırma
araçlarının gelişmesine, sermayelerin yeni yatırım yerleri bulmasına, hammadde ve sürüm
yerleri kazanılmasına neden olmuştur.
Keşiflerden önce Avrupa'da hiç bilinmeyen veya bilindiği halde Avrupa’da nadir olduğu
için çok pahalı olan şeker, pamuk, tütün, baharat, porselen ve çay gibi maddeler ile patates,
domates ve esir kullanımı keşiflerden sonra artık yaygın bir hale gelmiş ve bu gelişmeler
Avrupa'nın sosyal ve iktisadi yaşayışı üzerinde derin etkiler yapmıştır.
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7.1.2.2. Ticaret Alanındaki Gelişmeler
XV. yüzyıldan itibaren yeni dünyadan doğrudan Avrupaya taşınan kıymetli maden ve
para akışının da etkisi ile Avrupa’da yeni bir iktisadi davranış başlamış, servet birikimi yaygın
hale gelmiş, para ticareti yapan müesseseler doğmuş ve nihayet kıymetli madenleri mümkün
olduğu kadar fazla elde edebilme arzusu kapitalist bir hareketin hızla yayılmasına neden
olmuştur.
Fikri ve maddi sahada vuku bulan değişikliklerin bir sonucu olarak Avrupa’da XV.
yüzyılda başlayan ve XVIII. yüzyıla kadar devam eden bu sisteme Merkantilizm veya Ticari
Kapitalizm adı verilmiştir.
Merkantilizm tabiri, ilk defa bu sisteme muarız bulunan ünlü İngiliz ekonomisti Adam
Smith tarafından kullanılmıştır. Mercantile kelimesinden doğan bu tabirin sözlük anlamı
tüccarlık kelimesi ile açıklanabilir.
Merkantilizmin esası altın, gümüş gibi kıymetli madene sahip olmak anlamında servete
dayanır. Merkantilistlere göre, bir memleketin zenginliği fertler gibi sahip olunan kıymetli
madenlerle(altın-gümüş) ölçülür. Nasıl ki bir fert, sahip bulunduğu kıymetli madenin miktarına
göre zengin veya fakir addediliyorsa, bir devletin de zengin sayılabilmesi için kıymetli
madenlere sahip olması gerekir. Fakat merkantilistlerin düşündüğü servet mefhumu, bir
memleketteki kıymetli madenlerin mutlak miktarından ziyade, memleketlerin birbirleri ile
mukayeseleri sonunda değer ifade eden nispi bir ifadedir.
Gayesi kıymetli madenleri(altın-gümüş) ele geçirmek ve bunları muhafaza etmek olan
Merkantilizm politikasının uygulanabilmesi için düşünürler başlıca şu üç yolu göstermişlerdir:
Ülkedeki madenlerin bizzat devlet tarafından işletilmesi,
Kıymetli maden yataklarına sahip yeni topraklar bulmak ve buraları sömürge haline
getirmek,
Dış ticarete önem vererek ülkeye kıymetli maden getiren ihracatı teşvik etmek, ithalatı
ise sınırlandırmak.
Merkantilist düşünürlere göre bir devletin büyük ölçüde değerli madenlere sahip
olabilmesi ve bunları muhafaza edebilmesi için elverişli bir ticaret bilançosuna sahip olması
gerekir. İhracatı teşvik ve ithalatı sınırlandırmak suretiyle, yani ithalattan daha fazla ihracat
yapmak suretiyle meydana gelen elverişli bir ticaret bilançosu ise ancak üretimin artması ve
ülkede dinamik bir iktisat politikasının uygulanması ile elde edilebilir. Böylelikle merkantilist
düşünürler dış ticarette bir devletin diğer devletler aleyhine bir zenginliğe kavuşabileceğine
inanmışlar ve bu inanca göre de çeşitli görüşler belirtmişlerdir.
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Merkantilistlere göre, bir devletin iktisadi politikası milliyetçi , himayeci, ve devletçi
olmalı, milli politikanın esasını ve amacını milli sanayiin geliştirilmesi ve ihracatın arttırılması
teşkil etmelidir.
Yaklaşık olarak üç yüz yıl kadar devam eden merkantilizm politikaları döneminde, bu
politikayı gerçekleştirebilmek için:
Fazla nüfusa önem verilmiş,
Vasıflı işçilerin memleket dışına çıkmaları yasaklanmış,
-İhracat
edilmiş,

sebebiyle

maliyeti

düşürebilmek

için

ücretlere

müdahale

Ücretlerin yükselmemesi için gerekli tedbirler alınmış,
Gıda maddelerinin özellikle buğday fiyatının düşük tutulmasına çalışılmış,
Devlet eliyle bir takım numune ve yardımcı işletmeler kurulmuş,
Başta deniz nakliyatı olmak üzere ulaştırma işlerine önem verilmiştir.
Bütün bunlar çeşitli ülkelerde değişik şekillerde uygulanmış, bu nedenle de,
merkantilizm tatbik şekillerine göre, bazı isimler almıştır.
Mesela İspanya'da merkantilizme “külçeci merkantilizm”, Fransa'da uygulanan
merkantilizme “sanayici merkantilizm” ve İngiltere'de uygulanan merkantilizme ise “ticari
merkantilizm” adı verilmiştir.
İspanya’ da tatbik edilen bu nedenle de İspanyol Merkantilizmi adı verilen bu
merkantilizme aynı zamanda külçecilik anlamında “bulyonizm” de denilmektedir. İspanyol
merkantilizmine külçe manasına gelen bülyonizm denilmesinin sebebi İspanyolların kıymetli
madenlerin biriktirilmesinde ülke ve halk için büyük faydalar ummaları ve bu nedenle
sömürgeleri olan Peru ve Meksika ile keşfettikleri bir takım yeni ülkelerden ülkeye bol miktarda
altın ve gümüş gibi kıymetli madenler getirmeleri, bunları ülkede muhafaza edebilmek için çok
çeşitli tedbirlere başvurmalarıdır.
Fakat bülyonizm İspanya'da umulan bir şekilde sonuçlanmamış, kıymetli madenlerin
mevcudiyetine rağmen ülke istenilen zenginliğe ve refaha kavuşamamıştır. Böyle olmasının
nedeni, ülkeye bol miktarda altın ve gümüş girmiş olmasına rağmen, zirai, sınaî ve ticari
faaliyetlerin istenilen ölçüde gelişmemesidir. Para bol ve ürün az olduğundan bunun tabii bir
sonucu olarak fiyatlar yükselmiş ülkede enflasyon ortaya çıkmıştır. Böylelikle dış ülkelerin
ucuz mallarına karşı talep artmış, çoğalan ithalat ülkedeki altın ve gümüşlerin yeniden dışarı
çıkmasına sebep olmuştur.
Fransa 'da uygulanan ve en büyük tatbikatçısı olan Colbert’in ismine izafeten
Colbertizm adı da verilen “sınai merkantilizm” veya “Fransız merkantilizmi”nin esası, amacı
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ise milli sanayiyi geliştirmek suretiyle mamul mal ihracatını arttırmak ve bu yoldan ülkeye
kıymetli madenler sağlamaktır. İspanya'nın aksine Fransa'nın böyle bir yolu seçmesinin en
önemli nedeni, Fransa'nın ne anavatanında ve ne de sömürgelerinde işleyebileceği kıymetli
madenlerin olmayışı idi.
Maliye ve Denizcilik(Bahriye) Bakanlığı görevlerine kadar yükselen ve yaklaşık yirmi
yıl devletin en üst makamlarında görev yapan Colbert’in Fransa'yı bir sanayi ülkesi haline
getirmek ve böylelikle bu yoldan ihracat yaparak ülkeye kıymetli madenler kazandırmak için
uyguladığı ekonomik ve siyasi önlemlerini ise şöyle özetleyebilmek mümkündür:
Devlet ve özel kesim eliyle sanayi kurumlarının gerçekleştirilmesine büyük önem
verilmiş, özel kesim teşvik edilmiş, ülke dışından sanayi işçileri ve uzmanlar davet edilmiş,
sanayi, kuruluşlarınca üretilen ürünlerin kaliteleri çok sıkı bir denetime tabi tutulmuş, üretilen
mamullerin yurt içinde sürümünün sağlanabilmesi için koruyucu gümrükler kurulmuştur.
Tarımsal ürünlerin özellikle hububatın ihracı yasaklanmış,
İşçi ücretlerinin düşük düzeylerde tutulabilmesi ve sanayiin ucuz ham madde
sağlayabilmesi için tarım ürünlerinin özellikle hububatın ihracı yasaklanmıştır.
Nüfûs artışını sağlayan bir politika izlenmiş ve bu amaçla, erken evlenmeler ve
doğumlar teşvik edilmiş, dış ülkelere göçler yasaklanmış buna karşılık dış ülkelerden Fransa'ya
olacak göçler kolaylaştırılmıştır.
Fransız Merkantilizmin uygulandığı yıllarda gerçekten de Fransa, Avrupa'da dönemin
en güçlü ve zengin ülkesi olmuş, Paris şehri lüksün ve modanın merkezi haline gelmiş, halkın
refah düzeyi büyük ölçüde yükselmiştir. Ancak, Colbert’in Fransa'ya kazandırdığı bu durum
fazla uzun sürmemiş gerek Colbert'in uyguladığı denetim ve himayeci politikasında aşırılığa
kaçması, gerekse Colbert'den sonra gelenlerin aynı sanayileşme politikasını izliyememeleri
Fransız merkantilizminin ve ekonomisinin sarsıntı geçirmesine neden olmuştur.
Merkantilizmin tatbikat ve sistem bakımından en iyi uygulanabildiği ülke ise İngiltere
olmuştur. İngiliz merkantilizmine “ticari merkantilizm” adının verilmesinin nedeni, İngiliz
merkantilist düşünürlerinin daha ziyade ticari fikirlere iltifat etmeleri, İngiltere'nin zenginliğini
dış ticaretinin gelişmesinde görmeleri ve bunun sonucu olarak da İngiltere'nin özellikle ticaret,
gemicilik, kredi ve para konularında önemli gelişmeler kaydetmesidir.
İngiliz Merkantilizminin ticari bir merkantilizm halinde belirmesinin ve İngiltere'nin
özellikle deniz ticareti alanında hızlı bir gelişme kaydetmesinin en önemli nedenlerinden birisi
de İngiltere'nin coğrafi durumu ve bu durumun milletlerarası ticari ilişkiler üzerinde yapmış
olduğu etkidir.
İngiliz merkantilizminin ana hatlarını şöyle özetleyebiliriz;
Elverişli bir ticaret bilançosuna sahip olmak,
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İhracat ve sömürgeciliği geliştirmek,
Gümrük himayeleri ve kuvvetli bir deniz filosu sayesinde İngiltere lehine ticari
antlaşmalar yapmak,
Yabancı ülkelere ve sömürgelere sermaye ihraç ederek buralarda yatırımlar yapmak
suretiyle kazanç elde etmek.
İngiltere'nin büyük devletler arasına katılması İngiliz parlamentosunda milletvekili olan
Oliver Cromwell'in şahsiyetiyle de çok yakından ilgilidir. İngiltere'nin zenginleşmek amacıyla
uyguladığı milletlerarası ticaretteki üstünlük politikası 1651 yılında bu şahsın teklifi ile
çıkartılmış olan “denizcilik kanunu” ile mümkün olabilmiştir. Bu kanuna göre, İngiltere
dışından ülkeye ithal, edilecek malları sadece İngiliz vatandaşlarına ait ve personelin yüzde
ellisinden fazlası İngiliz olan gemiler tarafından taşıyabilecekti.
Ayrıca Cromwell’in teklifleriyle parlamento birçok himayecilik tedbirleri de alarak bir
taraftan İngiliz mamulleri için dünya piyasalarında tekeller kurmuş, diğer taraftan da, ülke
dahilinde geniş bir otarşi kurmuştur. Bu amaçla, faiz hadleri indirilmiş, dışarıdan İngiltere'ye
yapılacak göçleri kolaylaştırmış, sömürge ticaretinin en mükemmel bir tarzda olabilmesi için
Doğu Hindistan Şirketi ile Güney Denizi Şirketi gibi büyük ticari şirketler kurulmuştur.
Öte yandan milli bir dava olarak ele alınan İngiliz sanayii, özellikle VIII. Henri ile
I.Elizabeth devrinde büyük gelişme göstermiştir.
İngiliz sanayiinin gelişimini hazırlayan başlıca nedenleri şöyle sıralamak mümkündür:
Ülke dahilinde fertlerin serbestçe meslek seçme hakkına sahip olmaları,
Diğer ülkelerin aksine dahili gümrüklerin olmaması,
Sanayi faaliyetlerin, tarım ve ticaret faaliyetleri ile birlikte düzen altına alınması,
İşçi ücretlerinin kesin bir düzen ve disiplin içinde tespit edilmesi ve bu amaçla 1563
yılında “çıraklık kanunu”nun çıkarılması,
Yerli mamullerin kullanılmasının mecburi kılınması,
-1601 yılında “fakirler kanunu”nun çıkarılması ve sağlam olan herkesin çalışmaya
zorlanması,
Sanayi ile ilgili mevzuatı uygulamak, işyerlerini ve işçileri denetlemek üzere
mahalli yürütme organlarının kurulması.
İngiltere'nin XV.-XVIII. yüzyılları sanayi alanında ve dolayısıyla uluslararası ticarette
önemli bir mevki ye sahip olmasında Kuzey Amerika ve Hindistan'ın İngiltere'nin hâkimiyetine
geçmesi de önemli bir rol oynamış, sömürgeleriyle ticarette önemli avantajlar elde etmiştir.
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7.1.2.3. Tarım Alanındaki Gelişmeler
XV. yüzyılda ticari kapitalizmin ortaya çıkması ve hızlı bir gelişmeye konu olması tarım
sektörü için de önemli neticeler doğurmuştur.
Yeniçağda tarımsal faaliyetlerdeki gelişmenin ve tarım sektöründeki bünyesel
değişikliğin en önemli nedenlerini şu şekilde sıralayabilmek mümkündür:
Şehirlerde gelişen ticaret sayesinde zenginleşen nüfusun eski derebeyi ve
senyörlerden toprak satın alması ve böylelikle yeni toprak sahipleri sınıfının teşekkül etmesi,
.
- Kıymetli madenlerin neden olduğu fiyat yükselmelerinin toprağı kıymetlendirmesi,
dolayısıyla eski ve yeni toprak sahiplerinin köylüleri topraklarından kovmaya başlaması,
çıkması.

Yeni sürüm pazarlarının ve hammadde talebini arttıran ihracat sanayiinin ortaya

Sayılan bu nedenlerle toprak mülkiyetinde önemli değişiklikler olmuş, Feodalite
sisteminin tamamen ortadan kalkmamasına rağmen, küçük toprak mülkiyeti rejimi doğmuş ve
yeni bir toprak sahipleri sınıfı ortaya çıkmıştır. Bu durum bir taraftan tarımsal verimin artmasına
diğer taraftan da geleneksel tarım ürünlerinin yerine sanayiin zorunlu kıldığı tarım ürünlerinin
üretimine daha çok önem verilmesine neden olmuştur.
Tarımda yeni usulleri ilk uygulayanlar ise İngilizler olmuşlardır. Jethro TulI adlı İngiliz
çiftçisi, izli derin tarla sürme ve makine ile ekin ekmenin faydalarını açıklarken, Robert
Bakevvell ise hayvanların suni yemlerle beslenmesi usulünü keşfetmiş, kapalı hendeklerle ve
drenaj usulü ile tarla sulama şeklini de ilk olarak yine İngilizler bulmuştur. Fakat bu buluş 1820
yılında Smith adlı bir İskoçyalının ortaya koyduğu yeni bir teknikle önemini kaybetmiştir. Zira
Smith, pişmiş kilden borular yapmaya ve tarlaları bunlarla sulamaya muvaffak olmuştur. Bu
buluş kısa bir süre içerisinde kırların tarla haline gelmesine ve uygun olan bütün toprakların
sulanmasına imkân vermiştir.

7.1.2.4. Para Alanındaki Gelişmeler
XV. yüzyıldan itibaren hızla gelişen ve uluslararası bir nitelik kazanan ticari hareketler
paranın büyük önem kazanmasına neden olmuştur. Zira, mahalli hükümetlerin ortadan
kalkması sonunda alışverişi güçleştiren irili ufaklı çok çeşitli paralar ortadan kalkmış ve
devletler, ülkenin her yerinde geçebilen paralar basmağa başlamışlardı.
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İlk basılan paralar madeni idi. Altın, gümüş ve bakır gibi kıymetli ve kıymetsiz çok
çeşitli madenlerden para basılmasına rağmen bu konuda en çok kullanılan maden önce gümüş,
sonra ise altın olmuştur. Bununla beraber Rusya ve İsveç gibi fakir ülkelerde bakırdan para
basımı işi de oldukça uzun bir süre devam etmiştir. İngiltere ve Fransa gibi zengin ülkelerde ise
önce altın, sonra gümüş daha sonra da altın ve gümüş birlikte para basımında kullanılmıştır.
Gerek altının para olarak kullanılmasının yarattığı bazı sakıncalar, gerekse kıymetli
madenlerin azlığı dolayısıyla yeniçağda hızla gelişme gösteren ticari faaliyetlere cevap
vermemeleri zamanla temsili para adı verilen kağıt para “banknot”un ortaya çıkmasına neden
olmuştur.
Banknotun ilk olarak XVII. yüzyılda İsveç bankası tarafından basıldığı
zannedilmektedir. Zira Stockholm bankerlerinden Palmstruch 1656 yılında kendisine senet
iskonto ettiren müşterilerine kıymetli maden yerine ibrazında madene tahvil edilebilen ve adına
Billet denilen vesikalar vermiştir.
Banknot ihracının büyük ölçüde gelişmeye konu olduğu ilk memleket ise İngiltere'dir.
Bu ülkede banknotun çıkışı ve yayılışı özel bankerler vasıtasıyla olmuştur. Ancak yasalar
sürekli olarak banknot ihracını kontrolü altına almış olmasına rağmen bir süre sonra banknot
ihraç imtiyazı yalnız İngiltere Bankası’na tanınmıştır. Fakat banknot ihracının suistimal
edilmemesi ve çıkartılan banknotlara karşı toplumun güveninin sarsılmaması için devlet
güvence vermiştir.
Fransa'da ise ilk banknot ihracı çalışmaları Kral XIV. Louise zamanında ve aslen
İskoçyalı olan John Law tarafından yapılmıştır. Law, altın ve gümüşe ihtiyaç duymadan milli
servete karşılık olarak banknotların da diğerlerinden farksız olarak mübadelede kullanılacağına
inanıyordu. Bu inanca, XIV. Louis'in yerine geçen Duc d'Qrleans'da iştirak edince, sonradan
ismi La Banque Royale olan La Banque Generale adındaki banka kurulmuş ve altın ile gümüş
karşılık gösterilerek ilk banknotlar ihraç edilmiştir.
Fakat John Law’un halkın başlangıçta büyük itimat gösterdiği banknotların ihraç
miktarını arttırarak büyük ticari faaliyetlere girişmesi üzerine banknotlara karşı duyulan güven
sarsılmış, diğer bazı nedenlerin de etkisiyle piyasalarda panik yaratılarak ihraç edilen
banknotların altına tahvil imkânı ortadan kalkmış, daha doğrusu resmen kaldırılmıştır.

7.1.2.5. Banka ve Kredi Alanındaki Gelişmeler
XVI. yüzyılda kaydedilen iktisadi gelişmeler para müessesesine paralel olarak kredi
müessesesini de önemli hale getirmiştir. Özellikle Sınaî sahada vuku bulan değişmeler bu
müesseseye olan ihtiyacı bir kat daha fazlalaştırmıştır. Bu suretle kredinin iktisadi
faaliyetlerinin yapılmasında oynadığı rolün gittikçe artan bir hız kazanması bankacılığın
gelişmesine neden olmuş ve bankalar, iktisadi hayatı finanse eden birer müessese olarak büyük
bir önem kazanmıştır.
159

yüzyıla kadar kredi ve bankacılık faaliyetlerinin temerküz ettiği bölge daha ziyade
Akdeniz havzası idi. Bu yüzyıldan sonra ise ticaret Kuzey Avrupa ülkelerine kaymağa
başlamış, bu nedenle de Anvers, Lyon, Amsterdam, Londra, Hamburg ve Stokholm gibi yerler
kredi ve bankacılık faaliyetlerinin merkezi olmuştur.
yüzyılda kurulan en önemli bankalar 1619 da ismi ciro olarak değiştirilen İtalya'daki
Rialto, Cenova'daki Sanciorcio ve Milano'daki Semtambroccio bankalarıdır. 1609 yılında ise
tevdiat ve ciro bankası olan Amsterdam Bankası ile 1814 yılında, bugün de Merkez Bankası
rolünü oynayan Hollanda Bankası kurulmuştur.
İngiltere'de bankacılık faaliyetleri daha ziyade XVII. yüzyıl sonlarında Lombardlar'ın
bu ülkeye hicret etmelerinden sonra gelişme kaydetmiştir. Bu ülkedeki bankacılık faaliyetleri
daha önce kendilerine Goldsmith denilen Yahudiler, Lombardlar, Pizalılar, Bardi ve Peruzziler
gibi Floransalı bankerler veya sarraflar tarafından yapılmıştır.
Fakat, 1627 yılında Kral i. Charles goidsmithlerin para değiştirmelerini yasaklanmış ve
bu işi devlet inhisarına vermiştir. İlk kurulan en büyük banka ise 1694 yılında İskoçyalı bir
banker olan William Patterson un hazırladığı pla: na göre kurulan İngiltere Bankası (Bank of
England) olmuştur.
Fransa'da ise bu çağda kurulan bankaların en önemlisi Law tarafından 1716 yılında tesis
edilmiş olan Banque Generale 'dir. Fakat bu bankanın yaşama süresi sadece dört yıl olabilmiş,
bu süre sonunda banka eşine ender rastlanan bir hızla iflas etmiştir. Bu banka gibi 1776 yılında
kurulmuş olan Caisse d'Escompte isimli diğer bir Fransız bankası da fazla ömürlü olamamış,
1793 yılında kapanmıştır. Fransız merkez bankası ise Banque de France adı altında 1800 yılında
kurulmuş ve para basma işini sadece bu banka inhisarına almıştır.

7.1.2.6. Sanayi Alanındaki Gelişmeler
Sanayi, Yeniçağın başlarında daha ziyade el emeğine dayanmasına, dağınık ve ancak az
ölçüdeki bir talebe cevap verebilecek bir boyutta olmasına rağmen zamanla ticaretin üstünlüğü
sanayi üstünlüğünü meydana getirmiş ve bu alanda icatlar birbirini izlemiştir.
Makineleşme yolunda ilk adımı atan ülke İngiltere'dir. Çünkü İngiltere bu yüzyılda
büyük bir deniz ticaret filosu, deniz aşırı geniş bir müstemleke piyasası, sınai tecrübe için yeteri
kadar sermaye, coğrafi, siyasi ve içtimai şartların elverişliliği, bol ve ucuz emek ve fikri ve
hukuki ortamın müsait olması gibi sanayileşebilmenin hemen hemen bütün imkânlarına sahip
bulunuyordu.
İngiltere'de sınaîleşme hareketleri XV. yüzyıldan itibaren başlamış olmasına rağmen,
asıl sanayileşme XVIII. yüzyıl ortasında başlamış ve yüz yıl içinde İngiltere tam bir sanayi
ülkesi haline dönüşmüştür. XV. yüzyılda yapılan ve sayısı elli civarında olan keşifler XVIII.
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yüzyılda 108'e ulaşmış olup, bu icatlar üretimin bünyesini büyük ölçüde değiştirmiş ve sınaî
kapitalizm devrinin başlamasına neden olmuştur.
Fransa, Belçika ve Almanya ise sanayileşme konusunda İngiltere'yi izleyen diğer
ülkelerdir. Fakat İngiltere'de başlayan sınaîleşme hareketi bu ülkelere çeşitli nedenlerle biraz
geç ve farklı tarihlerde yayılmıştır. Sanayileşme hareketine en geç başlayan ülke ise
Almanya'dır.
Makineleşme ve sınai buluşların ilk başladığı sektör tekstil olup bu sanayi kolunda
gerçekleştirilen ilk buluş, 1733 yılında John Kay adlı bir dokumacı ustasının yaptığı “uçan
mekik”tir. Bu buluşu 1764 yılında James Hargreaves’in icat ettiği altı ipliği birden bükebilen
makine ile 1767 yılında Richard Arkwright’ın icat ettiği istenilen sağlamlıkta iplik yapabilen
makine izlemiştir. Ancak bu alanda en ideal iplik makinesini 1779 yılında Samuel Cromton icat
etti. İlk ve en önemli dokuma makinesini ise Dr. Edmund Cartwright icat etmiştir.
Öte yandan, Dud Dudley adlı bir başka İngiliz maden kömürünü odun yerine yüksek
fırında kullanabilme başarısını gösterirken, Abraham Darby adlı bir başka İngiliz maden
kömüründen kok elde etmiş, Neilson adlı bir İngiliz ise sıcak hava kullanmak suretiyle yüksek
fırınlarda kok yerine tabiî kömürün kullanılabileceğini kanıtlamıştır.
1750 yılında da Benjamen Hunstman saat zembereği yapmak için ilk çelik’i bulmuş,
bunu 1770 yılında kurulan ilk çelik haddehanesi izlemiş,ancak ilk ucuz çelik yapma yöntemi
1856 yılında Heriry Bessemeri tarafından gerçekleştirilmiştir.
'
Buharla işleyen ilk ve mükemmel makineyi yapabilmek ise 1712 yılında Newcomen
adlı bir İngiliz'e nasip olmuştur. Fakat 1764 yılında James Watt adlı bir başka İngiliz bu buluşu
geliştirerek bugünkü niteliğinde ve gerçek anlamında buharlı makine imal ederek makine
sanayii tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste Yeni Çağ’da, 16. Yüzyılın başlarından 18. Yüzyılın ortalarına dek süren bir
dönemin ekonomik özellikleri üzerinde duruldu. Fikri alanda oluşan yenilikleri anlayabilmek
için dönemin iktisadi şartlarını iyi bilmek gerekmektedir.
Dersin ilk kısmında Avrupa’nın ekonomik şartları, Rönesans ve Reform hareketleri
üzerinde duruldu. Daha sonra maddi hayattaki yeniliklerden bahsedilecektir. Deniz keşifleri,
tarım para ve ticaret alanındaki; ayrıca sanayi ve bankacalık alanındaki gelişmelerin üzerinde
ayrıca duruldu.
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Bölüm Soruları
1)

Merkantilizm nedir ve Yeni Çağ’da ticari örgütlenmeyi nasıl değiştirmiştir.

2)

Rönesans ve Reform hareketleri iktisadi hayatı nasıl değiştirmişlerdir?

3)

Yeniçağ’daki

bankacılık

ve

para

alanındaki

yenilikleri

beraber

değerlendiriniz.
4)

Yeniçağda verimliliği arttırıcı ne gibi teknolojik yenilikler olmuştur?

5) Merkantalist bir yaklaşım olan “Bulyonizm” nerede ortaya çıkmıştır?
A) İngiltere
B) Fransa
C) Almanya
D) İtalya
E) İspanya (X)

6) Aşağıdakilerden hangisi Colbert’in Merkantalist görüşlerine göre yanlıştır?
A) Tarımsal ürünlerin özellikle hububatın ihracı yasaklanmıştır.
B) Erken evlenmeler ve doğumlar teşvik edilmiştir.
C) İşçi ücretlerinin düşük düzeylerde tutulabilmesi istenmiştir.
D) Ülke içinden yabancı ülkelere göçler özendirilmiştir. (X)
E) Sanayiyi geliştirmek suretiyle mamul mal ihracatını arttırmak istenmiştir.

7) Colbert’in Merkantalist yaklaşımları hangi ülkede daha fazla benimsenmiştir?
A) İngiltere
B) Fransa (X)
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C) Almanya
D) İtalya
E) İspanya (X)

8) 1651 yılında ülkesinde çıkan “Denizcilik Kanunu”nun fikir babalarından olan
ve ticari merkantalizmi bu kanun ile ülkesinde benimsenmesini sağlayan kimdir?
A) Samuel Cromton
B) William Patterson
C) Colbert
D) Cromwell (X)
E) John Law

9) Aşağıdakilerden hangisi İngiliz sanayiinin gelişimini hazırlayan başlıca
nedenlerden birisi değildir?
A) Yerli mamullerin kullanılmasının mecburi kılınması
B) Fertlerin serbestçe meslek seçme hakkına sahip olmaları
C) Dâhili gümrüklerin olması (X)
D) 1563 yılında “Çıraklık Kanunu”nun çıkarılması
E) 1601 yılında “Fakirler Kanunu”nun çıkarılması
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8. YENİÇAĞ AVRUPA İKTİSADİ DÜŞÜNCESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Avrupa’da İktisadi Düşünce
8.1.1. MARTIN LUTHER ( 1483 – 1546 )
8.1.2. CALVIN ( 1509 – 1564 )
8.1.3. BOTERO (1540 – 1617 )
8.1.4. ANTONIO SERRA ( 1580 – 1620 )
8.1.5. COLBERT ( 1619 – 1683 )
8.1.6. Antoine de Montchrestien
8.1.7. John Locke
8.1.8. WILLIAM PETTY
8.1.9. THOMAS MUN
8.1.10. JOSIAH CHILD
8.1.11. RICHARD CANTILLON

168

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yeniçağ Avrupa’sında belli başlı düşünce adamları iktisadi hayat ile ilgili ne tür fikirler
ortaya koymuşlardır.
2) Yeniçağ’da değişen dış ticaret anlayışı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
3) Devletin ekonomideki yeri nedir ve nasıl olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Avrupa’sında İktisadi düşüncenin Yeniçağ Okuyarak, Araştırarak.
düşüncenin Avrupa’sında aldığı şekiller

Yeniçağ
iktisadi
özellikleri
Dış ticaret doktrinleri

Yeniçağ’da
devlet
ekonomi ilişkisi

Kazanım

Yeniçağ Avrupa’sında dış
ticaret ile ilgili ortaya çıkan
yeni görüşler
ve Yeniçağ Avrupa’sında devlet
ve
ekonomi
arasındaki
ilişkinin farklılaşması

Okuyarak, Tartışmalara
Katılarak, Araştırarak.
Okuyarak, Tartışmalara
Katılarak,
Fikir
Yürüterek, Araştırarak.
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Anahtar Kavramlar
Merkantilizim
Bulyonizm
Colbertizm
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Giriş
Bu derste, önceki derste bir tablosu çizilen iktisadi hayatın temelinde ortaya çıkan
iktisadi fikirleri ve düşünürleri inceleyeceğiz. Bu düşünürlerin bir çoğunun fikirleri günümüz
modern iktisat düşüncesini şekillendirmesi açısından ayrıca önem taşımaktadır.
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8.1. Avrupa’da İktisadi Düşünce
8.1.1. Martın Luther (1483 – 1546)
Martin Luther 1483, yılında Kutsal Roma İmparatorluğu toprakları içinde bulunan
Almanya’nın Eisleben kentinde doğmuştur. Katolik olarak vaftiz edilmiştir. Babası Mansfeld’te
bir bakır madeninde ve dökümhane kiracıydı ve şehir meclisinin dört üyesinden biriydi.
Luther’in babası oğlunun hukuk okumasını istemiş fakat Luther gençliğinde teoloji ve felsefeye
yönelmiştir. Erfurt üniversitesini bitirmiş ve papazlığa yükselmiş ve Wittenberg üniversitesinde
profesörlüğe başlamıştır.
1517 yılında kiliseden ayrılmış ve Papa Leo X tarafından 1520 yılında aforoz edilmiştir.
Protestan reform hareketini geliştiren Luther Katolik kilisesinin öne sürdüğü günahlardan
arınmanın para ile olabileceği düşüncesine karşı durmuş ve gösterişsiz, papazlar gibi aracılar
olmadan dinin yaşanabileceğini savunmuştur. İncil’i Almanca’ya çeviren Luther “Kurtuluş
Doktrini”(doctrine of justification) adını verdiği görüşlerini gerçekleştirebilmek için Protestan
kilisesini kurmuş ve kutsal kitapların herkes tarafından kendi başlarına aracısız olarak okunup
anlaşılabileceğini savunmuştur.
Luther ekonomik konularda dini konularda olduğu gibi reformist düşünceler
geliştirememiştir. Vatikan’ın faiz konusundaki düşüncelerine karşı durmamış ve feodal beylere
karşı ayaklanan Protestan köylülerinin durumuna karşı sessiz kalmıştır. Köleliği reddetmiş ve
herkesin kendi işiyle meşgul olarak asgari bir hayat düzeyine razı gelmesi ve aşırı hırslara
kapılmaması gerektiğini savunmuştur. Çalışanların ücret düzeylerini arttırmaya yönelik
girişimlerine sıcak bakmamıştır. Dış ticaretin gelişmesine aleyhtar olan Luther monopollere
fiyatların adil belirlenmesindeki sakıncalarından dolayı karşı çıkmıştır. Skolastikler gibi lüksün
karşısında olan Luther sadece tarımsal faaliyetleri desteklemiş ve iktisadi düzenin değişmesi
konusunda orta çağdaki düşünürler gibi muhafazakar bir tavır benimsemiştir.

8.1.2. Calvin (1509 – 1564)
Fransız asıllı John Calvin 1509 senesinde Picardie’de doğdu. Bir hukukçu olan Calvin
ilahi kanunun tek kaynağını İncil’de görerek kul ile Tanrı arasında hiçbir aracının olmaması
gerektiğini savunmuştur. Paris’te mantık ve dilbilgisi okumuş sonrasında Orleans kentinde
hukuk ve teoloji eğitimi görmüştür. Yunanca ve İbranice öğrenen Calvin babasının aforoz
edilmesiyle Parise yerleşmiş ve burada Stoacılığı incelemiş ve ilk eserlerini vermeye
başlamıştır.
Calvin’in fikirleri Calvinizm mezhebi altında gelişmiş ve yayılmıştır. Alman sosyolog
Max Weber’e göre Calvinizm’in temelini oluşturduğu ahlak anlayışı Batı Avrupa’da
kapitalizmin gelişiminde başat rol oynamıştır. Bu mezhep ekonomik faaliyetleri teşvik etmekte,
tasarruf yapmayı ve çalışkanlığa büyük önem vermekteydi.
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Calvin, bireylerin elde ettiği servetlerin Tanrı’nın sevdiği kullara verdiği armağanlar
olduğunu söylemektedir. Servet hırsına sahip olmak ve daha fazla kazanmayı arzulamak meşru
davranışlardır Calvin’e göre. Faizin de günah olmadığını savunması servet peşinde koşan
Hristiyan’ların parasal ekonominin imkanlarından faydalanmak noktasında meşru bir zemin
oluşturmuştur.Son olarak dış ticareti de destekleyen Calvin’in görüşleri bu tip faaliyetlerin
ekonomik krizlerde bir sübap vazifesi görebileceğine inanmaktadır.
Lüks, sefahat ve israfı büyük günahlar olarak gören Calvinistler bu davranışların
sermaye birikimini de engelleyerek ekonominin gelişimini engellediğini savunmaktadırlar.
Çalışkanlığı bir Hristiyanlık vazifesi olarak gören Calvin’in fikirlerinde artık Orta Çağ
Skolastik düşünürlerinin ekonomik görüşlerinin izleri kaybolmaya başlamıştır.

8.1.3. Botero (1540 – 1617)
“Hikmet-i Hükümet”, “Evrensel Münasebetler” ve “Sitelerin Büyüklüğü ve İhtişamı”
gibi eserleriyle siyasi ve ekonomik düşüncelerini ifade eden Botero İtayla’da doğmuştur.
Önceleri Cizvitlere katılan düşünür sonraları Milano Başpiskoposu’nun sekreterliği görevinde
bulunmuştur.
Ulusal zenginliğin kıymetli madenlerin miktarından değil ülkelerin ürettiği yararlı
ürünlerin bolluğundan ileri geldiğini savunmuştur. Malthus’tan önce ilk defa nüfus artışının
önemine değinmiş ve nüfus artışıyla açlık tehlikesinin arasında bir ilişki olduğunu öne
sürmüştür. Bu noktada üretimin arttırılması gerektiğini söylemiş ve nüfus artışının da ancak
üretim artışı sağladığı takdirde olumlu olacağını belirtir. Tarımsal faaliyetler öncelik verilmesi
gerektiği görüşünü de nüfus ile ilgili düşünceleri üzerinde temellendirmiştir.

8.1.4. Antonio Serra (1580 – 1620)
Merkantilizmi ilk defa bir doktrin biçiminde ifade eden İtalyan düşünür Serra
zenginliğin kaynağının ülkenin sahip olduğu altın miktarında olduğunu söyleyen Merkantilist
düşünürlerin ilkidir. Bu amaçla önce ticari ve sınai faaliyetler geliştirilmeli ve dış ticarete
müdahale ederek ülkenin sahip olduğu altın miktarı arttırılmalıdır.
“Breve trattato delle cause che possono far abbondare li regni d’oro e d’argento dove
non sono miniere” isimli eserinde Serra Napoli krallığındaki para kıtlığının ve bu eğilim nasıl
tersine döndüğünün sebeplerini incelemiş. Serra iktisadi düşünce tarihi içerisinde ilk defa
görünür mallar, hizmetler ve sermaye hareketleri açısından “ödemeler dengesi” kavramını
inceleyen kişi olmuştur. Napoli krallığındaki para kıtlığının “ödemeler dengesi” açıklarından
kaynaklandığını tespit etmiştir. Bunun sonucunda parasal kıtlığın döviz kurlarındaki
değişkenlikten kaynaklandığı şeklindeki dönemin popüler düşüncesini reddetmiştir.
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Tespitlerinden çıkardığı sonuç klasik merkantilist politika önerisi olan ihracatın teşvik edilmesi
yönünde olmuştur.

8.1.5. Colbert (1619 – 1683)
Fransa’nın merkantilist politikalarının esas geliştiricisi olan Colbert Maliye Bakanlığına
da yükselerek bu tarz politikaların uygulayıcısı da olmuştur. Daha sonra Bahriye bakanlığına
da getirilen Colbert saray masraflarının çok olduğunu ve halkın yoksulluğunun düzeltilmesi
yönündeki öneriler kralın tepkisine neden olmuş ve görevden alınmıştır. Colbert sürdürülebilir
bir ödemeler dengesi oluşturmaya çalışmış ve Fransa’nın kolonyal arazilerinin arttırılması için
uğraşmıştır.
Colbert ülke ekonomisinin geliştirilmesi için başta gümrük tarifeleri üzerinde
değişikliğe gitmiş ve ihracatı teşvik etmiştir. Sonrasında ihracata yönelik yapılacak üretimler
için sanayiyi geliştirmeye çalışmıştır. “Ticaret, devlet maliyesinin kaynağıdır” diyen Colbert’in
korumacı uygulamaları ulaştığı başarılardan dolayı Colbertizm ismiyle anılmaya başlamıştır.
Colbert bakanlığı sırasında ölçü ve ayarları birleştirmiş, modern yol ve kanalların
yapılması için uğarşmıştır. Devlet harcamaları alanında reformlar için çalışmıştır.Yatırımcıların
korunması, yabancı işçilerin ülkeye göçünü teşvik, Fransız işçilerin ülke dışına çıkışının
kısıtlanması Colbert’in diğer başarı sağlayan uygulamalarıdır.
Çalışmaları hem teorik hem uygulama açısından Fransa’ya büyük fayda sağlamış ve
ülkeyi dönemin güçlü ülkeleri haline getirmiştir. Vergi tahsili konusundaki aksaklıkların
giderilmesi vergilerin daha geniş tabana yayılması-soylulardan alınan vergiler noktasında- gibi
konularda da çalışmalar yapmış ve devlet hazinesi rahatlatan sonuçlar almıştır. Çalışkanlığıyla
tanınan Colbert 1683 yılında ölmüştür.

8.1.6. Antoine de Montchrestien
Siyasal ekonomi terimini ilk olarak 1615'te Montchretien kullanmıştır.
Doğum ve Ölüm Tarihi: (1576 - 1621)
Doğum Yeri: Falaise – Normandiya / Fransa
Ölüm: 1621 Hugonet Savaşı
Hayatı:
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Antoine de Montchretien tiyatro yazarı ve iyi kılıç ustası ayrıca gözüpek bir silahşor
olmasının yanında ekonomiye dair sistemli eser veren ilk Fransız düşünürüdür. Montchretien
illegal olmasına rağmen 1602 – 1604 yılları arasında birçok düelloya katılır bu düellolardan
birinde Falaise Dük’ünü kılıçla öldürdükten sonra İngiltere'ye kaçar ve orada Merkantalist
Ekolün de etkisi ile ekonomist düşünceler geliştirir. 1620 yılında affedilen Montchretien Fransa
Auxonne-sur-Loire’e yerleşir orada bir top döküm atölyesi açar. 1621 yılında namlı bir silahşör
olarak ordu görevine çağrılır Huguonet savaşında Kraliyet Muhafız Alayı Komutanı iken, 8
Ekim 1621 yılında pusuya düşürülerek öldürülür.
Fransız Merkantilistleri arasında özel bir yeri olan Montchretien, «Traite de l'Economie
Politique» isimli sürgünde yazdığı eserinde Fransa'nın ekonomik gelişmesini
gerçekleştirebilmesi için «sanayi», «ticaret», «gemicilik» ve «tarım» alanında devletin alması
gereken tedbirleri açıklamış, işsizliği ve boş gezmeyi ağır bir dille suçlamıştır. Montchretien'e
göre bir ülkenin asıl gücü «nüfus» olup herkesin toplum için çalışması ve üretimde bulunması
lazımdır.
Bu düşünceleriyle «Montchretien» diğer Merkantilist düşünürlerden farklı olarak ticaret
ve sanayi yanında «tarım» sektörünü de milli ekonomi olarak kabul etmekte ve tarım ile sanayi
arasında yakın bir ilişki görmektedir.
«Milli Ekonomi» görüşleriyle «List» ve «Carey»'e öncülük etmiş olan «Montchretien»
öte yandan iç ticaretin tam bir serbesti içinde yapılması, sanayiin sıkı bir denetime tabi
tutulmasını ve tembellerin kurulacak «işevlerinde» zorunlu olarak çalıştırılmalarını da
önermiştir.
Yabancılardan hoşlanmayan, bu nedenle de «aşırı bir milliyetçi» olan Montchretien,
milletlerarası mübadelelerin koyu bir «himayecilik» anlayışı içerisinde olması gerektiğine
işaret etmiş, lüks malların ithalatını doğru bulma-' mış ve iç ekonominin canlanabilmesi için
savaşlarla ülke topraklarının genişletilmesini ve deniz aşırı müstemlekeler kazanılmasını
söylemiştir.
Montchretien, devlet yönetiminde «kralın» geniş bir yetkiye sahip olmasını istemiştir.
Montchretien'e göre kral, yabancıların haklarını sınırlamalı, Fransız ekonomisini dışarıya karşı
korumalı ve kral, yalnız doğal kaynakları değerlendirmekle yetinmeyip aynı zamanda sanayi
ile de meşgul olmalıdır. Keza, devletin «fiyatlara» müdahale ederek gerektiğinde fiyatları tespit
etmesini isteyen •Montchretien halkın geçim maddelerinin yalnız sanayi sayesinde
sağlanabileceğini söylemiştir;
Montcheretien’in Merkantalist görüşe kattığı iki önemli doktrinden bahsetmek
mümkündür. Birincisi Merkantalist düşünce’nin 3 sacayağı olarak görülen sanayi gemicilk ve
ticareti yanına tarımı da ekleyerek gelecek dönemde devletlerin temelini oluşturmada tarımında
söz sahibi olacağını kabul ettirmesidir.Bu sayede 19.yüzyıl ekonomistleri için temelleri
belirlemiştir. İkincisi ise Kral’ın yetkilerinin artması durumunda ekonomik sisteme direkt
etkileri bulunacağı ve bu etkilerin sürekliliğinin halkın devlet için dahada önemlisi Kral için
çalışmasına bağlı olduğu konusunda yargı belirtmesidir.
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8.1.7. John Locke

«Toprağa değerinin büyük bölümünü veren şey, emektir; emek verilmemiş toprağın
hemen hemen hiç bir değeri yoktur.»
Doğum ve Ölüm Tarihi: (1632 - 1704)
DoğumYeri: 29 Ağustos 1632 Wrington, Somerset, İngiltere
Ölüm: 28 Ekim 1704 Essex, İngiltere

John Locke, Bristol yakınlarında, Wrington'da doğdu. Kumaş ticareti ile uğraşan bir
aileden gelmektedir. Babası ticaretle uğraşmak yerine noterliği tercih etmiştir, ibadetle sadelik
isteyen Püriten mezhebinin koyu bir taraftarıydı. Locke'un daha sonra öne sürdüğü öğrenim
kuramlarında babasının büyük etkisi sezilir. Locke yüksek öğrenimini Oxford Üniversitesi'nde
yaptı, en çok tabiat bilimleriyle tıp okudu. Hayata atıldıktan sonra hem yazar, hem de siyaset
adamı olarak çalıştı. Önce Brendenburg Dükalığı'nda İngiliz elçiliği katibi olarak bulundu.
İngiltere'ye döndükten sonra da 8 yıl Shaftsbury adında bir İngiliz aristokratının yanında özel
hekimlik yaptı. 1683'te Shaftsbury'nin Hollanda'ya kaçmak zorunda kalması üzerine Locke'de
İngiltere'den ayrıldı. Ancak 1689'da İkinci İngiliz Devrimi Başarı kazanınca İngiltere'ye
dönebildi.
Locke, bütün eserlerinde gelenek ve otoritenin her çeşidinden kurtulmak gerektiğini,
insan hayatına ancak aklın kılavuzluk edebileceğini ileri sürer. Bu düşünceleriyle
Liberalizm’in, tabii bir din anlayışının, Rasyonel Pedagoji'nin öncüsü olmuştur. Mutlakiyet
yönetimlerini ilk sarsan kişi olarak tarihe geçmiştir, mutlakiyet yönetimine açtığı sarsıntılar
sonucunda zamanla derin yarıklar oluşmuştur ve üç büyük devrimin temelleri oluşmuştur.
İngiliz, Amerikan ve Fransız devrimlerinin temelini oluşturan filozof olarak akıllara yer
etmiştir. Doğal hukuk doktrinini savunanlardan biridir (Diğerleri: Jean Jacques Rousseau ve
Thomas Hobbes).
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Locke için dünya ile ilişiği kesmek ve deneyim sayesinde kişi bir şeyler öğrenebilir.
İnsan sezgisel herhangi bir bilgiye sahip değildir. Dünyevi, deneye dayanan ve sistemli bir
düşünce biçimini benimsemiştir. Dini dogmaların bu düşünce sisteminde yeri yoktur. İnsanın
bu noktada görevi onun içinde yaşadığı dünya ile sınırlıdır. Sadece insanda bulunan kendini
sevme duygusu ve aklın işleyişi ahlakın doğuşunu beraberinde getirmiştir. Rıza bu felsefi
temellerle vardır. Bir yönetici, otoritesini yönettiği insanların rızasına borçludur. Hükümetler
niçin vardır? Bu sorunun cevabı Locke'a göre doğa durumu ile açıklanabilir. Doğa durumu,
yeryüzünde hiçbir siyasi topluluğun olmadığı bir duruma karşılık gelmektedir. Üstünlüklerin
ve ve karışıklıkların artması yaşamı olumsuz etkiler ve insanlar bir araya gelerek siyasi
toplulukları oluştururlar. Hükümdarlara ve güçlü siyasi yöneticilere bu durumda itibar edilir.
İtimat bu noktada önemlidir. Yöneticinin otoritesi mutlak değildir ve karşılıklı itimat ile
toplumsal sözleşme oluşturulmuştur. İktidar, kaynağını buna ve bu sürece borçludur. İnsanın
hürriyeti ulusun rızası ile kurulmuştur. Yasalarla, bu güven kayıt altına alınır. Rıza aynı
zamanda bu güvene ihanet eden yöneticiyi görevden uzaklaştırma hakkını da içerir.
İnsan hakları Locke'a göre yaşam, hürriyet ve mülkiyet olarak özetlenebilir. Bu hakların
uygulanması, korunması hem yasalarla hem de kurumlarla sağlanır. Bağımsız bir yargı sistemi
de bunların tümünü kapsar.
John Locke, 1690 yılında yazdığı «Hükümet Üzerine İki İnceleme» isimli kitabında
fertlerin toplum tarafından çiğnenmemesi gereken doğal hakları olğduğunu, bunların
başında,da, «kişinin bütünlük hakkı» ile «mülkiyet hakkının yer aldığını söylemiştir. Locke'a
göre özel mülkiyet temelini, her ferdin kendi emeğinin meyvelerinden yararlanmasını isteyen
doğal hakta bulmaktadır. Zira devletin mülkiyet yaratması mümkün değildir. Bu konuda devlete
düşen en önemli görev mülkiyet hakkını kabul etmesi ve onu korumasıdır. Bu düşüncesi ile
Locke, «toplumsal felsefe» görüşünü savunmakta ve Adam Smith, Malthüs ve Ricardo gibi
müelliflerin öncülüğünü yapmaktadır.
Bununla beraber Locke,. «toprağın» ve «emeğin» değer yaratılmasındaki rollerini de
ihmal etmemiş ve «Toprağa değerinin büyük bölümünü veren şey, emektir; emek verilmemiş
toprağın hemen hemen hiç bir değeri yoktur.» demek suretiyle ürünlerin değerini yaratan şeyin
«emek» olduğunu belirtmek istemiştir.
İktisadi düşüncelerinde William Petty'nin etkisi görülen John Locke'a göre «artıkdeğer» başkalarının ürünü olup toprak ve sermaye faktörleri sahiplerine emeğin yarattığı artıkdeğere sahip çıkma hakkını doğurmaktadır. Bu nedenledir ki John Locke'a göre bir kimse kendi
emeği ile kullanabileceğinden daha fazla sermayeye ve toprağa sahip olmamalıdır.
Öte yandan faiz gibi «rant»'ın da başkaları tarafından yaratılan değerlerin bir ürünü
olduğunu söyleyen John Locke'a göre kendi işleyebileceğinden daha fazla toprağa sahip olanlar
bu fazlalığı, başkalarına kiralamak suretiyle haksız bir gelir yani rant elde etmektedirler.
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John Locke'a göre «faiz» de aynen rant gibi elde edilmekte ve kendi emekleriyle
kullanabilecekleri paradan daha fazlasına sahip olanlar bu fazlalığı başkalarına kiralayarak
karşılığında faiz adı altında haksız bir kullanma bedeli almaktadırlar.
John Locke, 1691 yılında yayınladığı «Faizin Düşmesi ve Para Değerinin Yükselmesi
Üzerine Düşünceler» isimli kitabında ise paranın «doğal bir faiz oranı» olduğunu ve bu
oranın yasal tedbirlerle değişikliğe uğralamayacağını, pazar fiyatlarının «arz ve talebe» bağlı
olarak oluşacağını söylemiştir. «Miktar Teorisi»ni ilk defa ilmi bir biçimde formüle eden
Locke, «paranın tedavül sürati» üzerinde durmuş ve paranın kıymeti, herkesin parayla satın
alabileceği malların kıymeti ile ölçülür, demiştir. Locke'a göre, para hacmi değişmediği
müddetçe fiyatların değişmesi söz konusu değildir.
İlk kitaplarını siyasi nedenlerden ötürü isimsiz yayınlamış ve hiçbir zaman bu eserlerin
kendisine ait olduğunu kabul etmemiştir. Descartes'tan etkilenmesine rağmen ona hiçbir zaman
benzememiş; zihnin özünün düşünme ve zihnin özünün yer kaplama olduğu biçimindeki iki
temel ilkesine karşı çıkmıştır.

8.1.8. Wıllıam Petty

«emek servetin babası ise, toprak anasıdır»
Doğum ve Ölüm Tarihi: (1623 - 1687)
Doğum Yeri: 27 Mayıs 1623 Büyük Britanya – Hampshire
Ölüm: 16 Aralık 1687 Büyük Britanya
Doktor, ekonomist ve istatistikçi olan William Petty, İngiltere'nin Hampshire kentinde
doğmuştur. Tahsilinin büyük bir kısmını Fransa ve Hollanda'da yapan Petty, Latince, Yunanca
ve Fransızca öğrenmiş, matematik, astronomi ve denizcilik alanlarında bilgi sahibi olmuş ve
diplomasını Oxford Üniversitesinden almıştır. Petty, hekim olarak ilk şöhretini asılmış bir
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kadını hayata kavuşturmakla elde etmiş ve bilahare İrlanda ordusunda hekim olarak çalışmıştır.
Bu esnada arazi dağılışındaki aksaklıkları yakından incelemek fırsatını bulan Petty, bu konuda
o derece sert eleştirilerde bulunmuştur ki kendisinden konunun incelenmesi istenilmiştir. Petty
bu araştırmasında geniş ista-tistiki bilgi ve verilerden yararlanmış ve böylelikle hem haklı bir
üne hem de büyük bir servete sahip olmuştur.
«Petty»,'Child'a kıyasla daha «liberal» bir kişi olarak bilinmektedir. Petty'e. göre «işçi
ücretleri» ancak onları kıt kanaat geçindirebilecek düzeyde olmalıdır. Petty, düşük ücretin, aç
kalmak korkusuyla işçileri çalışmağa yönelteceğini ve üretimin maliyetini düşürerek ihracatın
artacağına inanmıştır.
Ancak «işsizliği» ve «tembelliği» hoş karşılamayan «Petty», yeteri kadar besin
maddesinin mevcut olmasına rağmen işsizliğin düzensizlikten ileri geldiğini, işsizliğin
giderilebilmesi için yol, kanal ve köprü gibi altyapı yatırımlarına önem verilmesi ile ağaç
dikilmesi, maden ve sanayi işletmelerinin çoğaltıması gibi önlemlerin gerektiğini söylemiştir.
«Petty»'e göre alt yapı yatırımlarında istihdam edilecek işçilerin ücretleri vergilerle
karşılanacak, fakat işçilerin ithal malları tüketmemeleri halinde bu tür harcamalar ülke
ekonomilerine zarar veremeyecektir. Böylelikle Petty, işçilere verilecek ücretlerin ülke içinde
kalacağını, dolayısıyla ülkenin bir kayba uğramayacağını, esasen verginin gelirlerle orantılı
olarak alınacağını, sonuçta dâ işsizlik ve tembellik sorununun kolaylıkla çözümlenebileceğini
düşünmüştür
Öte yandan «Petty» fazla «nüfusu» bir ülke için zenginlik unsuru olarak görmekte,
nüfusun az olması ise Petty için fakirliktiF. Petty'e göre bir ülkenin zenginliği topraklarının
büyüklüğünden değil, nüfusunun fazlalığından ileri gelmekte, bundan dolayı da fazla nüfusu
savunmuştur.
Petty'i izleyen birçok ekonomistin düşüncelerinde kendisinin etkisini görebilmek
mümkündür. Görüşleri kendisinden bir asır önce yaşamış olan Petty'nin objektif değer
anlayışının genişletilmiş bir biçimidir. Zira, Petty de Adam Smith gibi emeğin değer üzerindeki
etkisi üzerinde durmuş ve «emek servetin babası ise, toprak anasıdır» demiştir.
Bu sözü ile Petty,Adam Smith'den farklı olarak değerin saptanmasında toprağı da
maliyet unsuru olarak kabul etmektedir.
Keza, Ricardo ile birlikte ele alınan «rant» konusu da modern manada ilk defa olarak
Petty tarafından ele alınmıştır. Petty'e göre rant, üretime katılanların geçimi için yapılan
harcamaların üretimin maliyetinden çıkarılmasından sonra geriye kalan kısmıdır.
Petty, Child'ın aksine «faiz» nispetlerine devlet tarafından müdahale edilmesine şiddetle
karşı çıkmıştır. Petty'e göre faiz nispetleri ancak para miktarına göre kendi kendine oluşmalı ve
buna siyasi otorite hiçbir şekilde müdahale etmemelidir.
Petty, aynı zamanda «vergi» konusunu da ele almış ve bu alana yeni bir görüş
getirmiştir. Keza bu konuda ilk sistemli bir eser vücuda getiren Petty'dir. «Treatise of Taxes
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and Contribution» isimli eserinde Petty, devletin geleneksel görevleri dışında Uğraşması
gerekli diğer faaliyetleri anlatmakta ve devletin elde ettiği vergilerin nasıl ve nerelere
harcanması gerektiğini açıklamaktadır. Petty'e göre en adil vergi, herkesin yaptığı sarfiyat
nispetinde ödediği vergidir.

8.1.9. Thomas Mun

“Toprağa atılan buğday ne ise dışarıya ticaret veya yatırım amacıyla gönderilen sermaye
de odur.”
İsmi

: THOMAS MUN

Doğum-Ölüm Tarihi : 1571 – 1641
Doğum Yeri

: Londra-İngiltere

Hayatı
: Londra'da bir manifaturacının oğlu olan ve bu nedenle de küçük
yaşta ticari hayata atılan Thomas Mun, kısa sürede büyük bir servet sahibi olmuş ve birçok
ticari şirketler kurarak sermaye yatırdığı “Doğu Hindistan Şirketi” idare meclisi üyesi olmuştur.
İktisadi Görüşleri
İngiliz Merkantilist düşünürlerinin en önemlilerinden biri olan Thomas Mun, “England's
Treasure by Foreign Trade” isimli kitabında özellikle dış ticaret konularına yer vermiş, parayı
arttırmak ve refaha ulaşmak için dış ticaretin öneminden bahsederek tüketilen yabancı ürünlere
karşılık daha fazla ürün ihraç edilmesi gerektiğini söylemiştir. Mun'a göre böyle bir ticaret
İngiliz gemileri ile yapılmalı ve ham madde aracısız olarak kaynağından sağlanmalıdır. Mun,
dış ticaret konusunda devletin de yardımcı olmasını istemekte ve özellikle monopolcü ürünlerin
dış satımında devletin en yüksek fiyatın elde edilmesine çaba sarf etmesi gerektiğini
söylemektedir,
Zira, dışarıya giden sermaye sağladığı kazançla birlikte ve değerli maden olarak tekrar
anavatana dönecektir. Ancak, ülkeden dışarıya giden sermayenin fazlasıyla geri dönebilmesi
için bu çıkışın amacı önemlidir. Örneğin, sermaye ülke dışına ülkeye işlenip tekrar ihraç
edilmek için ham madde ithali amacıyla çıkarsa bu çıkış ülke için zararlı değil tersine yararlıdır.
Bu nedenledir ki Thomas Mun, her zaman dış ülkelerle ticaret yapılmasını önermiş ve
ülke içinde yapılan ticaretin bir fazlalık yaratmadığını dolayısıyla ülkeyi zenginleştirmediğini
ancak dış ülkelerle yapılan ticaretin bir fazlalık sağladığını söylemiştir.
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Bu düşünceleriyle, yani ülkenin zenginliğini ülkeye yurt dışından gelecek değerli
madenlerde gören, bunu gerçekleştirebilmek için de dış ülkelerle ticaret yapılması gerektiğini
söyleyen Thomas Mun, kusursuz bir merkantilist düşünür olarak kabul edilmektedir.
Öte yandan, toprakların boş bırakılmayarak ekilmesi gerektiğini de savunan Thomas
Mun, fiyat hareketlerinin sert tedbirlerle düzenlenebileceğini, özellikle monopol ürünleri
fiyatlarının yüksek bir düzeyde temin edilmesine karşılık ithal malları fiyatlarının düşük
düzeyde olması gerektiğini söylemiş, bunun için de para, ücret ve fiyat alanlarında sert tedbirler
ve kontroller önermiştir.
Eserleri
“A Discourse of Trade from England unto the East Indies” ve “England’s Treasure
by Foreign Trade” adlı eserleri, gerek merkantilist gerekse iktisadî düşüncenin gelişmesinde
son derece etkili olmuştur. İlk kitabında o dönemki iktisadî durgunluğun sebebi olarak Mun;
yabancı paralardaki devalüasyona karşın İngiliz parasının değerinin aynı kalmasını öne
sürüyordu. Fakat bu durumdan çıkış İngiliz parasının da devalüe edilmesi değildi. Ona göre
çare; yabancı malların az tüketilmesi, ihracatın artırılması, ithalatı ikame edecek mal üretiminin
ve balıkçılığın teşvik edilmesi ve aşırı yiyecek – giyecek tüketiminin önüne geçilmesiydi. İkinci
ve görece daha modern olan kitabında ise Mun, ekonomik kalkınma ile dış ticaret arasındaki
ilişkiyi konu edinmiştir. İhracatın her zaman ithalattan fazla olması gerektiğini, ithal mallarını
ikame edici üretime önem verilmesini ve ihraç edilen ürünlerin hammadde değil, işlenmiş son
ürünler olması gerektiğini savunmuştur.

8.1.10. Josiah Child

“Kar güdüsü en karlı ticaret yollarını açar, onu bulur.”
İsmi

: JOSIAH CHILD

Doğum-Ölüm Tarihi : 1630-1699
Doğum Yeri

: Londra-İngiltere
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Hayatı: Londra'da yaşayan eski bir tüccar ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiş
olan Josiah Child, tıpkı Thomas Mun gibi Doğu Hindistan Şirketinde yönetici olarak
çalışmıştır.
İktisadi Görüşleri
Child'a göre faizin düşük olması ticari ve sınaî faaliyetlerin gelişmesi ve dolayısıyla
ihracatın arttırılabilmesi için kaçınılmaz bir zorunluluktur. Child, faiz nispetlerinin devletin
müdahalesi ile düşürülebileceğini, düşük faizin servetin sonucu değil, bir nedeni olduğu ve
servet sahibi olabilmek için faizin düşük olması gerektiğini söylemiştir.
Ticaret bilançosu hakkında da çok önemli görüşler ileri süren Child, elverişli bir ticaret
bilançosuna sahip olabilmek için güçlü bir deniz filosunun gerektiğini, gemilerin sayısı ile
kalitesinin milli servetin ölçüsü anlamına geldiğini söylemiş ve İngiltere'nin bol miktarda altın
ve gümüşe sahip olabilmesi için deniz filosunu büyütmesi gerekir demiştir.
Child ayrıca sömürgelerle olan ticaretin yalnızca İngilizlerin elinde olmasını, sanayiye
ham madde sağlayan veya İngiliz ürünlerinin tüketimini teşvik eden ticaret dallarının
geliştirilmesini, bu amaçlarla müteşebbislere ucuz kredi sağlayabilmek için faiz oranının %4'e
indirilmesini ve diğer devletleri İngiltere ile ticaret yapmaya zorlamak için askeri bir
üstünlüğün temin edilmesi gerektiğini ileri sürmüştür.
Eserleri
Child'ın merkantilizmi savunan görüşleri 1690 yılında yayınlanan «New Dişcourse of
Trade» isimli kitabında yer almaktadır. Bu kitabında Child milli refahın arttırılması için
özellikle faiz oranının düşük tutulması ile Hint ticareti hariç ticaret serbestisi üzerinde
durmuştur.

8.1.11. Richard Cantillon

“Kentlerin kuruldukları ve üretimin yoğunlaştığı yerlerin izahı iktisaden yapılmalıdır.”
İsmi

: RICHARD CANTILLON
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Doğum-Ölüm Tarihi : 1685- 1734
Doğum Yeri

: İrlanda

Hayatı: Aslen İrlandalı olmasına rağmen hayatının büyük bir kısmını Fransa'da geçirmiş
olan İngiliz ekonomisti ve iş adamı Richard Cantillon yazılarıyla fizyokratları ve Adam
Smith'i etkilemiştir. Aynı zamanda usta bir spekülatör olan Cantillon önce Jean Law tarafından
kurulan bankanın hisse senetlerini satın almış, sonrada Lavv'ın girişiminin başarısızlıkla
sonuçlandığını sezinleyerek hisse senetlerini satılığa çıkarmış ve böylelikle Paris'te büyük bir
panik yaratarak Banque RoyaIe’in çökmesine neden olmuştur.
İktisadi Görüşleri
Kendinden sonraki iktisatçılar üzerinde büyük etkisi olan Cantillon müteşebbisin
iktisadi hayattaki önemini vurgulamış, bundan dolayı da kârı haklı görerek, kârın sonu belli
olmayan iktisadi faaliyetlere yönelen müteşebbislerin yüklendiği rizikonun karşılığı olduğunu
söylemiştir.
Cantillon'a göre toprak, servetin elde edildiği maddenin kaynağı olup insanın meydana
getirdiği servet, gıda maddeleri ile insanlara refahı sağlayan ve onlara hayatı hoş gösteren
şeylerdir.
Cantillon, emeğe de diğer üretim faktörleri ölçüsünde değer vererek bir malın değerini
o malın üretilmesinde rol oynayan emek faktörü ile toprak faktörünün oluşturduğunu
söylemiştir. Cantillon'a göre emeğin payı olan ücret ise işçinin hayat standardına göre geçimini
sağlayacak meblağdır.
Öte yandan Cantillon, insanların yeteri kadar gıda maddesi bulabilmesi halinde çok hızlı
bir biçimde çoğalacağını, soylular ile ruhban sınıfının üretici olmadan ve hiç, bir şey üretmeden
lüks içinde hazır yiyiciler olarak yaşadıklarını, özellikle ruhban sınıfının ne savaşta ne de barış
zamanında hiç bir yerde görülmediklerini, dini tatil günlerinin çok olduğunu ve böylelikle
insanların önemli bir süre çalışmadan ve üretime katılmadan zamanlarını boşu boşuna
harcadıklarını söylemiştir.
Eserleri
Cantillon'un yazdığı ve ancak ölümünden sonra büyük ilgi uyandırdığı eseri Ticaretin
Mahiyeti Hakkında Bir Deneme ismini taşır. Bu eserinde Cantillon, devrinin bazı
ekonomistlerinin fikirlerini eleştirerek, kâr, toprak, emek, para ve ücret hakkında kendi
düşüncelerini ileri sürmüştür.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste, önceki derste bir tablosu çizilen iktisadi hayatın temelinde ortaya çıkan
iktisadi fikirleri ve düşünürleri inceledik. Bu düşünürlerin bir çoğunun fikirleri günümüz
modern iktisat düşüncesini şekillendirmesi açısından ayrıca önem taşımaktadır.
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Bölüm Soruları
1)

Calvin’in servet hakkındaki fikirleri nelerdir?

2)

Colbert’in ticaret hakkındaki fikirleri nelerdir?

3)

John Locke’un faiz hakkındaki fikirleri nelerdir?

4)

Petty’nin vergi, faiz ve rant hakkındaki düşüncelerini açıklayınız.

5)

Emek ve toprak kavramlarını Cantillon’a göre açıklayınız.

6) Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir önermedir?
A) Calvin’e göre servet hırsına sahip olmak ve daha fazla kazanmayı arzulamak meşru
davranışlardır.
B) Botero, ülkelerin ürettiği ürünlerin bolluğundan ulusal zenginliğin kıymetli
madenlerin miktarından değil, ulusal zenginliğin kıymetli madenlerin ileri geldiğini
savunmuştur. (X)
C) William Petty'e göre bir ülkenin zenginliği topraklarının büyüklüğünden değil,
nüfusunun fazlalığından ileri geldiğini söylemiştir.
D) Thomas Mun, fiyat hareketlerinin sert tedbirlerle düzenlenebileceğini savunmuştur.
E) Josiah Child, elverişli bir ticaret bilançosuna sahip olabilmek için güçlü bir deniz
filosunun gerektiğini söylemiştir.

I.

Fertlerin toplum tarafından çiğnenmemesi gereken doğal hakları vardır.

II.

Toprak ve sermaye faktörleri sahiplerine emeğin yarattığı artık-değere

sahip çıkma hakkını doğurmaktadır.
III.

Para hacmi değişmediği müddetçe fiyatların değişmesi söz konusu değildir.

IV.

Bir kimse kendi emeği ile kullanabileceğinden daha fazla sermayeye ve

toprağa sahip olmamalıdır.
7) Yukarıdaki önermelerden hangileri John Locke için yanlıştır?
A) Hiçbiri (X)
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B) Yalnız I
C) I-II
D) I-II-III
E) I-II-III-IV

8) “Miktar Teorisi”ni ilk defa ilmi bir biçimde formüle eden düşünür kimdir?
A) Josiah Child
B) Colbert
C) John Locke (X)
D) Thomas Mun
E) William Petty

9) “England's Treasure by Foreign Trade” adlı eseri kim yazmıştır?
A) Josiah Child
B) Colbert
C) John Locke
D) Thomas Mun (X)
E) William Petty

10) Aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
A) Calven, “Kurtuluş Doktrini” adını verdiği görüşlerini gerçekleştirebilmek için
Protestan kilisesini kurmuştur.
B) William Petty, iktisadi anlamda “ödemeler dengesi” kavramını inceleyen ilk
düşünürdür.
C) John Locke’a göre faiz ve rant haksız gelirlerdir. (X)
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D) Thomas Mun, «Faizin Düşmesi ve Para Değerinin Yükselmesi Üzerine Düşünceler»
adlı eseri yazmıştır.
E) Josiah Child, ticaret ve sanayinin yanında «tarım» sektörünü de milli ekonomi olarak
kabul etmektedir.
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9. YENİÇAĞDA OSMANLI EKONOMİSİNİN ÖZELLİKLERİ VE
İKTİSADİ DÜŞÜNCE (1500-1750)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Yeniçağda Osmanlı Ekonomisinin Özellikleri ve İktisadi Düşünce
9.1.1.Maddi Alanda Gelişmeler
9.1.1.1. Osmanlı Tarım İnkılabının Sonuçları
9.1.1.2. Osmanlı Ticaret Devriminin Sonuçları
9.1.1.3. Osmanlı Sanayi Devriminin Sonuçları
9.1.1.4. Esnaf Birlikleri (Lonca) Dönemi: Tekel İçeren Mesleki Sınai Mülkiyet
Haklarına Dayalı Esnaf-Sanayi Birlikleri Teşkilatının Oluşması ve Gelişmesi
9.1.1.4.1. Birinci Safha: Mal ve Hizmetleri, Üretmek, Satınalmak ve Satmak Tekellerine
Dayalı Esnaf Teşkilâtlanma Sisteminin Doğuşu:
9.1.1.4.2. İkinci Sahfa: Her Esnaf Grubunun Kendilerine Ait Nizâmı Oluşturma
Çabaları: TekelSınai Mülkiyet Haklarına Dayalı Esnaf Teşkilâtlanma Sisteminin Geliştirilmesi
ve Yaygınlaştırılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-

Osmanlı’da tarımsal üretim hangi temeller üzerinde şekillenmiş olabilir?

2Osmanlı’nın genel ticaret politikaları nasıldır ve ticarette kullanılan temel araçlar
günümüzdekilere ne kadar benzer?
3- Esnaf Birlikleri Osmanlı’da sanayi üretimine nasıl bir katkı sağlamıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Osmanlı Tarımı
Osmanlı Sanayii

Osmanlı Ticareti

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Osmanlı’da tarımsal üretim Okuyarak, Araştırarak.
ve ekonomideki yeri
Osmanlı’da
Sanayii
ve Okuyarak, Tartışmalara
ekonomideki yeri
Katılarak, Araştırarak.

Osmanlı’da
Ticaret
ekonomideki yeri

ve Okuyarak, Tartışmalara
Katılarak,
Fikir
Yürüterek, Araştırarak.
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Anahtar Kavramlar
Tımar Sistemi
Kervansaray ve Kapalıçarşılar
Esnaf Birlikleri
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Giriş
Bu derste Yeni Çağ’da Osmanlı ekonomisinin özellikleri ve iktisadi düşünce
anlatılacaktır. Öncellikle Osmanlı’daki tarım, ticaret ve sanayi devrimleri aktarılacak ve
bunların sonuçları üzerinde durulacaktır. Son olarak sanayi alanında Osmanlı Esnaf üretim
sistemi ve örgütlenmesindeki değişiklikler fikri arka planlarıyla birlikte incelenecektir.
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Osmanlıların Selçuklulardan devralarak tarım, ticaret ve sanayi alanında devam
ettirdikleri iktisadi devrimin sonuçları yeniçağda tam anlamıyla ortaya çıkmıştır. Tarım, ticaret,
sanayi alanında kurumsal yapıların gelişimi yeniçağda tamamlanmıştır. Bu gelişimi
tamamlayıcı yönde mali kurumlar ile borsalar, finans, para gibi kurumlar da bu çağda en
gelişmiş dönemine ulaştı. Aynı çağda Avrupa’daki iktisadi-mali kurumlar ise doğuş ve gelişme
aşamasında idi. Özellikle mali kurumları kıyaslayan bazı Batılı araştırmacıların da belirttiği
gibi yeniçağda Osmanlı iktisadi-mali kurumları Avrupa iktisadi-mali kurumlarına göre yaklaşık
ikiyüz yıl ileride idi.
Ancak yeniçağın sonunda, 19.yüzyılın başlarında fabrikaya dayalı sanayi devrimini
başaran Avrupa’yı iktisadi olarak yeniden geçmek isteyen Osmanlılar, Osmanlı klasik iktisadimali kurumlarının yerine başarılı olduğuna inandıkları Batılı iktisadi-mali kurumları ikame
etmeye başladı. Bu nedenle yeniçağda Osmanlı iktisadi-mali kurumları çağdaş dünya
ekonomisinin en gelişmiş kurumları olmasına rağmen, bir sonraki dönemde 19.yüzyılda
Osmanlılar hızla Avrupa iktisadi sistemine geçmeleri nedeniyle artık terkedilen klasik Osmanlı
iktisadi sitemine dönüştü. Osmanlı klasik iktisat sistemi Avrupa’daki iktisadi gelişmelerin adeta
gölgesinde kaldı. İktisatçılar da terkedilen bu klasik Osmanlı iktisadi sistemine yeterince ilgi
göstermediklerinden bu sistem yeterince araştırılamadı ve anlaşılamadı.
İktisat tarihçisi Ömer Lütfi BARKAN başlattığı çalışmalarla Osmanlı klasik iktisadi
sisteminin, tarım ve maliye kurumlarının çağdaş dünyaya kıyasla hayli gelişmiş olduğunu
ortaya koydu. Bu önemli ve uyarıcı çalışmalarla birlikte klasik Osmanlı iktisadi sistemi üzerine
araştırmaların önemi anlaşılarak araştırmacılar bu alana yöneldi, birçok önemli araştırma
yapıldı ve yayınlandı.
Bu çalışmaların ışığında yeniçağda Osmanlı klasik iktisat sisteminin özellikleri üzerinde
duracağız.

9.1. Yeniçağda Osmanlı Ekonomisinin Özellikleri ve İktisadi Düşünce
9.1.1. Maddi Alanda Gelişmeler
Osmanlılar yeniçağda özellikle tarım, ticaret ve sanayi sektörleri ile kamu maliyesi
alanında çağdaşdünya ekonomileri arasında en gelişmiş düzeye ulaşarak zirveyi yakalamışlardı.
Bu zirveye ulaşma bir anlamda Selçukluların başlatıp Osmanlıların devam ettirdikleri iktisadi
devrimin tamamlanması idi. Konuyu özellikle sektörlere göre yaşanan iktisadi devrimlerin
zirveye ulaştırılması açısından ele alacağız.
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9.1.1.1. Osmanlı Tarım İnkılabının Sonuçları
Osmanlılar, Selçuklular döneminde başlatılan tarım devrimini devam ettirerek
yeniçağda zirveye ulaştırmışlardı. Daha önce değinildiği gibi dünya ekonomileri içinde ilk kez
Selçuklular, aynı ekonomide hem göçebe hayvancılık hem de yerleşik çiftçiliği birlikte
gerçekleştirmeleri daha önceki ekonomilerde görülmeyen sonuçlar ortaya çıkartmıştı. Tarımda
yaşanan bu önemli dönüşümü Osmanlılar bu başarıyla devam ettirmişlerdir.
Yörük sistemi ve Timar sistemi denilen hayvancılık ile yerleşik çiftçilik-bitki üretimine
dayalı tarım inkılabının en önemli sonucu nüfus artışı ve birçok yeni köy, kasaba ve şehirlerin
kurulması, ortaya çıkmasıydı.
Timar sistemi denilen yerleşik çiftçilik ve bitki üretimine dayalı tarım inkılabının önemli
sonucu, özgür çiftçilere dayalı aile çiftliklerinin, bir aile şirketi olarak örgütlenmesi, tarım
hukukunun geliştirilmesi, mali sistemle desteklenmesi idi. Tarım üretim bölgelerinin
yönetimini, üretim güvenliğini, üreticinin hak ve yükümlülüklerini, üretimin
vergilendirilmesini içeren iktisadi-mali hukukun uygulanmasını devletin ücretli asker
memurları olan Timarlı sipahiler üstlenmişti.
Yörük sistemi denilen göçebe hayvancılığa dayalı tarım inkılabının önemli sonucu ise
yaylak, kışlak ve bunların arasındaki alanı kapsayan yurtların/ocakların ortaya çıkmasıydı.
Yurtlara/Ocaklara bağlı hayvancılık yapan her bir aşiret, bir aile şirketi olarak örgütlenmişti.
Aşiret reisi yönetim ve düzenden sorumlu olduğu gibi, hayvancılık üretiminden, üreticinin
(göçebe-yörüklerin) hak ve yükümlülüklerini ve üretimin vergilendirilmesini içeren
hayvancılıkla ilgili iktisadi-mali hukukun uygulanmasından sorumlu idi.
Osmanlılar tarımdaki bu kazanımları yeniçağda daha da geliştirerek zirveye taşıdılar.
Bu kapsamda;
1. Yurt/ocak, köy, kasaba ve şehirlerden oluşan daha büyük ve geniş bir ekonomik
coğrafya oluşmuş, daha önceki ekonomilerin başaramadığı ölçüde hayvancılığa ve bitkisel
üretime dayalı tarım üretim artışı yaşanmıştır,
2. Osmanlıların geniş ekonomik coğrafyaya dayalı devlet modeli, şehir devlet ve yurt
devlet gibi küçük ekonomik coğrafyalardan oluşan devlet modelinin ve feodalitenin yerini
almıştır. Osmanlı ekonomik modelinin uygulandığı Anadolu, Ortadoğu, Kuzey Afrika,
Balkanlar ve Orta Avrupa’da özellikle yerel güçlere, şehir devletlere dayalı feodal üretim
sistemi sona ermiştir. Örneğin Osmanlıdaki bu devrim Avrupa’yı da etkisi altına almış,
yeniçağda feodalitenin yerini krallıklar almaya başlamıştır.
3. Osmanlı tarım ve sanayiye dayalı iktisadi üretim modelinin uygulandığı
coğrafyalarda şehirlerin nüfusu daha önce görülmeyen ölçüde artmış, dünyanın en gelişmiş ve
kalabalık şehirleri bu bölgelerde ortaya çıkmıştır. Çin ve Hindistan tüm zamanlarda dünyanın
en kalabalık nüfusuna sahip oldukları halde, kurdukları şehirler ise büyük nüfus barındıracak
altyapıya, ekonomik yapıya sahip olmadıklarından önce Selçukluların daha sonra da Osmanlı
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şehirlerinin nüfusuna ulaşamamıştı. Binli yılların ortalarından itibaren tarım devrimini
gerçekleştiren Selçuklu coğrafyasında yer alan Buhara, Semerkand, Bağdat, Şam, Halep,
Kayseri, Konya dünyanın en gelişmiş ve kalabalık nüfusa sahip şehirleri iken Osmanlılar
döneminde Osmanlı coğrafyasındaki şehirler dünyanın en kalabalık şehirleriolarak ortaya
çıktılar. Bu şehirlerin başlıcaları, Anadolu’da İstanbul, Bursa, Kayseri, Konya; Osmanlı
Avrupa’sında, Selanik, Üsküp, Bosna; Ortadoğu’da Bağdat, Şam, Kudüs, Mekke, Medine;
Afrika’da İskenderiye, Kahire, Trablus, Fas.

9.1.1.2. Osmanlı Ticaret Devriminin Sonuçları
Tarım devrimine bağlı olarak Selçuklular 1000-1200 yılları arasında tarıma dayalı
olarak ticaret devrimini başlatmışlardı. Osmanlılar ticaret devrimini geliştirerek devam
ettirmişler ve yeniçağda zirveye ulaştırmışlardır. Avrupa ülkeleri yeniçağda zenginliğin
kaynağını üretimde değil ticarette gördüklerinden üretime dayanmayan ticaret politikası olan
“merkantilizm” politikasını benimseyip uygularken, Osmanlılar üretime dayalı ticaret politikası
geliştirmişlerdi.
Osmanlı ticaret politikası, ihtiyaçların üretimi için gerekli hammaddenin ticaret yoluyla
tedarikine, bölgesel ihtiyaç fazlasının bölge dışına ve yurtdışına ticaret yoluyla ihracına önem
ve öncelik veren bir ticaret politikası idi. Diğer yandan Osmanlılar çevre ekonomilerle bu arada
Avrupa ile önceleri tek taraflı ticaret imtiyazları vererek daha sonraları çift taraflı ticaret
anlaşmaları imzalayarak uluslar arası ticareti teşvik etmişler, bu ticaret anlaşmaları ile uluslar
arası ticaretin merkezi olmayı da başarmışlardı.
Yeniçağda Osmanlılar, Timar ve Yörük sistemi ile bitkisel tarım ve hayvancılığı
planlayarak üretimi ve vergi gelirlerini önemli ölçüde arttırdıklarından devlet, artan üretim ve
vergi gelirlerini tarım, ticaret, sanayi ve şehirlerin geliştirilmesi için gerekli altyapı
yatırımlarına yönelttiler.
Osmanlılar, Selçuklular gibi altyapı yatırımlarını doğrudan devlet eliyle değil, vakıf
işletmeleri icat edip teşvik ederek vakıf işletmeler eliyle yaptılar. Devlet güvenlik ve denetimi
üstlendi. Üretim ise özel sektör eliyle yapılıyordu. Çiftçi bitkisel üretim, göçebe Yörükler
hayvancılık, serbest tüccar ticaret, esnaf birlikleri de sanayi üretimi yapıyordu.
Selçuklular gibi Osmanlılar da tarım üretiminden sağlanan sermaye birikimini vakıf
işletmeler geliştirerek tarım ticaret, sanayi, kır, kasaba ve şehirlerin altyapısının inşasına
yönlendirdiler. Osmanlı zirai ve hayvan üretimi öncesiyle kıyaslanamayacak düzeyde artmış
olduğundan, vakıf işletmeler de öncesine göre kıyaslanamayacak ölçüde artarak, tarım, ticaret
ve sanayinin gelişmesi için gerekli altyapı yatırımlarını gerçekleştirerek önemli bir etki yaptı.
Vakıf işletmeler, tarım üretiminden, Timar gelirlerinden ve ticaretten sağlanan sermaye
birikimini doğrudan yeni tarım, ticaret, sanayi ve şehir altyapı yatırımlarına yönlendirebilen
önemli bir iktisadi organizasyondu. Vakıflar, sınai ticari altyapı yatırımları ile kurdukları alış
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veriş merkezleri olan çarşılar, hanlar ile üretim merkezleri olan sanayi sitelerindeki işyerlerini
kiralayarak elde ettikleri gelirleri ise, kamu yararına eğitim, dini, sosyal, kültürel amaçlar için
harcıyorlardı.
Devlet vakıf işletmelerin yatırım gücünü arttırmak için vakıf işletmelere vergi
muafiyetleri ve vergi geliri tahsisleri sağladı. Bu teşvikler, vakıfların kurulması ve
yaygınlaşmasını sağlayan önemli bir etki sağladı. Böylece hem ticari-sınai altyapı yatırımlarını
tüm Osmanlı coğrafyasına yayarak arttırmaşlar hem de bunlardan sağlanan kira gelirlerindeki
artış ile eğitim başta olmak üzere sosyal hizmet harcamalarını da arttırabilmişlerdi.
Vakıf köy, çiftlik, mezra, orman, su ve maden kaynaklarından elde edilen gelirlerle,
ticaret yolları üzerinde vakıf kervansaraylar, hanlar, şehirlerde ise kapalı çarşılar, sanayi siteleri,
hanlar, arastalar, kurdular. Yine ticaret yolları ve ticaret merkezlerinde vakıf menziller, tekke,
zaviye ve misafirhaneler kurdular. Vakıf Külliyeler, din, sağlık, eğitim ve kültür merkezleri
kurdular.
Böylece kır-şehir ilişkisini güçlendirilerek tarım, ticaret ve sanayi ilişkisi ile iktisadi
kalkınmada yeni bir aşama kazanıldı.
Bu gelişen iktisadi-ticari-sosyal ilişkilerin sonucunda Osmanlı coğrafyasında birçok
yeni köy, bucak, kasaba ve şehir doğdu ve gelişti. Ticaret yolları üzerinde kervan menzillerinde
önce tarım gelirleriyle beslenen vakıflar tarafından vakıf kervansaray ve hanlar kuruluyor
zamanla bu kervansaray ve hanların etrafında nüfus yerleşerek yeni köy, bucak, kasaba ve
şehirler gelişiyordu.
Avrupa’da tarım devriminde ve sonrasında kır şehir ilişkisini sağlayan vakıf benzeri
işletmeler olmadığından kır ve şehir ilişkisi birbirini destekleyen değil feodal tarım sistemi
gereği kır ve şehir birbirine rakip ve düşmandı. Yeniçağda Avrupa şehirleri feodal sisteme karşı
savaşarak gelişimini sürdürdüğünden, Osmanlıdaki gibi kır ve şehirleriyle birlikte kalkınan
değil, çatışarak büyümeye çalışan şehirlerden güç alan krallıklara dayanan az gelişmişmiş bir
iktisadi sistemdi.
Yeniçağda artan tarım üretiminin sonucunda, bu üretimin vakıflar eliyle şehirlere
yönlendirilmesi ile köylerle birlikte birçok yeni şehirler ortaya çıkmış, Osmanlılar gelişen ve
yayılan şehirlerin ihtiyaçlarını karşılamak için daha önce olmayan yeni ve farklı ticari altyapı
ve ticari sistemler geliştirerek ticaret devrimini zirveye ulaştırmışlardı.
Dünyanın ilk outletleri olan Kervansaraylar, kır ve şehir arasında, ticaret yolları
üzerinde Selçuklu döneminde kurulmaya başlanarak yaygınlaşmıştı. Osmanlı döneminde
özellikle yeniçağda kervansarayların etrafı gelişerek kasaba veya büyük ölçüde şehirlere
dönüşmüşlerdi.
Dünyanın ilk süper marketleri olan Kapalı Çarşılar, Selçuklu şehirlerinde kurulmaya
başlanmıştı. Bu sabit pazarlar, daha önce haftada/ayda birkaç gün gün kurulan açık pazarların
yerini almıştı.
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Osmanlılar bu sistemi her şehirde kurarak yaygınlaştırmayı başardı. Osmanlılar
özellikle yeniçağda kapalı çarşı formlarını modüler sistemle büyüterek, alışveriş merkezleri
olan ticaret çarşıları ile sanayi sitelerini ilişkilendirerek sadece şehrin değil, bölgenin hatta
dünyanın en büyük kapalı çarşı formları haline dönüştürmeyi başardılar.
Avrupa’da olmayan bu Osmanlı kapalı büyük sabit pazarlarını hayranlıkla gezen
Avrupalı tüccarlar ve seyyahlar, öğrendikleri “Pazar” kelimesini tüm Avrupa dillerine “Bazaar”
(Grand Bazaar) olarak girmesini sağlamışlardı. Ancak 20. yüzyılda Türkçemize “market”
(Süper Market) deyiminin girmesi,19. yüzyılı sonlarından itibaren Avrupa’da çok katlı alışveriş
merkezlerinin kurulmaya başlaması ve Türkiye’de olmayan bu çok katlı merkezlerin adının
Türkçeye ithali ile oldu. Böylece ilginç bir dönüşüm yaşanarak Batının bizden aldığı “bazaar”
kelimesi yerine kullandıkları “market” tabiri 20.yüzyılda Türkçemize girdi.
Yeniçağda Osmanlılar ticari senet (poliçe, süftece) sistemini yaygınlaştırdılar. Selçuklu
döneminden itibaren tüccarlar; kervansaray, han ve Kapalı Çarşılarda ticari malını depolayıp
karşılığında aldığı ticari senetlerle, Selçuklu coğrafyasını dolaşarak, malı taşımadan ciro edip
satabilmeye başlamıştı.
Osmanlılar yeniçağda her şehirde sarraf sistemini kurup geliştirerek, genişlettikleri
ticari altyapıda ticari mal dolaşım hızını öncesiyle kıyaslanamayacak ölçüde arttırdılar. Ticari
senetler, sarraflar tarafından nakde dönüştürülerek ödeniyordu. Sarraf sistemi tüm şehirlere
yaygınlaştırıldığı için tüm bu altyapı ile birlikte gelişen Osmanlı ticaret devrimin yeniçağda
ortaya çıkan sonuçlarını şöyle sıralayabiliriz:
1. Üretim artışı, Osmanlı iktisadi modelinin uygulandığı coğrafyanın genişliği, ticari
organizasyon ve ticari altyapıyı geliştirmiş, kendi içinde ve çevre ekonomilerle daha önce
görülmeyen ticari altyapılar ve ticari ilişkiler ağı ortaya çıkmıştır. Kapalı çarşılar, hanlar,
kervansaraylar, dükkânlar bu dönemde en gelişmiş ölçeğe ulaşmıştır.
2. Hammadde temininde şehirler ve çevresindeki kasabalar bağ-bahçecilikte; köyler
tahıl üretiminde; göçebe hayvancılık et, süt ve sütlü mamüller, deri, yün üretiminde ilişkili
tedarik sistemleri ile birbirine bağlanmıştır. Bu tedarik sistemi hem tüketicinin ihtiyacının
karşılanmasından hem de sanayi hammadde tedariğinde, tedarik ağları üzerinden
ilişkilendirilerek, tedarik ağları sistemi yeniçağda en gelişmiş boyuta ulaştırılmıştır.
3.Osmanlı iktisadi modelinin uygulandığı coğrafya, çevresinde yer alan Hindistan, Çin,
Ortadoğu, Akdeniz ve Kuzey Karadeniz ile ticari sisteme yeni dahil edilebilen Avrupa’nın yer
aldığı, İpek Yolu ve Kürk Yolu diye meşhur olan ticaret yolları ile birbirine bağlanmış bir dünya
ekonomisi ortaya çıkmıştır.
Böylece ilk Selçuklu iktisadi coğrafyasından sonra Osmanlı iktisadi coğrafyası,
oluşturduğu merkez çevre ilişkisi içinde bir dünya ekonomisi oluşturarak, bu ekonominin
merkezi haline geldi.
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Roma, Bizans gibi daha önceki imparatorluklar, Akdeniz bölgesi gibi bölgesel
ekonomiler oluşturmuşlardı. Ancak Selçuklular’dan sonra Osmanlılar, çevrelerinde dünya
ekonomilerini ilişkilendiren bir ticaret sistemi geliştirerek dünya ekonomisinin oluşmasını ve
bu dünya ekonomisinin merkezi olmayı başardılar.

9.1.1.3. Osmanlı Sanayi Devriminin Sonuçları
Selçuklu sanayi devrimini başlatan teorisyen Ahi Evrendir. Ahi Evren Ahi teşkilatını
geliştirirken, fütüvvet fikrine bağlı Ahi teşkilatlanma modeli ve felsefesini sanayi üretimi
alanına da uygulamıştı.
Sanayide kümelenerek üretim teorisini geliştirip uygulayarak Selçuklu sanayi devrimini
başlatmıştı.
Osmanlılar sanayi devrimini devam ettirerek geliştirmişler, sanayi devriminin sonuçları
ise tam anlamıyla yeniçağda ortaya çıkmıştır. Bu anlamda Selçuklu döneminde 13.yüzyılada
Ahi Evren tarafından başlatılan sanayi devrimini Osmanlılar yeniçağda zirveye ulaştırarak
tamamlamışlardı.
Osmanlı devletinin kuruluşunda danışman olarak önemli rol oynayan Şeyh Edebali, bir
Ahi şeyhi idi. Selçukludan sonra Osmanlı döneminde de Ahilik ve Ahilik felsefesi, Ahi
Evren’in İslam tasavvufu öğretisine ve Kırşehir Ahi Evren vakfına bağlı Ahiler tarafından
kurulan vakıflara bağlı cami, tekke, zaviye, mektep ve medreseler vasıtası ile Anadolu’nun ve
Osmanlı coğrafyasının her yanına yayılmıştır.
Sanayi devrimini başlatan önemli bir gelişme, Ahi Evren’in 1243 tarihinde Kırşehir’de
Ahi Evren Vakfı’nı kurması ve bu vakfın onayı ile her organize sanayi üretim bölgesini
yönetmek üzere Ahi Baba’ların atanmaya başlanması idi. Osmanlı döneminde de bu vakfın
görevini sürdürmeye devam etmişti. Ahi Baba’lar, Ahi Evren’in kümelenme teorisine, iş ahlakı
ve iş-yaşam felsefesine uygun sanayi üretim bölgelerinin kurulmasını, organizasyonunu ve
denetimini yapıyorlardı. Böylece Osmanlı Anadolu’su başta olmak üzere Osmanlı
coğrafyasının dört bir yanına Ahi Evren Vakıfları kurularak bu vakfın mütevellisi tayin edilen
Ahi Baba’lar tayin edildikleri bölgede kümelenmiş üretim birliklerinden oluşan organize sanayi
üretim bölgelerini kuruyorlardı. Sanayi devrimi böylece Osmanlı coğrafyasında da hızla
yayılmaya devam etti.
Ahi Evren kümelenme modelinde üyelik prensibi açısından önemli bir açılım yer
almaktaydı. Ahi teşkilatı vakıf üyeliğine yalnızca Müslüman meslek sahipleri kabul edilirken,
sanayi birliklerine ise Müslüman olsun olmasın tüm meslek sahipleri ve meslek öğrenmek
isteyenler girebilmekteydi. Bu uygulamayı Osmanlılar da devam ettirmişlerdi. Böylece sanayi
devrimini Osmanlı vatandaşı olan tüm sanayi kesimlerine yaygınlaştırmış ve dayandırmış
oluyordu. Bu anlamda birçok Osmanlı gayri müslim sanayici, Osmanlı sanayinin gelişiminde
önemli roller oynadı.
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Osmanlı esnaf sanayi devriminin sonuçlarını, gelişme evreleri itibariyle üç aşamada ele
alabiliriz.

9.1.1.4. Esnaf Birlikleri (Lonca) Dönemi: Tekel İçeren Mesleki Sınai
Mülkiyet Haklarına Dayalı Esnaf-Sanayi Birlikleri Teşkilatının Oluşması ve
Gelişmesi
Osmanlı devleti sanayi ile ilişkili tarım ticaret ve sanayi alanlarında tekel içeren
meslekisınai mülkiyet haklarının oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik üretim politikaları
uygulamaktaydı.
Esnaf birliklerine tanınan bu tekel haklarının, devlet-esnaf (üretici)-tüketici üçlüsünden
herhangi birinin mutlak zararına olmayan, mümkün olduğunca bu üç kesime de yarar sağlayan
haklar ve yükümlülükler doğurması gerekliliği, gerçekte Osmanlılar devletinin hemen her
döneminde devletçe uygulanan genel üretim-tüketim politikalarının en önemli hedefleri
arasındaydı.
Bu politikanın genel hedeflerini ortaya koyan ve Osmanlının ilk devirlerinden beri
devletce uygulanan esnaf birliklerinin aralarında yıkıcı bir rekabete girerek zarar görmelerini
önlemek, üretimin devamlılığını sağlayacak mesleki-sınai hakları korumak ve geliştirmek,
iktisadî-hukukî tedbirleri almak, mal ve hizmetlerin kaliteli ve kalitesine uygun fiyatta üreterek
tüketici yararına üretim yapabilecek vasıfta kişilerin yalnızca o mal ve hizmetleri üretmesini
temin etmek, böylece sanatın inceliklerini bilmeyenlerin hem kalitesiz hem de yüksek fiyatla
mal üreterek tüketiciye ve ekonomiye zarar vermesini ve haksız kazanç elde etmesini önlemek
gibi kaygılarla, esnaf birliklerine tanıdığı mal ve hizmetleri üretme, satma ve satınalma tekelleri
bu genel üretim-tüketim hedeflerine ulaşmakta kullanılan en önemli araçlar olmuşlardı.
Bu yüzdendir ki esnaf tekellerini ve bu tekellerin daha da geliştirilmiş hali olan gedikler
ve gedik hukukunun oluşumunu kavrayabilmek öncelikle esnaf tekelleri ve gediklerin ortaya
çıkışına neden olan, devletin esnafa birliklerine yönelik üretim politikalarının hedeflerini ve bu
hedefleri gerçekleştirmek için devletin uyguladığı politikalarla, esnaf birliklerinin çabalarını
ortaya çıkan sonuçlarıyla birlikte gelişme safhaları itibariyle incelemek gerekmektedir.
Bu hususlar ise bizi Osmanlı Devletinin kuruluş-teşkilâtlanış dönemlerinden başlayarak
esnaf tekellerinin kaldırıldığı 19.yüzlılın ilk yarısına kadar ki esnafla ilgili hukuki, iktisadi
gelişme safhalarını tesbit ve incelemeyi gerektirmektedir.
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9.1.1.4.1. Birinci Safha: Mal ve Hizmetleri, Üretmek, Satınalmak ve
Satmak Tekellerine Dayalı Esnaf Teşkilâtlanma Sisteminin Doğuşu:
Bu safha devletin esnafı teşkilâtlandırma çabalarını ve sonuçlarını içermektedir.
Gerçekten de devlet bu safhada, izlediği genel mâhiyetteki iktisadi-sosyal politikaların
hedeflerine uygun olarak esnafa yönelik izleyeceği politikaların hedeflerini oluşturmak ve bu
hedeflere yönelik politikalar çerçevesinde esnafa hukukî-iktisadî hak ve yükümlülükler
tanıyarak, esnafı teşkilâtlandırma çabaları içerisindeydi.
Ahi teşkilâtının 13. yüzyılın başlarında kuruluşundan 16.yüzyılın ortalarına kadar
devam eden bu safhada devlet esnafı teşkilâtlandırma çabalarını esnafla ilgili düzenlemeleri de
içeren genel kanunnâmeler ve özellikle bu genel kanunnâmeler arasında yer alan genel ihtisap
kanunnâmeleriyle yürütmekteydi.
Elimizde mevcut, Osmanlı devletinin esnafla ilişkili düzenlemeleri de içeren genel
kanunnameler, Fatih Sultan Mehmed (855-886/1451-1481) döneminden itibaren
başlamaktadır.
Ancak bu genel kanunnamelerinin metninde olub-gelmiş kânundan da bahsedilmekte,
tarihi belirtilmeyen ancak daha önceki devirlerde de bahsi geçen konuda kanunların olduğunu
belirten ifadeler yer almaktadır.
Bu durum bize Fatih döneminden önce de esnafı ilgilendiren hususları da içerebilecek
kanunnâmelerin olduğunu göstermektedir.
Bu yüzden, incelediğimiz birinci safhanın devletin esnafla ilgili kanunlar yaparak aktif
politikalar uygulamaya başlamasının başlangıcını Fatih devrinin de öncelerine dayandırmak
gerekmektedir.
İhtisap kanunnameleri ve diğer esnafla ilgili genel kanûnnâmelerin metinlerinden
çıkardığımız sonuca göre bu safhada devlet esnafın teşkilâtlanma sistemini de şekillendirecek
sosyal ve iktisadî mâhiyetleri olan şu iki hedefi gerçekleştirmek gayesi içerisindeydi;
1. Üretimin halkın ihtiyacını karşılamasını, diğer bir ifadeyle talebi karşılayacak
üretimin gerçekleşmesini temin etmek. Talebi karşılayacak miktarda üretimin her zaman için
devamlılığını sağlamak.
2. Üretilen her ürün ve hizmete hem üretici hem de tüketici açısından uygun bir fiyat
koymak. Konulan bu fiyatların uygulanmasını temin etmek.
Biz, devletin bu genel sosyal-iktisadi hedeflerinden ilkini gerçekleştirmek için
gösterdiği faaliyetlere üretim politikaları, ikincisi için gösterdiği faaliyetlere fiyat(veya narh)
politikaları diyeceğiz.
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Devlet bu safhada devrin şartlarına göre zikredilen hedefleri gerçekleştirmek için
uygulayacağı üretim ve fiyat politikalarını, bu politikaların hedeflerini gerçekleştirebilecek
yükümlülük ve haklara sahip iktisadî organizasyonlara dayandırmak durumundaydı.
Nitekim bu safhadaki ihtisap kanunnameleri ve esnafla ilgili diğer genel kanunnamelere
baktığımızda devletin tarım kesiminde ve şehirlerde uyguladığı üretim ve fiyat politikalarını
hep bu politikaların hedeflerini gerçekleştirebilecek iktisadî organizasyonlara dayandırmak
gayesiyle hareket ettiğini ve bu gayeye uygun iktisadî organizasyonları oluşturabilmek için
çaba gösterdiğini görüyoruz.
Gerçekten de bu safhada devlet, şehirlerdeki iktisadî hayatın organizasyonunda esnafa
büyük önem veriyordu. Esnafın, devletin üretim ve fiyat politikalarının hedeflerini
gerçekleştirebilecek tarzda teşkilâtlanmasını temin için, başka bir deyişle ihtisap kanunları ve
genel kanunnamelerde yeralan esnafla ilişkili yükümlülükleri yerine getirebilecek esnaf
birliklerini oluşturmak yönünde çaba harcıyordu.
Devlet, esnafa sadece yükümlülükler yüklemiyordu. Esnafın bu yükümlülükleri yerine
getirebilecek tarzda esnaf birliklerini oluşturması için esnafa bu tür teşkilâtlanmayı câzip
kılacak haklar tanıyordu. Bu haklar diğer bir yönüyle ve aynı zamanda esnafın devlete karşı
yükümlülüklerini de içeriyordu.
İhtisap kanunları ve esnafla ilgili genel kanunnamelerden çıkardı ğımız sonuca göre,
devletin esnafa tanıdığı haklar ve yükümlülükler esnafa ait satınalma, üretme ve satma
tekellerinin doğmasına yolaçan aşağıdaki şu beş unsuru içeren haklar ve yükümlülükler olup,
esnafa büyük avantajlar sağlayan bu haklar çerçevesinde, esnaf birlikleri oluşturuluyordu.
Bu haklar ve içerdikleri yükümlülükler şu beş unsurun belirlenmesinden müteşekkildi.
- Hangi mal ve hizmetleri
- Hangi kalitede
- Hangi bölgede (mahalde)
- Hangi fiyattan
- Kimler
satınalmak, üretmek ve satmak haklarına sahiptirler?
Devletin, bu beş unsuru içeren esnafa ait satınalma, üretme ve satma hakları ve
yükümlülüklerinden teşekkül eden esnaf birliklerini oluşturma politikası, 19. yüzyılın ikinci
yarısının başlarına kadar devam eden tekel doğuran haklara dayalı Osmanlı esnaf teşkilâtlanma
sisteminin temelini oluşturmuştu.
Devletin esnafı teşkilâtlandırma çabalarını elimizdeki belgelere göre 15.yüzyılın ikinci
yarısına kadar dayandırmak mümkündür.
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Bu devire ait bir kanûnnâmede yeralan hükümde, İstanbul'da mum imalinin ve satışının
mumhane’den başka bir yerde yapılması yasaklanıyordu. Üretimin sadece mumhane’de
yapılmasını temin için de, mum üretiminde kullanılacak hammaddenin başka yere satılmadan
sadece mumhane’ye götürülüp satılması gerektirdiği emrediliyordu.
“...buyurdum ki mumhanemden gayrı yerde mum dökülmeye ve satılmaya ve büyük
balan kalıbı ve kici kalıbları ve pâre mumları getürüb mumhaneme satalar gayrı yerde zinhâr
satmayalar...”
Böylece İstanbul bölgesinde, mumun, üretme satma ve mum üretimi için gerekli
hammaddeyi satınalma hakları devletçe yalnızca mumhane denilen binâda yeralan mumcu
esnafına tanınmış oluyordu.Görüldüğü gibi devletin tanıdığı haklarla mumhane’deki mumcu
esnafı, İstanbul bölgesinde mumu üretme, satma ve mum hammeddesini satınalma tekeline
sahip olmuş olurken, devlet de İstanbul'daki mumcu esnafını tekel hakları çerçevesinde
teşkilâtlamış oluyordu.
Tabii devlet esnafı, tanıdığı tekel doğuran haklar çerçevesinde teşkilâtlerken,
oluşturduğu bu esnaf birlikleri vasıtasıyla üretim ve fiyatla ilgili politikalarının hedeflerini
gerçekleştirmeyi amaçlıyordu.
Mum üretimi için gerekli hammadde mumhâneye sevk ettirilerek İstanbul için yeterli
mum imâli sağlanmaya yönelik tedbir alınmış oluyor, mum, mumhâne’de üretileceğinden ve
satılacağından kâlite ve fiyat kontrol de kolaylışmış oluyordu.
Bu safhada devlet esnaf birliklerine tanıdığı tekel içeren hakların korunmasını da aktif
olarak üstlenmişti.
Nitekim mumcu esnafına Padişah kanunu’yla tanınmış olan mum üretme ve satma
tekeline rağmen Bursa'da bakkal esnafından Hacı Sinan Kulu İlyas'ın mum alıp sattığı Bursa
kadısı tarafından tespit edilerek mum alıp-satma ve üretme yasağına uyması ihtar edilmişti.

9.1.1.4.2. İkinci Sahfa: Her Esnaf Grubunun Kendilerine Ait Nizâmı
Oluşturma Çabaları: Tekel Sınai Mülkiyet Haklarına Dayalı Esnaf
Teşkilâtlanma Sisteminin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması
16. yüzyılın ortalarından itibaren başlayan bu safhanın belirgin iki ayrı özelliği vardır.
Bunlardan ilki, devletin birinci safhada esnafı teşkilâtlandırma çabalarına bu safhada artık esnaf
gruplarının (birliklerinin) da yaygın ve aktif olarak katılmasıydı.
Esnaf birlikleri bu safhada faaliyet gösterdikleri alanlarda devletin fiyat ve üretim
politakalarının hedeflerini gerçekleştirmek konusunda esnaftan beklediği yükümlülükleri
yerine getirebilmeleri için kendilerine, yukarıda sayılan beş unsuru içeren haklar tanınmasını
istiyorlardı.
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Böylece esnaf, esnaf birliklerine tanınan mesleki sınai mülkiyet haklarını da içeren tekel
doğuran haklardan yararlanabilmek için devletin fiyat ve üretim politikalarının hedeflerini
gerçekleştirecek yönde faaliyet gösterme çabası içine girerek, devletin birinci safhada
gerçekleştirmek istediği amaçlar bu ikinci safhada fiilen kendini göstermeye başlamış oluyordu.
Meselâ, İstanbul'daki bakkal esnafı İstanbul kadısına başvurarak İstanbul'a gelen pirinç,
revgan-i sade, çırağ yağı, çerviş yağı, zeyt (zeytin) yağı, şirugan, asel(bal), tulum peyniri,
bastırma, badem, nohud ve kayısıyı, kadimdenberi kendileri satarlarken bir zamandır
başkalarının da alıp İstanbul'un haricinde ve başka diyarlarda sattıklarından bu maddeler
kıtlaşarak halkın ihtiyacını karşılamamakta ve kıtlıktan dolayı da bu maddelerin fiyatlarının
yükseldiğini belirterek şikâyet etmekteydiler.
Çözüm olarak da, şayet bu maddelerin alım satımı hakkı (satınalma ve satma tekelleri)
yalnızca kendilerine tanınırsa bu maddelerde bu tür kıtlık olmayıp fiyatlarının da artmayacağını
bildirmişlerdi.
İstanbul kadısının bu durumu ilamı üzerine verilen fermanla, belirtilen tekel hakları
bakkal esnafına verilmişti.
İkinci safhanın ikinci belirgin özelliği ise artık esnafın, esnaf birliklerinin mal ve
hizmetleri satınalması üretmesi ve satmasıyla ilişkili her türlü hak ve yükümlülüklerinin birinci
safhadaki gibi ihtisap kanunları ve esnafla ilgili diğer genel kanunnemelerde genel
mahiyetleriyle düzenlenmiş olmasıyla yetinmemeleriydi. Her esnaf birliği kendilerine devletin
tanıdığı hak ve yükümlülüklerden oluşan birliğe ait esnaf nizamnâmelerini oluşturma çabası
içine girmişlerdi.
Bu aşama ile birlikte devletin bu aşamadan önceki dönemlerde yürürlüğe koyduğu
ihtisap kanunları muhtevasındaki kanunnamelere artık rastlanmaz.
Bu tür kanunnameler, her büyük şehir için o şehirdeki esnafla ilgili çıkartılan ve oldukça
ayrıntılı olarak esnafın ürettiği mal ve hizmetleri kalite ve cinslerine ayırarak fiyatlarını ve
üreten esnafı belirttiği gibi, cinsine göre hangi mal ve hizmetin hangi kalitede olması gerektiğini
üretilirken uyulması gerekli ve kaliteyi etkileyen önemli kaideleri içeriyordu.
Esnafla ilgili kanunnâmelerdeki bu içerik artık, esnaf birliklerine tanınan tekel
haklarının yer aldığı ve Dîvan-ı hümâyun kalemlerinden birine ve kadı sicillerine kaydedilen
esnaf nizamnalelerinde yer alıyordu.
Her esnaf birliği kendine ait özel nizamını ayrıca belirleyip ilgili kadılıkta onaylatıp
kaydettirdiği için, özellikle 17.yüzyıldan itibaren artık esnafa ilişkin satınalma-üretme-satma
ile ilgili genel kanun ve nizamnamelerin düzenlenmesine gerek kalmamış olduğundan bu tür
genel kanun ve nizamnamelere rastlanmaz.
Bu dönemde yayınlanan genel kanun ve nizamnalelerde sadece muhtesip ile piyasa ve
esnaf ilişkisini düzenleyen genel kanun ve nizâmnâmeler vardı. Muhtesip ile piyasa ve esnaf
ilişkisine ilişkin hususlar da muhteva bakımından öncesinden farklıydı. Zira bunların
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muhtevasına baktığımızda narhın kontrolü ölçü ve tartı aletlerinin kontrolü ihtisapla ilgili
vergilerin toplanması gibi genel zabıta denetimi ve vergi tahsili ile ilgili kaide ve kuralları
içermekte olup daha evvelki devirlerde olduğu gibi enaf birlikleriyle ilgili nizâmları
içermiyorlardı. Zira artık esnaf-sanayi birlikleri ile ilgili nizamlar genel kanunlarda değil her
esnaf birliği için özel olarak belirlenip onaylanarak ilgili kadılık ve divan kayıtlarında yer
alıyordu.
Nitekim yukarıda bahsettiğimiz bakkal esnafına verilen, cinsleri tek tek belirtilen
maddelerin alım-satım hakkını İstanbul'daki bakkal esnafına tanıyan ferman artık İstanbul
kadılığı siciline kaydedilmiş olup, İstanbul bakkal esnafının bu konudaki esnaf nizâmını
oluşturmuş olmaktaydı.
Sonuç olarak, ikinci safhada, birinci safhadan itibaren tekel doğuran haklara dayalı
olarak oluşturulan esnaf birlikleri daha sistemli bir şekilde hem devletin hem de esnaf
birliklerinin çabalarıyla yaygınlaştırılmış, böylece tekellere dayalı esnaf birliklerinden oluşan
esnaf teşkilâtlanma sistemi geliştirilerek oluşturulmuştu.

9.1.1.4.3. Kamu Esnaf Birlikleri (Ehli Hıref): Osmanlı Döneminde Özel
Kesimin Yanında Kamu Kesiminde Kamu Esnaf-Sanayi Birlikleri
Teşkilatının Kurulması, Mesleki Uzmanların İstihdamı, Mesleki-Sınai
Bilginin Korunması ve Geliştirilmesi
Saray kadrosunda istihdam edilen kamu esnaf birliklerine “Ehl-i Hıref” deniyordu.
Ücretleri Hazine-i Amire olarak adlandırılan merkez hazinesinden ödenmekteydi. Ehli hıref
için tahsis edilmiş olan bu kadrolara mesleğine, aldığı göreve, becerisine göre ücret ödenen
yetenekli sanatkarlar tayin edilmekteydi. Sanatkârlar, mesleklerine göre “bölük” adı verilen
esnaf birliklerine ayrılmaktaydı.
“Bölük” denilen meslek birliği mensupları, üç ayda bir maaş alıyorlardı. Ulufeleri,
Topkapı Sarayı’nın ikinci avlusunda bulunan, Divanhane Binası’nda dağıtılıyordu. Bölük
mensuplarından sadece kuyumcular, hakkaklar ve altın iplikle işleme yapan zerduzanın sarayın
birinci avlusunda atölyeleri vardı. Diğerleri saray dışında İstanbul’daki muhtelif kamu dükkân
ve atölyelerinde istihdam ediliyor, çalışıyorlardı.
Ehl-i hıref teşkilatına genellikle özel kesim Osmanlı esnaf teştilatında olup mesleki
beceri geliştiren, icat yapan, ustalıkta ve mesleğinde en yetenekli sanatkarlar seçilmekte ve
kamu ehli hıref kadrosunda ilgili kamu esnaf birliğine seçilerek atanmaktaydı. Bu nedenle Ehli hıref teşkilatına dahil olmak her sanatkarın hayali olup, bu kadroya seçilmek ve atanmak esnaf
teşkilatı mensubu sanatkarlar için en önemli taktirdi.
Ehli hiref meslek birliklerine, sarayda Enderun’da yetiştirilen ve sanatta başarı
gösterenler de seçilip atanmakta idi. Ancak seçme devrşirmelerin eğitiminin yapıldığı Enderun
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mektebi ve talebeleri ile ehl-i hıref birbirinden farklı teşkilatlardır. Ehl-i hıref esnaf birliği
yöneticileri genellikle Enderun’dan yetişen tecrübeli ve maharetli kişilerden seçilmekte idi.
Ehli hıref mensupları arasında, Avrupa ülkeleri vatandaşı olup mesleki becerisi
dolayısıyla Osmanlı ülkesine gelip görev almak üzere başvurup kabul edilen veya Osmanlı
padişahının daveti üzere gelen ehli hıref teşkilatında yer alan yabancılar da vardı. Fatih, Avrupa
vatandaşı olan mahir meslek mensuplarının Osmanlı ülkesine, saraya getirtilip istihdam
edilmesini başlatan padişahtı. Zamanının en güçlü silahı olan Şahi topu döken Macar Urban,
Fatih’in portrelerini çizen İtalyan ressamlar bunlar arasındaydı.
Ehli hıref esnaf birliğine ait dükkan ve atölyeler, İstanbul içinde muhtelif yerlerde idi.
Saray içinde, Topkapı Sarayı’nda, 15. yüzyıl sonlarında 2. Beyazıt döneminde ehl-i hıref’in
istahdam edildiği atölyeler kurulmuş olduğundan, bu teşkilatın 2. Beyazıt döneminde
kurulduğunu ileri sürenler olmuştur. Ancak Fatih döneminden beri İstanbul’da Saray
kadrosunda kamu esnaf birlikleri yani ehl-i hıref vardı.
Fatih inşa ettiği Yeni Saray’da bugünkü adıyla Topkapı Sarayı'nda devlet teşkilatı içinde
Ehl-i Hıref adıyla sanatkarlar örgütünü oluşturmaya başlamıştı. Aslında Fatih bu faaliyetini eski
Başkent Edirne’deki sarayda başlatmıştı.
Mesela ehl-i hırefi oluşturan kamu esnaf birlikleri arasında Fatih döneminde kurulan
“hassa debbağlar” denilen kamu debbağ esnaf birliği önemli bir yer tutmaktaydı. Yedikule
Kazlıçeşme debbağ esnaf birliği debbağhanelerinde çalışan bu kamu debbağlarının bir kısmı
daha sonra ayrılarak Kasımpaşa’da Hassa Debbağlara kiralanan Sinan Paşa Vakfı
debbağhanelerinde faaliyete devam etmişlerdi.
16. yüzyılda ehl-i hıref mensuplarının sayısı 600-1000 arasındaydı. Mesala 1573 yılına
ait “ehli hıref defterleri” kayıtlarına göre ehli hıref teşkilatı kadrolarında 983 sanatkar yer
alıyordu. Osmanlı yazarlarından Mustafa Ali bu sayılı 2000 olarak verir. Bu farklılık “ehl-i
hıref defterlerinin” tamamının elimizde olmadığını gösterdiği gibi, ehl-i hıref mensuplarının
önemli bölümünün saray dışında faaliyette olduklarını da göstermektedir.
Ehli hıref hem güzel sanatları hem de zenaatkarları içermekteydi. Öncelikle sarayın
ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüydüler. Bu ihtiyaçlardan farklı yazı sitillerinde tutulan
kayıtlar, yazma eserler ve mimari eserlerin süslenmesi güzel sanatlarla ilgili hat tezhip minyatür
gibi sanatçıların olmasını gerektiriyordu. İnşa, tekstil, deri ve gıda ile ilgili ihtiyaçları karşılayan
mesleklerle ilgili olarak da mahir zenaatkarlar gerekiyordu.
Böylece her dönemin sanat akımlarını ve mesleki-teknik maharetlerin en ileri seviyesini
temsil eden ve yönlendiren ehli hıref teşkilatı, bünyesinde daima en yetenekli ustaları
barındırmak, kabul etmek durumunda idi.
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9.1.1.4.4. Gedikli Esnaf Birlikleri Dönemi: Tekel İçeren Sınai Mülkiyet
Haklarının Geliştirilmesi
Bu safha yukarıda esnaf teşkilatlanma sisteminin gelişiminde anlatılan ilk iki safhadan
sonra gelen üçüncü safhayı oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle esnaf-sanayi teşkilatı gelişiminin
üçüncü safhasını tekel içeren mesleki-sınai mülkiyet haklarına dayalı esnaf-sanayi
teşkilatlanma sisteminin olgunlaştırılması çabaları ve “gedik”lerin doğuşu safhası
oluşturmaktadır.
16.yüzyılın sonlarından itibaren başlayan bu safha üç gelişme aşamasından oluşuyordu.
Birinci Aşama: Bu aşama, hem devletin hem de esnaf birliklerinin daha önceki
safhalarda oluşan tekellere dayalı esnafın teşkilâtlanma sistemindeki eksiklikleri gidermek ve
bu sistemi olgunlaştırmak amacına yönelik çabaları ile bu çabaların sonucu doğan kefalet ve
ruhsat sistemlerinin oluşmasını ihtiva etmektedir.
Önceki safhalarda oluşturulan esnaf sisteminin, devletin üretim ve fiyat politikalarının
hedeflerini gerçekleştirme gayesini yerine getirmeyi temin edecek yükümlülükleri içermek
açısından özellikle önemli bir eksikliği vardı.
Bu eksiklik, esnaf birliklerine verilen, mal ve hizmetlerin satınalınması, üretilmesi ve
satılması konusundaki hak ve yükümlülükleri içeren esnaf nizamlarının uygulanmasından
sorumlu tarafların ve kişilerin tam olarak belirlenmemiş olmasından kaynaklanıyordu.
Bu eksikliği gidermek için yeni bir sistem uygulanmaya başladı. Bu sisteme göre esnaf
nizamı, bu nizamı uygulayacak taraflar ve kişiler ilgili kadı tarafından tesbit edilip sicile
kaydediliyordu.
Bu sicil kaydı ve yürütülen işlemlere gelince; öncelikle esnaf birliğine ait esnaf nizâmı
ve bu nizâmdaki hak ve yükümlülükleri uygulayacak esnaf birliğinin yöneticileri (kethüda,
yiğitbaşı vs.) başta olmak üzere tüm üyeleri kadı tarafından tesbit ve kaydediliyordu.
Esnaf birliğinin üyeleri olan esnaf, kadının tesbit ve kaydettiği kendilerine ait esnaf
nizâmına uyacaklarını beyan ediyorlar ve bu hususta birbirlerine kefil oluyorlardı. Birbirlerine
kefil olan esnaf birliği üyelerinin görevleri, adları ve dükkanlarının yeri kadı tarafından tek tek
sicile işleniyordu.
Böylece, esnaf birliğinin nizamı, birliğin üyeleri, görevleri, dükkanlarının yeri ve
toplam dükkan adedi tespit ve kaydedilmiş oluyordu.
Kadı bu sicil kaydının, diğer deyişler nizamın onaylanması için Divan-ı hümâyun’a ilâm
ediyordu. Nizam onaylanarak uygulanması için ilâmı yollayan kadıya ferman yazılıyor, bu
ferman ayrıca merkezde ilgili kalemine kaydedilordu.
İşte biz, esnafla ilgili bu yeni uygulamaya, uygulamanın özünün kefillere dayandırılması
nedeniyle kefalet sistemi diyoruz.
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Devletin esnaf sistimindeki bu eksikliği farketmesinde rol oynayan önemli faktörler,
bazı işi iyi bilmeyen esnafın insan sağlığına ve zaten kıt olan kaynakları ısraf ederek genel
ekonomiye zarar veren üretimde bulunmalarıydı.
Devlet daha önceki safhalarda da bu durumun farkındaydı ve bazı önlemler almıştı.
Mesela İstanbul'da altın ve gümüş telle çeşitli kıymetli kumaşlar dokuyan serâser esnafının
kumaş dokurken kullandığı gümüşü, bu esnaftan işi iyi bilmeyen eksik vasıfta bazı ustaların işi
iyi bilmediklerinden ısraf etmeleri nedeniyle, para basımında da kullanılan gümüşün kıtlığına
yolaçtıkları tespit edilmiş ve önce Kanuni, sonra da Selim II, dönemlerinde serâser san'atını iyi
bilir ustalar tesbit edilerek, bu ustaların sahip oldukları yüz adet kumaş tezgâhının haricindeki
tezgâhlarda bu san'atın işlenmesi yasaklanmıştı.
Fakat bu yasağa rağmen, Selim II'den sonra gelen Murad III döneminde ise Seraser
tezgâhları tekrar kontrol edildiğinde, ikiyüzaltmışsekiz adete çıktıkları ve hayli gümüşün ısraf
edildiği tesbit edilmesi üzerine, yine bu san'atı iyi bilen ustaların tesbit edilmesi ve bu ustalara
ait yüz kumaş tezgâhının haricindekilerin kaldırılması için 1577 tarihinde İstanbul kadısına
hüküm yollanmışdı.
Görüldüğü gibi, devletin önlem alarak yüz tezgâhdan fazlasını yasaklamasına rağmen
yine de yeni tezgâhlar kurulmuşdu. Kısaca devletin aldığı önlem yetersiz kalmıştı. İşte bu
yetersizlikleri gidermek için, esnaf sisteminde bu yetersizlikleri giderici önlemler alınması
gerekliliğinin inancıyla devlet, kefalet sistemi’ni uygulamaya koymuştu.
Artık esnaf nizâmındaki hak ve yükümlülükleri uygulayacaklarına dair birbirlerine kefil
olan esnaf birliğinin yönetici ve üyelerinin isimleri ve dükkânlarının yeri tek tek kaydediliyor,
kefili olmayanlar o meslek ve san'atı icrâ edemiyorlardı.
Meselâ İstanbul'daki paçacı esnafının, baş ve paça nizâmına uygun ve temiz paça
yapmadıklarına dâir halkın şikâyeti üzerine bu durumun düzeltilmesine dâir İstanbul kadısına
ferman yollanmış, kadı da paçacı esnafını toplayarak,“... Baş ve paçaları gereği gibi tathir ve
pâk itmek üzere her birine terbiye ve birbirlerine kefil...” olduklarını belirterek, bu kefil
olanların isim ve dükkânları teker teker kaydetmişti. Kadı, kaydettiği bu hususları paçacı
esnafının yeni nizamı olarak onaylayan ferman verilmesini Divan-ı hümâyun'a ilâm etmiş ve
ferman gönderilmişti.
Kefâlet sistemi, her esnaf birliğinin, kendi esnaf nizâmını uygulamasını teminde, esnaf
kethüdalarına da büyük sorumluluklar yüklüyordu. Esnaf birliğinin hiyerarşik olarak en üst
yöneticisi olan kethüdalar, kefalet sisteminin uygulanmaya başlanmasıyla birlikte hem
kethüdası olduğu esnaf birliğine tanınan hakları korumak hem de esnaf birliğinin üstlendikleri
yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmek hususunda tüm esnaf birliğine kefil olduğunu
kabul ediyor ve kadı da bu hususu kethüdanın ismini de belirterek kaydediyordu.
Böylece kethüdaların devlete karşı esnaf birliği adına sorumlulukları daha da artmış
oldu. Diğer yandan birlik üyelerinin esnaf nizamına uyup uymadıklarını denetleme ve gereğini
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yapma konusunda da en sorumlu kişiler kethüdalardı. Bu sorumlulukları ölçüsünde de yetkileri
arttırılmış oluyordu.
Kefil olan ve kefil oldukları esnaf birliği nizâmını uygulayacaklarını taahhüd eden diğer
birlik üyeleri ise, kendi meslek ve san'atlarında yetişip o meslek ve san'atın icrasını en iyi bilen
ustalardan oluşmaktaydı.
Bu konuda kalaycı esnafına verilen nizâma dâir İstanbul kadısına gönderilen fermanda
şöyle deniliyor; “...San'atında mâhir olan ustalar birbirlerine kefil olduklarıdır ki ale’l-esâmi
ber vech-i âtî zikr olunur...”Şayet verilen nizam birden fazla esnaf birliğini ilgilendiriyorsa,
tarafların kefalet sistemi gereği verilen nizamı uygulayacaklarını taahhüd etmeleri gerekiyor,
taraflardan ortak nizâmı uygulayacaklarına dair taahhüd alınıyordu.
Meselâ İstanbul'a keten getiren tüccarın bu keteni ketenci esnafına vermesine dair
verilen nizamda, hem ketenci esnafını hem de keteni getiren tüccarı ilgilendirdiğinden her iki
tarafın da kefâleti alınmıştı.
Kefalet sistemi çerçevesinde, kefilli nizâma bağlanan esnaf birliklerinin icrâ ettikleri iş
ve mesleği kefilsiz esnaf icra edemiyordu. 1582 yılında İstanbul kadısına gönderilen hükümde
bu husus şöyle ifade ediliyordu.

“...kefilsiz olub... kadimden olagelene muhâlif ve emr-i şerifime mugayir kimesneye iş
etdirmiyesin...” Ele aldığımız aşamadaki esnaf nizamlarında artık kefilli esnafa yalnızca o iş ve
mesleği icra etmek hakkı tanınmış oluyordu. Diğer bir deyişle böylece sadece kefilli esnafa o
iş ve mesleği icre etme ruhsatı verilmiş oluyordu ki, bundan dolayı biz buna ruhsat sistemi
diyoruz.Verdiğimiz bilgileri birleştirirsek, ruhsat sistemi kefalet sisteminden doğan bir sonuçtu.
Devletin kefalet ve ruhsat sistemlerini uygulamaya başlamasıyla birlikte esnaf birlikleri
de bu sistem içerisinde yer almak böylelikle kendilerine tanınan tekel doğuran haklarını
güvence altına almış olmak istiyorlardı.
Özellikle bu son bahsettiğimiz nedenden dolayıdır ki, kefalet ve ruhsat sistemi devlet
zoru ve çabasıyla değil bizzat esnaf birliklerinden gelen bu sisteme dahil olma istek ve
çabalarıyla hızla yayıldı.
İkinci Aşama: Onaltıncı yüzyılın sonunda başlayan bu aşama, ruhsat ve kefalet
sistemleriyle esnaf birliklerinin yapılandırılmasında uygulamaya başlanılan yeni düzenlemenin
esnafın yükümlülüklerinin yanında esnafa tanınan tekel doğuran hakların genişletilerek daha
sistematik hale getirilmesini içermekteydi.
Özellikle esnaf birlikleri, birlikleriyle ilgili esnaf nizâmına uyacaklarını taahhüd
ederlerken bir yandan da üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirebilecek haklara sahip bir
esnaf birliği oluşturmak yolunda çaba harcıyorlardı. Devlet de böyle bir gerekliliği kabul ederek
onaylıyordu.
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Bu aşamada, esnaf birliklerine tanınan yeni hakların başında kimlerin ustalık
yapabileceğini tâyin yetkisinin esnaf birliğinin kendine ait olan ve ilgili esnaf nizâmında da
açıkca kaydedildiği şekilde, yalnızca o esnaf birliğine tanınmasıydı.
Böylece ruhsat sistemiyle, yalnızca kefili olan ustalardan oluşan esnaf birliğine tanınan
o iş ve mesleği icrâ edebilme tekeli ustalık hakkının kimlere ait olacağına dair kaideler
çerçevesinde ustalık hakkı verme yetkisinin de esnaf birliklerine tanınmasıyla daha da pekişmiş
oluyordu.
Bu durumda hem kefilsiz olan hem de ustalık yapabileceğine dair esnaf birliğinin
onayını almamış olan usta, mesleği icrâ edemeyecekti.
Meselâ, İstanbul'daki iğneci esnafının nizâmına göre, kethüda yiğitbaşı ve ehl-i
hibrelerinin izni olmadan ve kefili olmadan kimsenin dükkân açıp bu mesleği icrâ edemeyeceği,
İstanbul kadısına 1582 tarihinde ferman edilmişdi.

“... kefilsiz olub mezbûrların izni olmadan... dükkâna geçüb.. olagelene muhalif ve emri şerifime mugâyir kimesneye iş etdirmeyesin...”
Bu aşamadaki diğer önemli bir gelişme de kefaleti alınan ustaların isimleriyle birlikte
kefalet senedine kaydedilen ustaların sahip oldukları dükkanların haricinde dükkân
açılamayacağınınesnaf nizâmlarında yeralmaya başlamasıydı.
Meselâ İstanbul kasap esnafının nizâmı ve bu nizâma kefil olan esnafın ismi ve
dükkânları kaydedildikten sonra, “... fimaba'd İstanbulda mevcûd olan dekâkîn kifâyed idûb
ziyâde kılınmak ba‘isü'l-ihtilâl olma‘la kat‘an ziyâde dükkân ihdâs olunmayûb ve bu nizâm
düsturu’l-amel kılınmak...” denilerek, İstanbul'daki kasap dükkânlarının adedi, bu kaydedilen
kasap dükkânı adediyle sınırlandırılmış oluyordu.
Sonuç olarak bu aşamada bir yandan esnaf birliklerine ustalık hakkı iznini verme yetkisi
tanınırken diğer yandan da, nizâma kefil olan ustaların sahip oldukları dükkân adedinin
hâricinde dükkân açılması yasaklanıyordu.
Böylece esnaf birliğine tanınan tekel doğuran haklar oldukça genişletilmiş oluyordu.
Üçüncü Aşama: 17.yüzyılın ortalarından itibaren başlayan bu aşama esnaf birliklerine
tanınan yeni bir hakkın, gedik hakkı’nın doğuşu aşamasıdır.
Gedik hakkını ayrı bir aşama olarak almamızın nedeni bu hakkın ileride tekel haklarına
dayalı, en geliştirilmiş hak ve yükümlülüklere sahip esnaf birliklerinden oluşan gedik
sistemi’nin oluşmasına yol açan ve 19. yüzyılın ortalarına kadar esnafın teşkilâtlanma yapısını
oluşturan gedik sistemi’ni doğuran esnafın teşkilâtlanma sisteminin niteliği açısından da
oldukça önemli bir gelişmeyi içermesinden kaynaklanmaktadır.
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Bu aşamada ilk gelişme ikinci safhadaki gelişmelerin devamı mâhiyetindedir. Nitekim
daha önceki aşamada yer alan dükkân adedinin esnaf nizâmının uygulanmasına kefil olan
ustaların sahip oldukları dükkân adediyle sınırlandırılması ile, esnaf birliklerinin nizâmlarında
yeraldığı şekliyle ustalık hakkı verme yetkisinin esnaf birliklerine tanınması arasında bu üçüncü
aşamada doğrudan bir ilişki kurulmuşdu.
Daha önceki aşamalarda, kişinin bir meslek ve san'atı müstâkîl olarak icrâ edebilme
hakkına sahip olabilmesi için o meslek ve san'atın ustalık hakkı’nı kazanmış olması bunun için
de; 1. O iş ve mesleği iyi bildiğine ve o mesleğe ait nizâmı yerine getireceğine dâir bağlı olduğu
esnaf birliğindeki diğer ustaların kendisine kefil olması, diğer bir deyişle kefilli olması,2. O iş
ve meslekle ilgili esnaf birliğinin de kendi esnaf nizamında yeraldığı şekilde o kişiye ustalık
yapabileceğine dair ustalık hakkı iznini vermiş olması gerekiyordu.İşte esnafın meslek ve
san'atını müstâkil olarak icra edebilmesi hakkını belirleyen bir ve ikinci şıklardaki hususlara,
bu üçüncü safhada yeni biri daha eklendi.
Bu yeni gelişme, yukarıda ikinci aşamada yeralan gelişmelerden birisi olan esnaf
birliklerinin dükkân adedinin esnaf nizâmına kefil olan ustaların sahip oldukları dükkân
adediyle sınırlandırıp bu adedin üstünde dükkân açılmasının yasaklanmasıyla ilgiliydi.
Dükkân adedinin sınırlandırılması demek esnafın, bir ve ikinci şıklarda yeralan
hususlara sahip olması halinde bile artık meslek ve san'atını müstâkilen icra edebilmek hakkına
sahip olmaması demekti.
Artık esnafın meslek ve san'atını müstakil olarak icra edebilmesi için bir ve ikinci şıklara
ilaveten bu üçüncü aşamada yeni uygulamaya konulan bir şarta daha sahip olması gerekiyordu.
Yeni uygulamaya göre, bu sınırlı sayıdaki dükkânlardan herhangi bir nedenle boşalan
bir dükkân olursa bu boş dükkân ancak kefilli ve ustalık hakkına sahip kişilerden bir ustaya,
esnaf birliği nizamınca verilebiliyordu.
“...ta‘yin olunan dükkânlardan ma‘ada dükkân ihdâs itmeyûb ve ta‘yin olunan...
dükkânlardan biri mahlul oldukda yine cümle ma‘rifetiyle (bu mahlul) dükkân ... virilüb...”
Belirli sayıdaki dükkânların haricinde dükkân açılamadığından yeni uygulamaya göre
kefilli ve ustalık hakkına sahip esnafın meslek ve san'atı müstakil icrâ edebilmesi için artık bir
de bu sınırlandırılmış sayıdaki dükkânlardan birini tasarruf etmesi gerekiyordu.
Diğer bir deyişle bu sınırlı sayıdaki dükkânlardan birini tasarruf etmek veya sahip olmak
demek o meslek ve san'atı müskâkil icra edebilmek hakkına (imtiyazına) sahip olmak demekti.
Böylece sınırlı sayıdaki dükkân ile meslek ve san'atı müstakil icra edebilme hakkı
(imtiyazı) arasında doğrudan bir ilişki kurulmuş oluyordu.
Nitekim bu gelişme ile birlikte gedik kelimesinin de esnafla ilgili olarak imtiyaz
anlamında kullanılmaya başlandığını görüyoruz.
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Gerçekten de esnafa ait sınırlı sayıdaki imtiyazlı dükkânlara bu dönemde imtiyazlı
dükkân anlamında gedik dükkân deniliyordu.

“... gedik ta‘yin olunan dükkânlardan ma‘adâ dükkân ihdâs itmeyüb ve tâ‘yin olunan
gedik dükkânlardan biri mahlûl oldukda yine cümle ma‘rifetiyle dükkân gediği virilüb...”
Süleyman Sudi de gedik kelimesinin imtiyaz anlamına geldiği söylenmektedir.
Üçüncü aşamada uygulamaya konulan bu yeni uygulamaya biz gedik hakkı diyoruz.
Artık, meslek ve san'atın müstakil olarak icrâ edilebilmesi gedik hakkının elde edilmesine, yani
gedik dükkâna sahip olmaya bağlıydı.
Gedik hakkı uygulamasının başlaması ile birlikte gedik hakkının kimlere ve nasıl
tanınacağı soruları da beraberinde geldi.
Bu sorulara cevap mâhiyetindeki gelişmeler ise uygulanan hukukta kiracıyla ilgili
hukukî haklardaki gelişmelerle de yakından ilişkiydi.
Zirâ Osmanlı esnaf sistemi için her nevi yeni uygulamamın öncelikle uygulamaya
konulduğu ve imparatorluk sathına yayıldığı merkez olan ve bu itibarla esnafa ait gediklerle
ilgili ilk uygulamaların da başlatıldığı yer olan İstanbul'da gedik dükkânların büyük bölümü
esnafın kira ile tasarruf ettiği vakıf dükkânlardı.Bu yüzden vakıf dükkan kiracısı esnafla ilgili
uygulanan hukuktaki gelişmeleri de ayrıca incelemek gerekmektedir. Ancak bu yapıldıktan
sonradır ki gediksiz esnaf ile gedikli esnaf arasındaki farklılıklar ve bu farklılıkların oluşması
nedenleri ortaya konulabilmiş olsun.
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Uygulamalar

216

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste Yeni Çağ’da Osmanlı ekonomisinin özellikleri ve iktisadi düşünce anlatıldı.
Öncellikle Osmanlı’daki tarım, ticaret ve sanayi devrimleri aktarılacak ve bunların sonuçları
üzerinde duruldu. Son olarak sanayi alanında Osmanlı Esnaf üretim sistemi ve
örgütlenmesindeki değişiklikler fikri arka planlarıyla birlikte incelendi.
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Bölüm Soruları
1)
Osmanlı Tarım İnkılabı yörük ve tımar sistemlerine göre nasıl
değerlendirilebilir?
2)

Osmanlı ticaret sistemini merkantilizmden ne ölçüde farklılaşmaktadır?

3)

Osmanlı klasik sisteminde vakıfların ticaretteki rolü nedir?

4)
Osmanlı esnaf sisteminin üretim aşamasında denetlediği ve belirlediği
üretim unsurları nelerdir?
5)

Kamu Esnaf Birlikleri’nin (Ehl-i Hiref) Osmanlı ekonomisindeki yer i

6)

Gedikli Esnaf Birliklerinin oluşmasındaki birinci safha nedir?

7)

Aşağıdaki kavramları açıklayınız.

o

Gedik hakkı

o

Ustalık hakkı

o

İmtiyaz

o

Kefalet sistemi

nedir?

8) Saray kadrosunda istihdam edilen kamu esnaf birliklerine ne denir?
A) Ahi
B) Esnaf
C) Lonca
D) Gedik
E) Ehl-i Hıref (X)
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9) Aşağıdakilerden hangisi ” Ehl-i Hıref” için söylenemez?
A) Sanatkarlar, mesleklerine göre “bölük” adı verilen esnaf birliklerine ayrılmaktaydı.
B) Devrşirmelerin eğitiminin yapıldığı Enderun mektebi ve talebeleri ile ehl-i hıref
birbirinden farklı teşkilatlardır.
C) “Bölük” denilen meslek birliği mensupları, üç ayda bir maaş alıyorlardı.
D) “Ehl-i Hıref” ücretleri Hazine-i Hassa olarak adlandırılan padişahın
hazinesinden ödenmekteydi. (X)
E) 16. yüzyılda Ehl-i Hıref mensuplarının sayısı 600-1000 arasındaydı.

I.
Birinci Safha: Mal ve Hizmetleri, Üretmek, Satınalmak ve Satmak
Tekellerine Dayalı Esnaf Teşkilâtlanma Sisteminin Doğuşunu kapsar.
II.
İkinci Safha: Her Esnaf Grubunun Kendilerine Ait Nizâmı Oluşturma
Çabaları: TekelSınai Mülkiyet Haklarına Dayalı Esnaf Teşkilâtlanma Sisteminin
Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılmasını içermekteydi.
III.
Dördüncü Safha, Gedikli Esnaf Birlikleri Dönemi: Tekel İçeren Sınai
Mülkiyet Haklarının Geliştirilmesini kapsar.
10) Yukarıda sıralanan safhalardan hangisi veya hangileri Osmanlı Devletinin
kuruluş-teşkilâtlanış dönemlerinden başlayarak esnaf tekellerinin kaldırıldığı 19.yüzlılın
ilk yarısına kadar ki esnafla ilgili hukuki, iktisadi gelişme safhaları ile ilgili doğrudur?
A) Yalnız III
B) Yalnız I
C) I- II
D) II-III
E) I-II-III (X)

11) “Gedik” nedir?
A) Osmanlı’da esnaf tekellerinin daha da geliştirilmiş hali olan hukuki haklardır
(X)
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B) Osmanlı’da esnaf birliklerinin imtiyazsız çalışmasını sağlayan izinlerdir.
C) Osmanlı’da esnafların vergi muafiyetini sağlayan beratlardır.
D) Osmanlı’da tüccarların fiyat koyma hakkıdır.
E) Osmanlı’da tımar sahiplerine verilen haklardır.

12) İhtisap kanunları ve esnafla ilgili genel kanunnamelere göre aşağıdakilerden
hangisi bu hakların ve içerdikleri yükümlülüklerin belirlenmesini sağlayan unsurlardan
değildir?
A) Hangi kalitede olacağı
B) Hangi bölgede olacağı
C) Hangi fiyattan satılacağı
D) Kimlerin satın alacağı, üreteceği veya satacağı
E) Hiçbiri (X)
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10. YENİÇAĞDA OSMANLI’DA İKTİSADİ DÜŞÜNCE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. Yeniçağda Osmanlı’da İktisadi Düşünce
10.1. Osmanlı Klasik İktisat Sisteminin Dayandığı İktisadi Düşünce-Felsefe ve İktisat
Politikasının unsurları
10.2. Osmanlı Klasik iktisat Sistemini Oluşturan Unsurlarla İlgili İktisadi DüşünceFelsefe
10.2.1. Birinci Unsur: Özgür müteşebbis ve çalışanlara dayalı örgütlenmiş özel sektör
(kişisel özgürlük yerine hem kişisel özgürlük/hür müteşebbis hem de bu özgür müteşebbislerin
kurduğu özerk meslek örgütleri)
10.2.2. İkinci Unsur: Örgütlü Özel Sektör Eliyle ve Devlet Desteğiyle Yürütülen,
(tedarik, üretim ve satış aşamalarında örgütlenmiş) Serbest Piyasa Ekonomisi. (doğal ekonomigörünmez el yerine)
10.2.3. Üçüncü Unsur: Toptan ve Perakende Piyasalarla Düzenlenmiş Serbest Piyasa
ekonomisi: Üretici ve tüketici lehine fiyat istikrarı ve arz bolluğu sağlayan toptan ve perakende
piyasalar/pazarlar. Toptan piyasalarda serbest fiyat, perakende piyasalarda narhla belirlenmiş
fiyat sistemi. (Serbest Pazar yerine geliştirilmiş piyasalar/pazarlar)
10.2.4. Dördüncü Unsur: kişilerin/müteşebbisin kapital birikimini vakfederek koruyan,
vakıflarda toplanan kapitali altyapı yatırımlarına, sosyal yardımlara, transfer harcamalarına
dönüştüren vakıf sistemi. (Korunmuş Kapital(vakıf)’e dayalı serbest piyasa ekonomisi)
10.2.5. Beşinci Unsur: Piyasayı düzenleyici ve denetleyici rol oynayan, vakıflara vergi
transferleri yaparak destekleyen, sadece iç-dış güvenliği ve askeri harcamaları üstlenen sosyal
devlet
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Osmanlı Klasik İktisadi Sisteminde özel sektörün yeri nedir?
2- Osmanlı Klasik İktisadi Sisteminde devletin yeri nedir?
3- Osmanlı’da Vakıf sistemi ekonomiye nasıl bir katkı sağlmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Osmanlı Klasik İktisadi Klasik İktisadi Sistemin Okuyarak,
Tartışmalara
Sistemi
Genel
Çerçevesini Katılarak, Fikir Yürüterek,
Öğrenmek
Araştırarak.
Klasik İktisadi Sistemin Osmanlı Klasik İktisadi Okuyarak, Araştırarak.
Unsurları
Sisteminin
Unsurlarını
Öğrenmek
Okuyarak, Araştırarak.
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Osmanlı Klasik İktisadi Sistemi
Vakıf Sistemi
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Giriş
Bu derste Osmanlı Klasik iktisat sisteminin dayandığı temel felsefi ilkeler
incelenecektir. Osmanlı uyguladığı iktisat politikalarının arkasında bu felsefi ilkeler
yatmaktadır. Osmanlı iktisadi düşüncesini de belirleyen bu felsefi ilkeler derste beş unsur olarak
başlıklandırılmış ve aktarılmıştır
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Bu dönemde Osmanlı iktisadi düşüncesini en iyi anlatan belgeler Ahi Fütüvvetnameleri
ve Ahi Şecerenameleridir. Osmanlı tarım, ticaret ve sanayi alanında Osmanlı müteşebbislerinin,
meslek erbabının, çalışanların eğitiminde, yetiştirilmesinde kullanılan bu metinler, Ahi Evren
Vakfı’ndan icazetli meslek kuruluşlarının yöneticileri olan Ahi şeyhler tarafından kaleme
alınmışlardı. Yani Ahi Evren okuluna bağlıydılar. Ahi Evren’in eserlerinde kaleme aldığı
tasavvuf felsefesi içinde yer alan iktisat felsefesini, iktisadi düşüncelerden hareketle kaleme
alınmışlardı.
Ahi Evren tarafından geliştirilen İslam tasavvufuna dayalı iktisadi felsefe, iktisadi
düşüncenin Ahi şeyhler tarafından işlendiği bu metinler, her meslek birliğinin-loncasının
yönetim merkezinde, yönetici olan şeyh, Ahi-Baba, kethüdaların uhdesinde bulunduruluyordu.
Bu meslek birliği yönetim merkezleri, vakıflar tarafından meslek birliği yöneticisine
tahsis edilen tekke ve zaviyeler olduğu gibi, meslek birliğine ait “lonca yeri” denilen yönetim
merkezleri de olabilmekteydi. Meslek birliği mensuplarına iktisadi felsefe ve düşünce içeren iş
ahlakı eğitimleri de bu merkezlerde veriliyordu.
Bu metinleri incelediğimizde, Osmanlı klasik iktisat sistemini oluşturan iktisadi felsefe
ve düşüncenin ayrıntılarına erişebiliriz.
Osmanlılar, uyguladıkları iktisat hukuku ve piyasa düzenleyici rol oynayan devlet
politikalarıyla bu iktisadi felsefe-düşünceyi, tarım-ticaret-sanayi alanında tüm ekonomiye şamil
iktisat politikalarına dönüştürdüklerini görmekteyiz. Böylece Tanzimat dönemine kadar devam
eden Osmanlı klasik iktisat ekolü ve iktisat sistemi oluşturulmuş bulunmaktaydı.
Osmanlı klasik iktisat ekolü ve iktisat sisteminin unsurlarını ele alarak her bir unsurun
dayandığı iktisadi düşünce-felsefeyi ayrı ayrı anlatabiliriz.

10.1. Osmanlı Klasik İktisat Sisteminin Dayandığı İktisadi DüşünceFelsefe ve İktisat Politikasının Unsurları
Osmanlı klasik iktisat sistemi yeniçağda (1500-1750) tamamlanarak zirveye ulaşmış,
Tanzimat döneminin başlangıcına (1839) kadar uygulanmaya devam etmiştir.

228

Osmanlı klasik iktisat sisteminin unsurlarını şöyle sıralayabiliriz.
1. Özgür müteşebbis ve çalışanlara dayalı örgütlenmiş özel sektör.(kişisel özgürlük
yerine hem kişisel özgürlük/hür müteşebbis hem de bu özgür müteşebbislerin kurdukları
özerk meslek örgütleri)
Satış
yerine)

2. Örgütlü Özel Sektör Eliyle ve Devlet Desteğiyle Yürütülen, Tedarik, Üretim ve
Aşamalarında Örgütlenmiş Serbest Piyasa Ekonomisi (doğal ekonomi-görünmez el

3. Üretici ve tüketici lehine fiyat istikrarı ve arz bolluğu sağlayan toptan ve perakende
piyasalar/pazarlar. Toptan piyasalarda serbest fiyat, perakende piyasalarda narh sistemi.
(Serbest Pazar yerine geliştirilmiş piyasalar/pazarlar)
4. Özgür kişilerin/ kapital birikimini vakfederek koruyan, vakıflarda toplanan kapitali
altyapı yatırımlarına, sosyal yardımlara, transfer harcamalarına dönüştüren vakıf sistemi.
5. Piyasayı düzenleyen, vakıflara vergi trasferleri yaparak destekleyen sosyal devlet.

10.2. Osmanlı Klasik İktisat Sistemini Oluşturan Unsurlarla İlgili
İktisadi Düşünce-Felsefe
10.2.1. Birinci Unsur: Özgür Müteşebbis ve Çalışanlara Dayalı
Örgütlenmiş Özel Sektör (Kişisel Özgürlük Yerine Hem Kişisel Özgürlük /
Hür Müteşebbis Hem de Bu Özgür Müteşebbislerin Kurduğu Özerk Meslek
Örgütleri)
Tarım, sanayi ve ticaret alanında özel teşebbüsün, devletten bağımsız özerk meslek
birlikleri halinde örgütlenmesi, Ahi Evren’in mikro, mezo ve makro ölçekte kümelenme
modeline göre örgütlenme düşüncesine dayanmaktadır. Bu model yukarıda ayrıntılı
anlatılmıştır.
Osmanlılar bu modeldeki özgür müteşebbis ve çalışanların kurduğu özerk meslek
örgütlerini güçlendirerek özgür teşebbüsü güçlendirmişlerdi.
Avrupa klasik iktisadi düşüncesinde kişisel özgürlük unsuru önemli yer tutar. Ancak
kişisel özgürlüğün, özerk meslek örgütleri kurularak güçlendirilmesine önem verilmez.
Osmanlı klasik iktisat düşüncesi ve uygulamasında ise kişisel özgürlük önemlidir bu
nedenle devlet tarafından desteklenerek, özgür kişiler yani müteşebbisler ve çalışanlar özerk
meslek örgütleri kurarak güçlendirilmelidir.
Çalışanların da müteşebbis ile aynı meslek örgütünde yer alması, çalışanların
işverenlerine karşı güçlendirilmesi ile dengelenmiştir. Çalışanlar, zamanla çıraklıktan sonra
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kalfalığa ve ustalığa terfi ederek müstakil iş kurma yani müteşebbis olma hakkını kazanırlar.
Yani her bir çalışan aslında geleceğin birer müteşebbisidir. İşveren, çalışanının usta olduktan
sonra ayrılıp ayrı iş kurma hakkını engelleyemez. Sistem usta olanın ayrılıp müteşebbis olarak
yeni iş yeri açarak üretimin arttırılması üzerine kurulmuş olduğundan, usta olanın bir an önce
müteşebbis üretici olması ayrıca desteklenmektedir.
Bu kapsamda özerk meslek birliklerini özgür müteşebbis ve çalışanlar bir araya gelerek
kurarlar. Devletten meslek birliğini kurma izni alınmasına gerek yoktur. Böylece özgür
müteşebbis ve çalışanlara dayalı örgütlenmiş özerk meslek birliklerinden oluşan serbest piyasa
ekonomisi oluşturulur. Ancak örgütlü olmayan iktisadi faaliyetlere izin verilmez. Bu denetimi
örgütlenmiş özerk meslek birlikleri yapar. Örgütlü olmayan iktisadi faaliyette bulunan
müteşebbis ve çalışanlar, örgütlü meslek mensupları tarafından kadıya şikayet edildiğinde,
örgüt dışı faaliyet durdurulur.
Bu durumla ilgili hayli bol Osmanlı arşiv belgesi vardır. Bu belgelerden, örgütlü
olmayan faaliyetlerin neden yasaklandığı da açıkça belirtilmektedir. Bu nedenler arasında
meslek örgütü üyesi olmayan müteşebbisin kalitesiz üretim yaparak tüketiciyi aldatması,
kaynakların israfı ilk sıralarda yer almaktadır.
Ahi Evren köle emeğine dayalı olmayan özgür çalışanların ve müteşebbislerin işbölümü
oluşturarak örgütlenmesini önceler. Bu düşüncesi Aristo’nun işbölümünü öneren düşüncesi ile
benzeşmez. Zira Aristo özgür müteşebbisin değil kölelerin çalıştığı bir işbölümü önerir. Adam
Smith ise özgür müteşebbise, kişinin özgürlüğüne önem verir ancak özgür müteşebbisin
örgütlenmiş olmasını dikkate almaz. Yine Adam Smith’de çalışanların özgürlüğü ve örgütlü
olması da önemli görünmemektedir.
Bu yönleriyle Ahi Evren’in işbölümü sağlayarak müteşebbisin ve çalışanların
örgütlendiği özgür-özerk özel sektör anlayışı, diğer iktisadi düşünce örneklerinden ayrılır.
Örgütlenmiş özgür özel sektör müteşebbisine dayalı olmak, sermaye birikiminin de özel
sektörde, müteşebbislerde toplanması demektir. Örgütlenmiş müteşebbiste toplanacak kapital
nedeniyle Ahi Evren müteşebbisin iş ahlakına, çalışanların ve tüketicinin haklarının
korunmasına özel bir önem verir. Bu görüşlerini İslam tasavvufuna dayandırarak anlatır. Diğer
yandan da meslek örgütü mensubu müteşebbisin özgürlüğünün korunabilmesi için meslek
birliğinin özgürlüğüne, özerkliğine önem verir.
Örgütlenmiş meslek birliği mensubu müteşebbisin iş ahlakına, çalışanın ve tüketicinin
aleyhine kendi kârını arttırmaya çalışması kalitesiz üretim ve kaynak israfına neden
olacağından öncelikle meslek birliğine ve sonra da ekonomiye zarar verir. Bu nedenle öncelikle
meslek birliği yönetimi ve mensupları kendi kendilerini kontrol etmeli(otokontrol) ve birliğe
zarar veren müteşebbislere uyarıda bulunarak müdahale etmelidirler. Zarar vermeye devam
eden müteşebbisin meslekten men edilmesi, para cezası verilerek cezalandırılması ise ancak
mahkeme kararıyla olabilir. Meslek birliği yönetimi ve üyeler konuyu mahkemeye intikal
ettirirler. Bu noktadan itibaren artık devletin müdahalesi başlamış olur.
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Avrupa klasik iktisatçıları da özgür müteşebbise önem verirler. Böylece özgür
müteşebbiste toplanan kapital birikimi ile zamanla kapitalist sistem güçlenir. Böyle bir
özgürlük olmaz ise kapitalizm güçlenmez. Doğal ekonomik düzen, görünmez el vasıtasıyla
kapitalist müteşebbisin kendi çıkarları doğrultusunda hareketi, aslında genel ekonominin de
çıkarına sonuçlar doğurur. Bu nedenle özgür müteşebbise devlet müdahale etmemelidir.
Klasik Osmanlı iktisadi düşüncesi bu noktada da Avrupa klasik iktisadi düşüncesinden
ayrışmaktadır. Zira Ahi Evren’in görüşleri doğrultusunda meslek örgütü mensubu müteşebbisin
özgürlüğünü korumak ancak meslek örgütünün özgürlüğünü, özerkliğini korumakla
mümkündür. Osmanlı meslek birliklerinin özerkliğinin hayli geniş olduğunu biliyoruz. Devlet
ancak meslek birlikleri veya mensuplarıyla ilgili mahkemelere intikal eden sorunların
çözümünde pozitif müdahalede bulunmaktaydı. Avrupa klasik iktisadi düşüncesine en büyük
eleştiriler devlet müdahalesinin sınırlandırılması nedeniyle güçlenen kapitalistin çalışanları ve
tüketiciyi açıkça sömürmesine, toplam gelir artarken toplam refahın artmayıp aksine
fakirleşmiş sınıfın giderek artmasına yol açmasına yönelik oldu. Avrupa klasik iktisadi
düşüncesindeki doğal ekonomi anlayışı ve görünmez el, ekonomiyi dengeye getirmemiş,
kapitalistin menfaati genel ekonominin menfaatine olmamış, ekonomik denge kapitalist sınıf
lehine tamamen bozulmuştu.
Diğer
yandan
Osmanlıda
kapitalizmin
gelişmemesinin
nedenini
kişilerde/müteşebbislerde kapital birikiminin olmamasına bunun da özel sektörün
gelişmemesinden kaynaklandığına bağlayan düşünürler olmuştur. Bu düşünce aşağıda
açıklanacak bir diğer klasik Osmanlı iktisadi unsuru olan kapital birikiminin vakfedilerek
korunması unsurunun anlaşılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Osmanlıda gelişmiş bir
örgütlü-özgür özel sektör ve müteşebbis sınıf bulunmaktaydı. Bu sınıf, kapital birikimini
Avrupa’daki gibi kendi elinde tutmak yerine, vakfederek sabit sermayeye ve sosyal sermayeye
dönüştürerek korumaktaydı.

10.2.2. İkinci Unsur: Örgütlü Özel Sektör Eliyle ve Devlet Desteğiyle
Yürütülen, (Tedarik, Üretim ve Satış Aşamalarında Örgütlenmiş) Serbest
Piyasa Ekonomisi. (Doğal Ekonomi-Görünmez El Yerine)
Osmanlı klasik iktisadi düşüncesinde Avrupa klasik iktisadi düşüncesindeki “doğal
ekonomi” “görünmez el” ile iktisadi hayatın düzenleneceği/dengeleneceği, bu nedenle de
devletin iktisadi hayata müdahale etmesine gerek olmadığı anlayışı yoktur. Örgütlenmiş özel
sektör eliyle ve devlet desteği-denetimi ile piyasaların düzenlenmesi gerekir.
Örgütlenmiş özel sektör unsurunu sadece “iaşe” veya “tedarikçilik” (provizyonizm) ile
sınırlı olarak ele alarak incelemek yetersiz olduğu gibi yine bu unsuru “kanunı kadime” dayalı
“gelenekçilik” unsuru ile sınırlı olarak ele alarak incelemek te yetersizdir.
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Bu unsurun dayandığı iktisadi düşünce Ahi Evren’in tüm ekonominin mikro, mezo ve
makro ölçekte kümelenmesi modeline dayanmaktadır. Bu düşünceler yukarıda ilgili bölümde
ayrıntılı anlatılmıştır.
Avrupa klasik iktisat düşüncesindeki piyasayı düzenleyen doğal ekonomi/görünmez el
yerine Osmanlılar Ahi Evren’in iktisadi düşüncesinden hareketle, özel sektörün taleplerine
uygun olarak meslek örgütlerinin ve devletin eliyle ekonominin düzenlenmesini
öncelemektiydiler.
Özel sektör müteşebbisinin tedarik, üretim ve satış alanında taleplerini tek başına
gerçekleştirmesi mümkün olmadığı için örgütlenmesi gerekiyordu. Öte yandan örgütlenmiş
özel sektör meslek birlikleri arasında menfaat çatışmalarının devlet eliyle piyasa lehine
düzenlenmesi gerekmekteydi. Böylece Osmanlılar hem örgütlenmiş ancak özerk meslek
birlikleri eliyle hem de devlet eliyle düzenlenen serbest piyasa ekonomisini uygulamaya
koydular.
Avrupa klasik iktisat düşüncesinde serbest piyasaya devlet müdahalesi olarak görülen
bu düzenlemeler daha sonraları 19. Yüzyıl ortalarından itibaren Avrupa iktisat düşüncesinde ve
uygulamasında yer bulabilmişti.
Avrupa klasik iktisat düşüncesindeki “görünmez el”in ekonomiyi-piyasayı dengeye
getirmediği görülmüş, “görünmez el” yerine sivil toplum örgütlerinin ve devletin serbest
piyasayı düzenleyici müdahalede bulunması gerekliliği kabul edilmişti.
Osmanlıların şehirlerin iaşesine/tedarike (provizyonizm) özel önem vermeleri ve
örgütlenmiş meslek birliklerinin kazanımlarını koruyucu yönde devlet desteği, Osmanlı
zihniyet dünyasının iki önemli unsuru tedarikçilik(provisyonizm) ve “kanunı kadim”i
sürdürmek yani “gelenekçilik” olarak değerlendirilmektedir. Ancak bu unsurlar tek başlarına
değil örgütlenmiş özel sektöre dayalı serbest piyasa ekonomisi ile birlikte ele alındığında doğru
anlam kazanmış olurlar. Aksi taktirde, “tedarikçilik” ithalatı arttıran bir unsur, “gelenekçilik”
de, gelişmeyi engelleyen zihni bir engel olarak nitelendirilebilir.
Halbuki tedarikçilik, öncelikle örgütlü meslek birliklerinin hammadde teminine
yöneliktir, yani arz yönlüdür. İthalatı, tüketimi arttırıcı yönlü değildir. Diğer yandan
“gelenekçi” görünen tutumun dayanağı mesleki örgütlerin kazanımlarının korunmasıdır.
Mesleki örgütlenme piyasaya arzı arttırmıyor, talebi karşılamada engeller oluşturuyor ise
devlet, rakip yeni meslek örgütlerine üretim hakkı vererek, mutlak anlamda bir gelenekçi tutum
olmadığını ortaya koyuyordu.
Yani piyasa arz ve talebini karşıladığı müddetçe örgütlü meslek birliğinin kazanımları
devlet tarafından korunuyor, bu tutum gelenekçilik olarak görülüyordu. Ancak bu gelenekçilik
mutlak bir tutum olmayıp piyasanın arz ve talep ile ilgili ihtiyaçlarını sağlamaya engel
geleneksel kazanımlar derhal kaldırılarak yeni örgütlü üreticilerin piyasaya girmesi temin
ediliyordu.
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10.2.3. Üçüncü Unsur: Toptan ve Perakende Piyasalarla Düzenlenmiş
Serbest Piyasa Ekonomisi: Üretici ve Tüketici Lehine Fiyat İstikrarı ve Arz
Bolluğu Sağlayan Toptan ve Perakende Piyasalar/Pazarlar. Toptan
Piyasalarda Serbest Fiyat, Perakende Piyasalarda Narhla Belirlenmiş Fiyat
Sistemi. (Serbest Pazar Yerine Geliştirilmiş Piyasalar / Pazarlar)
Ahi Evren, tüketicinin ihtiyacını karşılayacak üretimi sağlayabilmek için üreticinin
meslek birlikleri halinde örgütlenmesini bunun piyasalarda arz bolluğu ve uygun fiyat
oluşturacağını böylece üretici ve tüketicinin bundan faydalanacağını ileri sürmekteydi.
Osmanlılar bu görüşten hareketle örgütlenmiş meslek birliklerinin üretimi ve satışı için
gerekli hammaddenin ve emtianın uygun fiyatla tedarik edilmesi ve meslek örgütü üyeleri
arasında dağıtımı için toptan piyasalar oluşturmuştu. Son tüketici/halk toptan piyasalarda
perakende satış olmadığı için buralardan alım yapamazdı. Hammadde ve emtia toptan
piyasalarında ürünler, bu ürünleri talep eden örgütlü meslek birliklerine açık arttırma usulüyle
toptan satılıyor, ürün meslek birliği üyelerine hisseleri oranında dağıtılıyordu. Böylece toptan
fiyatlar arz ve talebe göre serbest olarak belirlenmekteydi.
Perakende satış fiyatları ise tüketici lehine narha tabiydi. Üretici örgütlenmiş
olduğundan tekel oluşturup fiyatları arttırmaması için üretici kârı olarak maliyete %10-20 kar
payı ilave edilerek narh fiyatı belirleniyordu. Toptan fiyatla ürünü satın alan örgütlü meslek
birliği üyeleri, bu ürünü işleyerek yeni bir ürüne dönüştürüp veya perakende olarak
tezgahlarında narh fiyatı üzerinden halka perakende satıyorlardı.
Böylece serbest toptan piyasalara bağlı düzenlenmiş perakende piyasalar sistemi
uygulanıyordu.
Avrupa klasik iktisat düşüncesinde ise 19.yüzyıl öncesinde serbest toptan piyasalar
henüz olmadığından, serbest piyasa öncesi ekonomilere uygun olarak serbest Pazar ekonomisi
uygulanması savunulmaktaydı. Adam Smith, toptan ve perakende pazar ayırımının farkında
olmadan, malların pazarlara müdahalesiz serbestçe girmesini böylece oluşan fiyatın en uygun
fiyat olacağını düşünmekteydi. Kısaca serbest pazar ekonomisini savunmaktaydı.
Osmanlı klasik iktisadi düşüncesi ise bu noktada da, Avrupa klasik iktisat
düşüncesinden farklılık içermekteydi. Osmanlılar, basit serbest pazarlar yerine geliştirilmiş
serbest piyasa ekonomisini öngörmekteydi. Bu anlamda toptan ve perakende olarak
geliştirilmiş Osmanlı piyasalarına dayalı serbest piyasa ekonomisini uygulamaktaydı.
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10.2.4. Dördüncü Unsur: Kişilerin / Müteşebbisin Kapital Birikimini
Vakfederek Koruyan, Vakıflarda Toplanan Kapitali Altyapı Yatırımlarına,
Sosyal Yardımlara, Transfer Harcamalarına Dönüştüren Vakıf Sistemi.
(Korunmuş Kapital (Vakıf)’e Dayalı Serbest Piyasa Ekonomisi)
Bu unsur Osmanlı klasik iktisadi düşüncesini ve uygulamasını Avrupa klasik iktisadi
düşüncesinden tamamen ayıran en önemli unsurdu.
Osmanlılar özerk meslek örgütleriyle güçlendirilmiş özgür müteşebbis elinde toplanan
kapitalin, yine yüksek gelire mensup yönetici ve askeri sınıfın, mültezim, sarraf, tüccar gibi
tasarrufu olanların tasarruflarını/kapitallerini, korunmuş kapitale dönüştürmelerine yani
vakfetmelerine önem vermekteydi.
Vakıflara önemli vergi muafiyetlerinin yanında ayrıca devlete ait vergi gelirleri de tahsis
edilerek vakıf kurulması devlet eliyle ayrıca desteklenmekteydi.
Devletin vakıf kurulması için sağladığı bu önemli teşviklerin ve desteğin baş sebebi,
vakıflarda toplanan kapitalin, alt ve üst yapı yatırımlarına, sosyal yardımlara, transfer
harcamalarına yöneltilmesi idi. Yani Osmanlı’da kamusal alanda yatırımcı kurum vakıflardı,
devlet de vakıfların kurulmasını teşvik ederek yatırımları arttırmak istiyordu.
Vakıf özel/gerçek kişiler tarafından kurulabilmekteydi. Kişinin hür iradesi ile
tasarrufunu/ kapitalini vakfetmesi ile vakıf kurulabilmekteydi.
Kişilerin birikimlerini, tasarruflarını/kapitallerini vakfederek vakıf kurmalarının en
önemli sebebi birikimlerini vakfederek “korunmuş kapitale” dönüştürmekti. Böylece kendi
ailesine ve gelecek nesillerine kendi isimleri ile kurdukları vakfın bütün varlıklarıyla yok
olmadan intikal etmesini sağlamış oluyorlardı.
Bu şekilde korunan vakıf varlığından sağlanan gelirlerle, yaşamları boyunca ve öldükten
sonra hem ailelerine sürekli ücret geliri sağlıyorlar, hem de hayır hizmetlerini, sosyal yardımları
sürdürülebilir halde sürekli yapabilir hale gelmiş oluyorlardı.
Devlet vakıf hukuku ile vakfedilen varlığın başkaları tarafından alımını, satımını,
haczedilmesini, mirasçılara intikal ederek bölüşülmesini yasaklamıştı. Vakfın yönetimini
kötüye kullanarak vakıf varlığını azaltan, vakfa zarar ettiren, vakıf varlığını yok eden yönetici,
bu zararı tazmin etmekle mükellefti. Böylece vakfedilerek korunan kapitalin başkaları
tarafından yok edilmesinin önlenmesi, devlet denetiminde güvence altına alınmış oluyordu.
Avrupa klasik iktisat düşüncesinde vakıf sistemi ile kapitali koruma yöntemi olmadığı
gibi kapitali toplumsal ihtiyaçları karşılamaya yani kamu yatırımlarına yönlendiren
yatırımcıları da yoktu. Kapitalin hem korunabilmesi hem de kamusal alanda yatırımlara
dönüştürülmesi mekanizması iktisadi düşüncede yer bulamamış ve geliştirilmemişti.
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Aksine Avrupa klasik İktisadi düşüncesinde devlet ekonomiye müdahale etmemek
adına alt ve üst yapı yatırımları ve sosyal yardımlar yapmadığından, tasarruf/kapital toplumsal
ihtiyaçları karşılayacak alt ve üst iktisadi yatırımlara ve toplumsal faydaya dönüşmüyordu.
Kapitalistin birikimi artmaktaydı ancak devlet düzenleyici rol oynamaması nedeniyle bu
birikimler iktisadi kalkınmaya dönüşmüyor, toplum azınlık zenginler ile gitgide çoğalan
fakirlerden oluşan bir yapıya dönüşüyordu.
Ayrıca kapitalistin kapitalini “korunmuş kapital”e dönüştüren vakıf benzeri bir kurum
da geliştirilmediğinden Avrupa’da kapital, çok kazanma hırsına kapılmış bu nedenle zarar etme
ihtimali yüksek şirketler elinde kalıyor, spekülatif alanlara yöneliyor bu da kapitalist sistemde
önlenemeyen devri iktisadi krizlere sebep oluyordu.
Osmanlı da ise kamu yararına vakfedilen sermayeyi temsil eden vakıflar kır-şehir
ilişkisine dayalı faaliyet gösteriyorlardı. Vakıflara gelir sağlayan en önemli kaynaklar ise kırsal
kesimde sahip oldukları verimli topraklar üzerinde kurulu köy ve çiftlikler ile vakıflara tanınan
vergi muafiyetleri ve vakıflara tahsis edilen vergi gelirleri idi.
Vakıflar kırdan/tarımdan elde ettikleri gelirlerle, şehirdeki çarşı, dükkan, han,
kervansaray gibi iktisadi yapıları, cami, mescit, mektep, medrese gibi din ve eğitime ait yapıları,
şehirdeki konutların önemli bir bölümünün inşa edeni, kurucusu ve sahipleriydi. Kır ve
şehirdeki altyapı yatırımlarını işleterek elde ettikleri gelirlerle, kasaba ve şehirlerde inşa
ettikleri ticari-sınai-sosyal-dini-kültürel altyapıların onarımı ve yenilemesini sağlayarak
şehirlerin bu önemli fiziki yapılarının sürekliliğini sağlıyorlardı.
Devlet kamu yararına vakfedilen sermayeye katkı sağlamak üzere, özellikle tarım
kesiminden sağlanan vergi gelirlerinin bir kısmını (ortalama %10) vakıflara tahsis etmişti.
Yine devlet, kamu yarına vakfedilen sermayeye katkı sağlamak üzere, şehirlerdeki rantkira getirecek önemli alanları vakıflara imtiyaz-rant sağlamak üzere vermekteydi. Bu imtiyazlı
rant oluşturan bölgelerde inşa edilen çarşı han, dükkan gibi yapılardan elde edilen kira geliri ile
vakfın hayratı olan ve şehrin ihtiyacı olan sosyal, dini, kültürel ve iktisadi altyapıyı inşa etmek
üzere belirlenen alanlar, yine bir imtiyaz olarak vakıflara verilmişti.

10.2.5. Beşinci Unsur: Piyasayı Düzenleyici ve Denetleyici Rol
Oynayan, Vakıflara Vergi Transferleri Yaparak Destekleyen, Sadece İç-Dış
Güvenliği ve Askeri Harcamaları Üstlenen Sosyal Devlet
Bu beşinci unsur aslında dördüncü unsurun yani vakıf sistemi uygulamasının doğal
sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Osmanlı sosyal devlet düşüncesini anlayabilmek için klasik dönem Osmanlı maliyesine
kısaca bakmak yararlı olur. Osmanlı maliyesi üç unsurdan oluşmaktaydı. Bunlardan ilki merkez
kamu maliyesidir. Merkezin askeri, sivil bürokratik harcamalarını içerir. İkincisi Timar’dır.
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Bitkisel tarım üretiminin vergilendirilmesini ve taşradaki askeri-sivil bürokrasinin ücretlerini
içeren cari harcamaları içerir. Üçüncüsü vakıflardır. Altyapı yatırımlarını ve kamu sosyal
yardımlarını içerir.
Merkez kamu maliyesi, Timar vergi gelirlerini ve vakıf vergi gelirlerini içermez.
Bunlardan timar vergi geliri merkez dışındaki askeri harcamalara ayrılmıştır. 16. yüzyılın
ortalarında Timar sistemi ile toplanılan vergi geliri, toplam vergi gelirinin %37’sini
oluşturuyordu.
Aynı yüzyılda vakıflara ise toplam bütçe vergi gelirinin %10-12 sinin transfer edildiğini
görüyoruz. Yani bunun anlamı devlet vakıflara, kendi bütçesinden belirtilen oranda kamu
yatırımı yapılmasını temin edecek kaynak aktarmaktaydı.
Klasik dönem Osmanlı kamu maliyesi bütçesini Avrupa devletleri ile kıyas ettiğimiz
zaman nispeten küçük olduğu görülür. Bunun en önemli sebebi Osmanlı merkez kamu
maliyesinin askeri sivil bürokrat ücretleri ve savaş harcamalarının finansmanından oluşmasıdır.
Özellikle timar sektörüne ve vakıflara tahsis edilen vergi gelirlerini içermemesidir. Devletin
finansman ihtiyacı sınırlandırıldığı için vergi gelirleri ve vergi oranları da Avrupa’ya göre
makul ölçülerdeydi.
Bu özelliklerine baktığımızda Osmanlı devletinin kamu yatırımlarına ve sosyal yardıma
kaynak aktararak sosyal devlet niteliğinde olduğunu, yatırımları özel sektöre bırakarak piyasa
düzenleyici ve denetleyici rol oynadığını, bu anlamda hem sosyal devlet hem de serbest piyasa
ekonomisini destekleyen devlet rolünü üstlendiğini görüyoruz
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste Osmanlı Klasik iktisat sisteminin dayandığı temel felsefi ilkeler incelendi.
Osmanlı uyguladığı iktisat politikalarının arkasında bu felsefi ilkeler yatmaktadır. Osmanlı
iktisadi düşüncesini de belirleyen bu felsefi ilkeler derste beş unsur olarak başlıklandırılmış ve
aktarıldı.
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Bölüm Soruları
1)
Osmanlı Klasik İktisat sistemini oluşturan unsurlardan “Müteşebbis ve
çalışanlara dayalı özek sökter” unsuru ne ifade etmektedir?
2)
Osmanlı Klasik İktisat sistemini oluşturan unsurlardan “: Örgütlü Özel
Sektör Eliyle ve Devlet Desteğiyle Yürütülen Serbest Piyasa Ekonomisi” unsuru ne ifade
etmektedir?
3)

Vakıf sistemi Osmanlı Klasik İktisat sisteminde nasıl bir öneme sahiptir?

4) Aşağıdakilerden hangisi Klasik Avrupa İktisat Düşüncesi’nde korunmuş
kapitale kurumların gelişememesinin sonuçlarından biri değildir?
A) Avrupa’da kapital spekülatif alanlara yöneliyor bu da kapitalist sistemde
önlenemeyen devri iktisadi krizlere sebep oluyordu.
B) Tasarruf/kapital toplumsal ihtiyaçları karşılayacak alt ve üst iktisadi yatırımlara ve
toplumsal faydaya dönüşmüyordu.
C) Kapitalistin birikimi artmaktaydı ancak devlet düzenleyici rol oynamaması nedeniyle
bu birikimler iktisadi kalkınmaya dönüşmüyordu.
D) Devlet ekonomiye müdahale etmek adına alt ve üst yapı yatırımları ve sosyal
yardımlar yapıyordu (X)
E) Toplum azınlık zenginler ile gitgide çoğalan fakirlerden oluşan bir yapıya
dönüşüyordu.

5) Osmanlıların şehirlerin iaşesine/tedarike özel önem vermelerini aşağıdaki
terimlerden hangisi ile en uygun biçimde ifade edebiliriz?
A) Provizyonizm (X)
B) Merkantalizm
C) Gelenekçilik
D) Vakıf
E) Ahilik
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6) Osmanlı iktisadi zihniyet dünyasının önemli unsuru olan “kanun-ı kadim”i
sürdürmek anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Merkantalizm
B) İaşecilik
C) Gelenekçilik (X)
D) Sosyal Devlet İlkesi
E) Korunmuş Kapital

7) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Klasik İktisadi Sistemi’nin unsurlarından biri
değildir?
A) Özgür müteşebbislerin kurdukları özerk meslek örgütleri
B) Doğal Ekonomi yerine Görünmez El Prensibi (X)
C) Serbest Pazar yerine geliştirilmiş piyasalar/pazarlar
D) Özgür kişilerin kapital birikimini vakfedere vakıf sistemi.
E) Vakıflara vergi trasferleri yaparak destekleyen sosyaldevlet.

8) Osmanlı Klasik İktisadi Sistemi’ne göre aşağıdakilerden hangisi tedarikçilik
için söylenebilir?
A) Tedarikçilik, öncelikle örgütlü meslek birliklerinin hammadde teminine yöneliktir.
B) Arz yönlü olduğu için tedarikçilik ithalatı, tüketimi arttırıcı yönlü değildir.
C) Örgütlenmiş özel sektöre dayalı serbest piyasa ekonomisi ile birlikte ele alındığında
doğru anlam kazanmış olur.
D) Tamamlayıcı diğer unsuru ise gelenekçiliktir.
E) Hepsi (X)
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11. İKTİSADİ DÜŞÜNCE EKOLLERİ, DOĞUŞU GELİŞİMİ: KLASİK
EKOL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Fizyokratlar
11.1.1 Dr. Ouesnay Françoış (1694 - 1774)
11.1.2. Turgot (1727- 1781)
11.1.3. Pierre Boısguılbert (1646 - 1714)
11.1.4. Dupont De Nemours (1739 - 1817)
11.2. Klasik Ekol
11.2.1. Adam Smith (1723 - 1790)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- İktisadi hayat doğal bir takım yasalara göre mi işlemektedir?
2- En temel iktisadi değer sizce nedir?
3- Bir malın değeri onun kullanım özelliklerine mi bağlıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Klasik Ekolün Etkilendiği Fizyokratlar
ve
onların
İktisadi Düşünceler
modern iktisada katkılarını
öğrenmek
Klasik
Ekolün
Temel Klasik
Ekolün
Kavramları
yaklaşımlarının
ortak
özelliklerini öğrenmek

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuyarak, Tartışmalara
Katılarak,
Fikir
Yürüterek, Araştırarak.
Okuyarak, Tartışmalara
Katılarak,
Fikir
Yürüterek.
Okuyarak, Tartışmalara
Katılarak, Araştırarak.
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Anahtar Kavramlar
Doğal Düzen
Kullanım Değeri
Mübadele Değeri
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Giriş
Bu derste modern iktisadi düşünceyi oluşturan temel ekolleri incelemeye başlayacağız.
Günümüz iktisadi düşüncesinde kullanılan bir çok modern kavramın kendisi veya temeli bu
dönemde ortaya çıkan fikirlerden oluşmuştur.
İlk başta klasik iktisat ekolünün temellerini oluşturan fizyokratların toprak ve emek ile
ilgili fikirleri incelenecektir. Sonrasında Klasik İktisad’ın kurucusu Adam Smith’in düşünceleri
ayrıntılarıyla değerlendirilecektir.
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11.1. Fizyokratlar
Fizyokrasi terimi Doğa Kuvveti anlamına gelir. Ekonominin bilimsel bir nitelik ve
özellik kazanmasının başlangıcı olarak kabul edilen Fizyokrasi, tarımı ihmal eden ve devletin
ekonomik politikası için pratik reçeteler ileri süren merkantilizme karşı doktrin alanında uyanmış olan ilk kuvvetli tepkidir. Bu tepkinin Fransız düşünürler tarafından kurulmuş bir ekol
olduğunu söylemek yerinde olacaktır.
Fransa Kralı 15. Louis’in doktoru olan François Quesnay (Kene okunur) 60 yaşlarında
iken kendisini iktisadi olayların araştırılmasına adamıştır. İlk iktisat teorisini kurmak onuru da
ona aittir. Ayrıca ekonomik düşünce tarihinde Ekonomist sıfatı da ilk kez fizyokratlar için kullanılmıştır. Fizyokratların esas önemi; Ekonomik faaliyetlerin bir bütün halinde ele alınması
ve ekonomik olayların objektif yönden incelenmesini ilk kez onlar tarafından yapılmış
olmasından ileri gelir.
Bu ekole mensup ekonomistler, bütün ekonomik ve sosyal yaşayışa egemen birtakım
doğal kanunların varlığına inanmaktadırlar. Fizyokrat ekonomistlere göre doğal düzen i
oluşturan bu kanunlar sonsuz ve ölümsüz olup bunların zamana ve yere göre değişmeleri söz
konusu değildir. Bu nedenledir ki bu ekole mensup ekonomistlere fizyokrat adının dışında
ayrıca Tanrıcı Liberalîstler adı da verilmektedir. Ama bu liberalizm tam rekabet
mekanizmasından çok, Natüralist bir felsefeye, bir tabii düzen anlayışına dayanmaktadır. Tabi
düzen anlayışı sayesinde iktisadi kanunlara varılabilecektir.
Doğal düzenin Tanrısal olduğuna inanan ve düşüncelerinin aslını bırakınız yapsın;
bırakınız geçsin; dünya kendi kendine yürür (Laissez faire, Laissez passer - Le monde va
de lui – mem) formülü ile anlatan fizyokrat ekole göre, ekonomik hayata ve sosyal yaşayışa
egemen olan doğal kanunlar tıpkı yerçekimi kanunu gibi, her yerde ve her zaman aynı olup
insan iradesinin üstündedir. Bunların değişmesi söz konusu olmadığı gibi bunları kabul etmemek veya bunlara karşı koymaya kalkmak da mümkün değildir. Bu nedenle ekonomik
hayata sonsuz denebilecek bir ölçüde serbesti tanınmalı ve bireylere çıkarlarını en yüksek
kılabilme olanakları sağlanmalıdır.
Fizyokrat düşünürlere göre tanrısal olduğu kabul edilen tabii düzen bir
toplumda devlet müdahalesine gerek olmaksızın kendi kendine oluşmaktadır.
Devlete düşen görev ise tabii düzenin oluşmasını engellememek ve bireylerin
kendi çıkarlarını sağlayabilmeleri için yapacakları girişimlere müdahale etmemektedir. Fizyokratlara göre, hürriyet üretim artışının, iktisadi ve sosyal gelişmenin temelidir.
Hürriyet, normal fiyatı oluşturması bakımından da zorunludur. Bu fiyat üretimle ilgilidir.
Üretim denilince daima tarımsal ürünler anlaşılır. Net hâsılanın artması toplam servetin
çoğalması demektir. Bu yapıldığı takdirde yalnız bireylerin çıkarları değil tüm toplumun
çıkarı sağlanmış olacaktır. Çünkü fizyokrat düşünürlere göre toplumu oluşturan bireylerin çıkarları arasında tutarlı bir ahenk vardır.
Doğal düzen ve tarımsal faaliyetlerin önemi üzerinde çeşitli yapıtlar vermiş ve
liberalizm sisteminin düşünce ve felsefi yapısını hazırlamış fizyokrat ekonomistlerin en ünlüsü
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yukarıda da bahsettiğimiz gibi, hiç kuşkusuz, fizyokrasi’nin kurucusu olarak tanımlanan Dr.
François Queşnay’dir. Ancak Melon, Pierre Boisguilbert, M.Vauban ve Fenelon gibi
düşünürler de Dr.Quesnay'dan önce fizyokrasi ile ilgili görüşler ileri sürmüşler ve bu akımı
etkileyen ve oluşturan bazı yapıtlar meydana getirmişlerdir.

11.1.1. Dr. Ouesnay François (1694 - 1774)
Fizyokrasi’nin kurucusu olarak kabul edilen Dr.Ouesnay (1694-1774) ekonomi düşünce
tarihine 1758 yılında meydana getirdiği ünlü Ekonomik Tablo (Tableau Eco-nomique) ile
girmiştir.

11.1.2. Turgot (1727- 1781)
Doğal düzenin, özel mülkiyetin ve tam rekabet serbestîsinin var olduğu bir düzene göre.
düşünülmüş olan ekonomik tabloya, sonradan Ouesnay'ın asıl görüşüne sadık kalınmak ve onun
mantığını fazlaca zedelememek suretiyle Turgot (1727-1781) tarafından bazı yenilikler
getirilmiştir.
Fizyokrasi ekolünün ekonomi teorilerini ve özellikle bunlardan, vergilerle ilgili
olanlarını uygulama alanına koymaya çalışan Turgot, gösterdiği başarı sonunda Fransa Maliye
Bakanı olmuş ve bu görevde ilk defa olarak vergi sistemlerini bilimsel temellere göre
hazırlayarak sistemli bir devlet bütçesi yapmış ve yönetim masraflarında büyük tasarruf
sağlamıştır.
Turgot'a göre verimli olan yalnızca toprak değildir. Aynı zamanda emek de toprak kadar
verimlidir. Hatta sonradan Turgot sermaye'nin de verimli olduğunu ileri sürerek ilk defa olarak
tarımdaki azalan verim kanunu’ndan söz etmiştir. Fizyokratlar tarafından inceleme konusu
yapılmamış olan sermaye ve faizin ekonomik rollerini açıklayan ve ekonomik değer kavramı
hakkında ilgiyle izlenen fikirler ileri süren Turgot, bu görüşleriyle başta Ouesnay olmak üzere
Fizyokrat ekolden yavaş yavaş uzaklaşarak, daha çok klasik ekole yaklaşmıştır. Turgot'a göre
cari değer, mübadelede bulunmak isteyen iki kişinin mübadeleye konu olacak mallara
verdikleri öneme göre birbirlerine verdikleri malların miktarları ile belli olmaktadır. Turgot, bu
konuda şu sonuca ulaşmaktadır: Her mübadelede tek olarak ele alındığı zaman, mübadele
olunan malların her birinin değeri, mübadelede bulunan kimselerin ihtiyaçlarına, isteklerine ve
imkânlarına göre karşılıklı rızaları neticesinde meydana gelmektedir.

11.1.3. Pierre Boisguilbert (1646 - 1714)
Pierre Boisguilbert’in xvııı.'yüzyıl başlarında tarımın Fransa'da ihmal edilmesi üzerine
ileri sürdüğü görüşler nedeniyle fizyokrasinin doğmasını hazırlayan düşünürler arasında özel
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bir yeri yardır. Milli Servet ve Gelir konularını incelemeye çalışmış bir maliyeci olan
Boisguilbert Le Detail de la France ve Le Factum adlarını taşıyan eserleri önce büyük bir ilgi
uyandırmamıştır. On sekizinci yüz yılda Fransız sosyalist yazarlar bu kitaplardan geniş bir
biçimde yararlanmışlardır.
Pierre Boisguilbert, kendisinin bir yıl sürgüne gönderilmesine neden olan ye
toplattırılan Le Factum adlı kitabında savaşların ülkelerin refahını olumsuz yönde etkilediğini,
vergilerin adaletsiz olduğunu ve iç ticarette, il sınırlarından geçirilen malların her il sınırında
ayrı ayrı gümrük vergisine tabii tutmanın milli ekonomi yönünden sakıncalı olduğunu
açıklamıştır. Ayrıca servet elde etmenin ve zengin olmanın başlıca kaynağı olarak da tarım’ı
göstermiştir.
Öte yandan, servetin ve iktisadi değerin oluşumunda, insan ihtiyaçlarının giderilmesinin
en etkin bir unsur olduğunu söyleyen Boisguilbert tarımın, en başta gelen bir faaliyet dalı olması
gerektiğini söylemiş ve sanayi faaliyetlerini aşırı bir biçimde destekleyen Colbert'i eleştirerek
değerli maden biriktirmenin anlamsızlığına işaret etmiştir.

11.1.4. Dupont De Nemours (1739 - 1817)
Dupont De Nemours, fizyokrasiyi Tabu Nizam İlmi biçiminde tarif etmiş ve insanları
idare eden tabii kanunların varlığını ispat etmeye çalışmıştır. Hayatta güvenliğe sahip
olabilmek için tabii kanunları keşfedip, onlara uymanın gerekliliğini işaret eden Dupont,De
Nemours, tabiatın yegâne servet kaynağı olduğunu, toprakların özel mülkiyet rejiminde
dağılmasını, dahili ve harici ticaretin tam bir rekabet içinde yapılmasının zorunlu olduğunu
söylemiş, ferdi faklar ile ekonomik hürriyetin savunmasını yapmıştır.
1

11.2. Klasik Ekol
Klasik okul Fizyokratların tezlerine karşı bir antitez ya da sentez akımı olarak ortaya
çıkmıştır. Sentez olma anlamını da üretimin sadece; Fizyokratlarda olduğu gibi; tarıma dayalı
değil, hem tarım hem sanayi hem de bütün diğer ekonomik faaliyetlere önem vermesinden ötürü
kazanır. Klasiklere göre, insanlar aklın organize ettiği duyguları ve ihtiyaçları göz önünde
tutarlar. Bunun için de rasyonel hareket ederler. Akıl, insanın hizmetinde bir araçtır. Akıl
malların faydalarını karşılaştırır ve sıraya koyar. Tüketiciler de, üreticiler de kendi çıkarlarını
ararlar.
İngiliz Klasik doktrini uzun yüzyılların sonunda doğmuştur. Bu süre içinde birbirini
izleyen, birbirini tamamlayan düşünürler, filozoflar ve iktisatçılar bu doktrinin kurulmasında
önemli rol oynamışlardır. Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, Babtiste Say, Stuart
Mill, Frederic Bastiat ve Thünen bu kişiler arasında sayılabilir.
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Yukarıda saydığımız bu önemli kurucu iktisatçıları gözden geçirmeye çalışalım.

11.2.1. Adam Smith (1723 - 1790)
Prof. Adam Smith, 1723’te İskoçya’nın Fife Kontluğuna bağlı Kirkcaldy kasabasında
dünyaya geldi. Smith 4 yaşına geldiğinde başından bir kaçırılma hikâyesi geçmiştir. Bu sıra dışı
olay onu bir Çingene çetesinin kaçırması ile vuku bulmuştur. Smith’in amcasının çabaları ile,
Çingenelerin izi bulundu ve onlar A.Smith’i bırakmak zorunda kalmışlardır. The Life of Smith
adlı eserde onun için; Neredeyse zavallı bir Çingene olacaktı. diye yazılmıştır.
Adam Smith on dört yaşında Glasgow Üniversitesi'nde ahlak felsefesi konusunda eğitim
görmeye başlamıştır. Özgürlük, hukuk ve ifade özgürlüğü konularındaki tutkusu burada
alevlenmiştir. 1740 yılında Oxford'daki Balliol Koleji'nde okumaya başlamış fakat 1746 yılında
okulu terk edip Oxford'un imtiyaz denetimi konusunda eleştirmenlik yapmaya başlamıştır.
Daha sonra Glasgow’a dönen Smith’e henüz 27 yaşında olmasına rağmen Mantık Kürsüsü’nde
ders verme imkanı tanındı. Belli bir süre sonrada Ahlak Kürsüsünün başına geçti. Smith için
Glasgow Oxford’tan kat be kat daha iyi bir ortam idi. Bu şehirde klasik bir akademi dünyası
hâkimdi. Profesörler daha çok ciddi yapıdaki insanlardı. Bunların aksine Smith daha şakacı ve
çocuksu bir yapıdaydı; bu durumdan yukarıda bahsedilen ciddi profesörler grubu pek haz
etmemişlerdi.
Adam Smith değişik karakteri dolayısıyla ve özellikle dalgınlığı ile dikkat çekmekte idi.
Bir defa o çok dalgın bir insandı.(Bununla ilgili birçok hikâyesi vardır Adam Smith’in) Bir
defasında bir dini törende sürekli gülümsediği için ve senato açılışlarının dua ile yapılmaması
önerisi getirdiği için neredeyse Üniversiteden atılıyordu. Dalgın özelliği neredeyse herkesçe
biliniyordu. Bu özelliği onun kafasının içinin ne kadar dolu olduğunu göstermektedir. Aynı
zamanda bu özelliği sayesinde belli bir sempati toplayabilmiş, öğrencileri tarafından çok
sevilen ve aranan hoca olabilmiştir. Eğitim anlamında çok yetenekli ve özverili idi Smith. Onun
dersleri dolu olurdu; ayrıca konuşma tarzı ve ders işleme metodu taklit edilen bir fenomen
olarak dikkat çekmişti.
A.Smith’in İktisadi Görüşleri:
Ferdi çıkarlarla toplum çıkarları arasında kesin bir uyumun var olduğuna inanan Adam
Smith'e göre, Fertler kendi öz çıkarları peşinde koşarlarken, aynı zamanda toplumun
çıkarına da hizmet etmekte ve böylelikle, en elverişli bir ekonomik sonuç elde
edilmektedir. Çünkü, bir toplumun serveti; o toplumu oluşturan bireylerin servetlerinin
toplamına eşittir. Bundan dolayı Adam Smith'e göre ekonomik çıkarları için fertlere bir
serbestlik tanımak gerekir.
Bu sağlanabildiği takdirde, çıkarların etkisi altında hareket etmek zorunluluğunda olan,
elinde bulundurduğu sermayeye en uygun kullanma ve yatırım yerini seçebilecek ve böylelikle
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birey çıkarı ile toplum çıkarı arasında gerçek bir uyum oluşacaktır. Adam Smith'e göre böyle
bir uyum, Serbest rekabet mekanizması sayesinde sağlanabilmektedir.
Görülüyor ki, Adam Smith'in görüşleri,- Hürriyet i temel alan bireyci (individüalist)
bir doktrin halinde belirmektedir. Bu doktrini ile fizyokratları andıran ve onlar gibi Bırakınız
yapsınlar, bırakınız geçsinler formülünü kabul kabul eden Adam Smith, bazı yönleri ile
fizyokratlardan ayrılmaktadır. Zira, Adarri Smith, fizyokratlar gibi bu düzenin, Tanrısal
olmadığına ve bireysel çıkar fikri ile bireyin ruhsal eğilimlerine dayandığına inanmaktadır.
Adam Smith'e göre, böyle bir düzen a-prior yani önceden kabul edilmiş bir ilke
değildir. Adam Smith, bu hususu şöyle belirtmektedir: Fert kendi çıkarının peşinde koşarken
bazen genel çıkara öyle bir hizmet eder ki, bunu bilhassa yapmak istese bile o derece iyi
hizmet edemez.
Eşitsizlik doğaldır ve mülkiyet hakkı, onu kıskanan yoksullara karşı korunmalıdır
diyen Adam Smith'e göre hükümdar, zengini serveti için değil, mülkiyet kendiliğinden
korunması gereken bir kurum olduğu için himaye etmelidir. Çünkü, Adam Smith için
Mülkiyet, tersi saptanıncaya kadar yetenek ve başarının bir armağanı olup, yoksul ise sermaye
sahibi olabilmek ve servetin sağlayabileceği işleri yapabilmek konusunda gerekli yeteneğe sahip olamayan kişidir.
Adam Smith, eski Yunan filozoflarından olan ve bir malın ekonomik değerini onun
yarattığı faydada arayan Aristo'nun her malı iki türlü kullanmak veya her mal için iki çeşit
kullanma sahası göstermek mümkündür, görüşünden hareket ederek, değer kavramını;
-

Kullanma değeri ve

-

Mübadele (değişim) değeri

Şeklinde ikiye ayırmıştır.
Adam Smith’e göre değer, bazen( bir şeyin faydası, bazen de o malın başka malları satın
alabilme gücü anlamına gelmektedir. Böylelikle birinci halde kullanma, ikinci halde ise
mübadele değerleri oluşmaktadır. Adam Smith'e göre bir malın, onu tasarruf eden şahıs için
sahip olduğu önem şeklinde tanımlanan kullanma değeri malların faydası ile ölçülmektedir.
Fakat kullanma değeri büyük olan şeylerin çoğu zaman mübadele değerleri yoktur veya çok
azdır.
Başka bir deyimle, kullanma değeri çok yüksek olan bir malin mübadele değeri sıfır
olabilir veya aksi bir durumda, mübadele değeri çok yüksek olan bir malın da kullanma değeri
sıfır olabilir. Mesela su, son derece faydalı olduğu halde su karşılığında hemen hemen hiçbir
şey alınamaz. Yani suyun kullanma değeri yüksek, fakat mübadele değeri sıfır denecek kadar
küçüktür. Buna karşın, mesela elmasın büyük bir kullanma değeri olmadığı halde yüksek bir
mübadele değeri vardır. Çünkü elmas karşılığında birçok mal alabilmek mümkündür. Bundan
dolayı da Adam Smith'i ilgilendiren sadece mübadele değeri olmuştur.
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Adam Smith, malların değerlerini açıklamaya çalışırken, malları önce tekrar
üretilmeleri mümkün olup olmadığına göre;
-

Çoğaltılması mümkün olmayan mallar ve

-

Çoğaltılması mümkün olan mallar

şeklinde ikiye ayırmaktadır.
Adam Smith’e göre, çoğaltılması mümkün olmayan malların (eski sanat eserleri,
tablolar, halılar, şaraplar v.s. gibi) değerleri bunların nedretlerine bağlıdır. Mesela, ölmüş bir
sanatkârın eserlerinin değeri, hem eserlerin sınırlılığına, hem de fertlerin bu eserlere verdiklere
önem derecesine-göre oluşacaktır.
Çoğaltılması mümkün olan mallar ise, üretilebilen ve dolayısıyla mübadeleye rahatlıkla konu olan mallardır. Bundan dolayı da Adam Smith, sadece
bu mallar ile ilgilenmiş ve bu malların mübadele değerlerini açıklamaya çalışmıştır. '
Adam Smith'e göre mübadele değeri, iki şekilde görünmektedir. Yani mübadeleye konu
olan bütün araçların;
-

Piyasa değeri ve

-

Üretim değeri

olmak üzere iki değeri vardır.
Adam Smith, piyasa değerinin fiyata karşılık olduğunu ve bu fiyatın belirli bir piyasada
belirli bir anda Arz ve Talep Kanunu’na göre belirlendiğini söyler. Üretim değeri ise, malın
gerçek veya doğal değerine karşılık gelmekte ve malın maliyeti ile ifade edilmektedir.
Adam Smith'e göre bu sonuncu, yani üretim değeri, mıknatıslı bir eksen görevi
görmekte ve piyasa değerini kendi etrafında oluşturmaktadır. Böylelikle bir malın piyasa
değeri, yani fiyatı, belirli bir devreyi kapsamak şartıyla, üretim değerinin altına ve üstüne inip
çıkmakta, fakat daima onun etrafında bir seyir izlemektedir. Böyle bir oluş, hiç şüphesiz arz ve
talebin,' kolaylıkla ve hiç kısıtlamaya bağlı tutulmadan karşılaşabildikleri bir piyasa için söz
konusudur.
Diğer taraftan Adam Smith, mübadele değerinin esasını malların üretim değerlerine
dayandırırken, ilkel cemiyetlerde üretim değeri için sadece emek unsurunu değere ölçü olarak
almakta; ileri ekonomilerde ise üretim değerinin üretime katılan bütün faktör gelirlerinden,
yani emek faktörünün karşılığı olan ücret, müteşebbis faktörünün karşılığı olan kâr, doğa
faktörünün karşılığı plan rant ve sermaye faktörünün karşılığı olan faiz den oluştuğunu kabul
etmektedir.
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Bu bölümde kısaca Adam Smith’in dünyasında bu liberal sistemin hangi argümanlarla
şekillendiğinden bahsetmeye çalıştık. Bunları madde madde yazarak daha anlaşılır hale
getirebiliriz.
Şöyle ki;


Her insan esas olarak şahsi menfaat dürtüsü ile davranır. İnsan bencildir ve bu insan
davranışının temelidir. İnsan kendi ikbali için yaşar.



İnsan ancak kendisini sever.



İnsan özgür olmak ister. Bu onun mülkiyet hakkı olduğu duygusunu doğurur.



Ekonomiyi düzenleyici unsur Rekabettir. Bu rekabetten kasıt; kişisel çıkarları ile
hareket edenlerin piyasa zemininde çatışmasıdır. Herkes kendi çıkarı için
uğraşırken, kendi gibi aynı kişisel çıkar uğruna yola çıkmışlarla çatışır, rekabet eder.



Kişisel çıkar çatışması beklenmedik şekilde bir toplum uyumu ortaya çıkarır.



İnsanın çalışmasının temel dayanağı onun değiş-tokuş etme veya alış-verişte
bulunma arzusudur. Piyasada bir self-determination vardır. Yani insan piyasa’da
kendsini memnun edecek şeyi yapabilir; ama piyasanın onaylamadığı bir şeyi
yaparsa, bu hareketin bedelini eknomik yıkım ile alır. Kısacası piysa kendi kendine
bir denetim sağlamış olur.



Modern Sanayiyi veya Smith’e göre zenginliği kuran-getiren 2 unsur İŞ BÖLÜMÜ
ve SERMAYE BİRİKİMİdir.



İş bölümü olmazsa olmazdır. Bunu bir toplu iğne imalatı ile açıklamıştır. Bu örnekte
iş bölümü ile beraber verimliliğin ve emek ürününün arttığını anlatır.



Emek zenginliğin kaynağıdır. Zenginliğin artması doğrudan emeğin kullanılış
biçimine bağlıdır. Nedenle iş bölümü burada verimlilik arttırıcı işlev görür.



Nüfus Yasası geliştirmiştir. Buna göre; işçiler de, başka herhangi bir mal gibi, talebe
göre üretilebilir.Yani ücretler artarsa çalışan sayısı artar ve dolayısıyla doğum oranı
artar.



Ücretleri belirleyen Efektif Taleptir.



Emek zenginliğin kaynağıdır. Zenginliğin artması doğrudan emeğin kullanılış
biçimine bağlıdır.



Zenginlik Üretken olan veya üretken olmayan emeğe bağlıdır. Bu nedenle iş bölümü
burada verimlilik arttırıcı işlev görür.
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Devletin görevi kısıtlıdır. Sadece koruma ve devam ettirme-sürdürme görevi
olmalıdır. Az görünen devlet iyi devlettir.



Serbest ticaret avantajlı bir sistemdir.



Toprak en önemli rant kaynağıdır. Ancak burada ihtilaflar vardır. Yazılmış çeşitli
kitaplarda Smith’in hem fizyokratları takip ettiği; asıl olarak toprak ile ilgilendiği;
hem de aksine sanayi ile daha fazla ilgili olup, fizyokratlardan etkilenmekle beraber
onları tam olarak benimsemediği gibi ayrı fikirleri vardır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

257

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste modern iktisadi düşünceyi oluşturan temel ekolleri incelemeye başladık.
Günümüz iktisadi düşüncesinde kullanılan birçok modern kavramın kendisi veya temeli bu
dönemde ortaya çıkan fikirlerden oluşmuştur.
İlk başta klasik iktisat ekolünün temellerini oluşturan fizyokratların toprak ve emek ile
ilgili fikirleri incelenmiştir. Sonrasında Klasik İktisad’ın kurucusu Adam Smith’in düşünceleri
ayrıntılarıyla değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Fizyokratlara göre aşağıdaki kavramları açıklayınız.

-

Emek

-

Servet

-

Tarım

-

Tabi(Doğal) Düzen

2)

Adam Smith’e göre aşağıdaki ifadeleri açıklayınız.

3)

Kullanma değeri ve mübadele değeri

4)

Piyasa değeri ve üretim değeri

5)

“Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler”

I.
Cari değer, mübadelede bulunmak isteyen iki kişinin mübadeleye konu
olacak mallara verdikleri öneme göre birbirlerine verdikleri malların miktarları ile belli
olmaktadır.
II.
Fransa Maliye Bakanı olmuş ve bu görevde ilk defa olarak vergi
sistemlerini bilimsel temellere göre hazırlayarak sistemli bir devlet bütçesi yapmıştır.
III.

Emek zenginliğin kaynağıdır.

IV.
Verimli olan üretim faktörünü yalnızca toprak olarak görmüş ve devlet
bütçelerinin tarım odaklı şekillenmesini söylemiştir.
6) Yukarıdakilerden hangisi Turgot’un için doğrudur?
A) Yalnız I
B) I-III
C) II- IV
D) I-II-III (X)
E) Hepsi
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7) Aşağıdakilerden hangisi Pierre Boisguilbert için söylenebilir?
A) Colbert'i eleştirerek değerli maden biriktirmenin anlamsızlığına işaret etmiştir.
(X)
B) Sanayinin, en başta gelen bir faaliyet dalı olması gerektiğini söylemiştir.
C) İç ticarette, il sınırlarından geçirilen malların her il sınırında ayrı ayrı gümrük
vergisine tabii olmasını savunmuştur.
D) Servetin ve iktisadi değerin oluşumunda, insan ihtiyaçlarının giderilmemesinin en
etkin bir unsurudur.
E) Milli Servet ve Gelir konularına önem vermemiştir.

I.
çıkmıştır.

Fizyokratların tezlerine karşı bir antitez ya da sentez akımı olarak ortaya

II.
Tarıma dayalı değil, hem tarım hem sanayi hem de bütün diğer ekonomik
faaliyetlere önem vermişlerdir.
III.
Akıl malların faydalarını karşılaştırır ve sıraya koyar. Tüketiciler de,
üreticiler de kendi çıkarlarını ararlar.
8) Yukarıdaki maddelerden hangisi Klasikler için doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I-II
D) II-III
E) I-II-III (X)

9) “ Ekonomiyi düzenleyici unsur Rekabettir. Bu rekabetten kasıt; kişisel çıkarları
ile hareket edenlerin piyasa zemininde çatışmasıdır. Herkes kendi çıkarı için uğraşırken,
kendi gibi aynı kişisel çıkar uğruna yola çıkmışlarla çatışır, rekabet eder.” Tırnak
içindeki ifade aşağıdaki hangi düşünürün görüşlerine daha yakındır?
A) Adam Smith (X)
B) Dupont De Nemours
260

C) François Queşnay
D) Pierre Boisguilbert
E) Turgot

10) Adam Smith'e göre mübadele değeri aşağıdaki ikililerden hangileri olarak
görünmektedir?
A) Piyasa Değeri, Kullanma Değeri
B) Piyasa Değeri, Üretim Değeri (X)
C) Kullanma Değeri, Değişim Değeri
D) Üretim Değeri, Kullanma Değeri
E)Üretim Değeri, Değişim Değeri
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12. İKTİSADİ DÜŞÜNCE EKOLLERİ, DOĞUŞU GELİŞİMİ: KLASİK
OKULA İLK TEPKİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Sosyal Adaletçiler
12.2. Alman Tarihçi Ekolü
12.3. Ulusal Ekonomi Doktrini
12.4. Müdahalecilik
12.4.1. Sismondi (1773- 1842)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

123-

Her ülkenin ekonomisi değişmez iktisadi yasalara göre mi şekillenmektedir?
Ekonomiye müdahale edilmesi iyi bir şey midir?
Ülkelerin kendi kurumları ve kültürleri iktisadi hayatı ne ölçüde etkilerler?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Alman Tarihçi Okulu
Ulusal Ekonomi Doktrini
Müdahalecilik

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
İktisadi hayatı tarihsel açıdan Okuyarak, Araştırarak.
değerlendiren
düşünceleri
öğrenmek
Ulusal ekonomi kavramının Okuyarak, Tartışmalara
ortaya
çıkışını Katılarak, Araştırarak.
değerlendirmek
Ekonomiye
devlet Okuyarak, Tartışmalara
müdahalesiyle ilgili ilk Katılarak, Araştırarak.
modern fikirleri tanımak
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Anahtar Kavramlar
Tarihçi Ekol
Milli Ekonomi
Müdahalecilik
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Giriş
Klasik iktisat kısmından sonra daha çok bu ekole tepkiler şeklinde gelişen bir dizi
düşünceye odaklanılacaktır. Bunlar başlıca ; Sosyal Adaletçiler, Alman Tarihçi Ekol,
Müdahaleciler, Cemiyetçi Sosyalistler ve Anarşistlerden oluşmaktadır
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12.1. Sosyal Adaletçiler
Klasik iktisat ekolüne mensup düşünürlere göre bireyin çıkarı hiç bir zaman toplum
çıkarına aykırı değildir. Çünkü bu ekol düşünürlerinin genellikle benimsedikleri liberalizm
felsefesine göre fert menfaati ile toplum çıkarları arasında tam bir uyum olup bu uyumu
sağlayan doğal nitelikte ve kendi kendine işleyen birtakım kanunlar vardır.
Ancak Klasik Ekol düşünürlerinin görüşlerinin geçerli olduğu yıllarda sosyal değişimin
ortaya koyduğu sonuçlar hiç de olumlu olmamış ve özellikle Klasik Ekolün, öncülerinden
Adam Smith'in; birey kendi çıkarının peşinde koşarken bazen toplum çıkarına öyle hizmet eder
ki, bunu bilhassa yapmak istese bile o derece iyi hizmet edemez deyişi bir türlü gerçekleşememiş ve gerek Serbest Rekabet, gerekse arz ve talep kanunları toplumların bir bütün olarak
gelişmelerini mümkün kılamamışlardır.
Nasıl ki, sanayi kapitalizmi ekonomik bünyede yaptığı değişikliklerle liberal ekonomi
düzeninin meydana gelmesine neden olmuşsa, bizzat liberal sistem de toplumsal yapıda yaptığı
değişikliklerle sosyalizmin doğmasına neden olmuştur. Zira, liberal düşüncenin uygulanması
sonucunda emek ve Sermaye birlikteliğinde payı ve önemi gittikçe büyüyen sermaye,
toplumları, bazı durumlarla karşı karşıya bırakmıştır.
Böylelikle Klasik Ekol'ün benimsediği ve savunduğu iddiaların yalnızca ve belirli bir
sınıf için yani sermaye sahipleri sınıfı için söz konusu olabileceği gerçeği ortaya çıkmıştır.
Liberalist düşünceye tepki olarak beliren sosyal adaletçileri idealist sosyalistler olarak
tanımlayanlar da vardır. Sosyalizmin tanımı üzerinde, bu kavramın ilk defa İtalyan ekonomisti
Giacoma Güilahi tarafından kullanıldığı 1803 yılından günümüze kadar geçen sürede çok
çeşitli ve çok yönlü tartışmalar yapılmıştır. Bu durumun başlıca nedeni sosyalizmin tek bir
doktrin olmayıp çeşitli akımlardan oluşması ve her akımın bir yelpazenin dilimleri gibi değişik
derecelerde fakat hepsinin birden sola açılmış olmasıdır.
İdealist sosyalistler adı altında sosyal adaletsizliğe karşı ileri sürülen görüşlerin bir
kısmı, yalnız tepki olarak belirmiştir ki, genellikle bu düşünceleri, bir sistem yapısı içerisinde
düşünebilmek güç ve hatta imkansızdır.
Sosyal adaletçi olan idealist sosyalistler ile kapitalizme yalnız tepki olarak değil aynı
zamanda toplumun yapısını da söz konusu ederek dolayısıyla bir sistem olmak iddiasıyla ortaya
çıkan sosyalistler birbirinden ayrı ve farklıdırlar.
Sosyal adaletsizliğe karşı bir tepki olarak beliren fakat bir sistem kimliğine
bürünemeyen bu nedenle de ütopik ve idealist bir nitelik taşıyan bu tür sosyalizm hiç bir zaman
tam bir kesinlik ve açıklıkla anlatım.ve uygulanma imkanına kavuşamamıştır. Sosyal
adaletsizliği ortadan kaldırmak için çeşitli çareler ve düşünceler ileri süren, bir kısmının özel
mülkiyete taraftar bir kısmının ise karşı bulunduğu, bundan dolayı da birlikten yoksun bulunan
sosyal adaletçilerin başlıca kolları şunlardır:
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12.2. Alman Tarihçi Ekolü
Klasik ekonomistlerin izledikleri metot ile bu metodun kullanılması şekline yapılan
itirazlar XIX. yüzyılın ikinci yarısında Almanya'da Tarihçi ekolün doğmasına neden olmuştur.
Aynı zamanda, devletin ekonomik hayata müdahale etmesini istedikleri için Devlet
Sosyalistleri olarak da tanınan bu ekolün mensuplarını;
- Eski tarihçiler ve
- Yeni tarihçiler
adı altında ikiye ayırmak gerekir.
Eski Tarihçi ekole mensup ekonomistler, esas itibariyle liberalizmi benimsemekle
beraber, bunun düzeltilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bu ekolün başlıca temsilcileri, başta
ekolün kurucusu Leipzig Üniversitesi profesörlerinden ve Tarihi metoda göre Politik İlim
Hakkındaki Takrirlerin Ana Hatları adlı eserin yazarı olan Wilhelm Roşcher (1817-1894)
olmak üzere, Bruno Hildebrand (1812-1878), Historizm’in teorisini kurarak bu doktrini
sistemleştirmiş Kari Knies (1821-1898) ile toprak mülkiyeti konusundaki yazılarıyla bilinen ve
büyük, orta ve küçük tarım işletmelerin en iyi bir biçimde nasıl işbirliği yapacaklarını açıklayan
Thedor V. Bern-hardi (1802-1887)’ dir.
Eski tarihçi ekolün bu konudaki görüşlerini şöyle özetleyebilmek mümkündür:
-Değişmeyen bir teori kurabilmek mümkün değildir. Çünkü insan, uygarlığın gösterdiği
gelişme eğilimine uyarak devamlı olarak bir değişme gösterir. Bu nedenle her zaman ve her
ülkede geçerli olabilecek bir ekonomi politikasının belirlenebilmesine imkan yoktur. Ekonomik
problemleri, her toplumun gerçeklerini ve tarihi koşullarını ğö-zönüne alarak belirlemek
gerekir.
-İnsan, sadece bencil bir yaratık değildir. İnsanları harekete getiren aynı zamanda görev,
dostluk, hemcinsini sevme, vatanına ve Tanrısına hizmet etme gibi hisler de vardır. Bu nedenle
insanı sadece kendi çıkarı ile hareket eden bir canlı olarak kabul etmek doğru değildir.
-Ekonomik bir dengesizlik, aynı zamanda sosyal bir dengesizlik de demektir.
Müteşebbis iyi düzenlenmeyen bir üretim karşısında bir süre dayanabilir; ama gündelikçi olan
bir işçinin dayanabilmesi doğal olarak mümkün değildir. Bu durumda da sosyal yokluk
kaçınılmaz bir durum alır.
-Sermaye ve emek arasında bir uyum olmalıdır. Devlet bu uyumu sağlayabilmek için
Klasik düşünürlerin güvendiği kanunlardan serbest rekabeti özendirmeli ve düzenlemelidir.
Faydasız faaliyetler ise ortadan kaldırılmalıdır.
Yeni veya Genç Tarihçiler diye bilinen ekolün ileri gelenleri ise, ekolün manevi başkanı
sayılan ve Berlin Üniversitesinde profesörlük yapmış GustavV.Schmoller (1838-1917), Münih
Üniversitesi Profesörlerinden Lu-jo Brentano (1844-1931), genel ekonomide olduğu kadar
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işletme ekonomisinde de adı geçen Karl Bücher (1847-1930), George Friedrich Knapp (18421926) ile aynı zamanda hem kapitalizmi hem de sosyalizmi eleştiren Warner Sombart (18631941)‘dir.
Yalnız ekonomide değil genel tarih ve idari tarih konularında da eserler vermiş olan
Gustav V. Schmoller’in önderi bulunduğu Yeni Tarihçi Ekol mensupları her türlü
genelleştirmeden kaçınarak kendilerinden yirmi yıl kadar önceki Eski Tarihçi Ekol mensupları
gibi tarihi tasvir edici olarak kabul etmişler ve belirli konular hakkında tarihi oluşları açıklaşan
monografiler düzenlemek yolunu benimsemişlerdir. Bunlara göre, ekonomik bünye devamlı
değiştiği için, dedüktif metot yerine endüktif bir metot kullanmak yoluyla olayları gözlemek ve
incelemek gerekir. Bunun için de teknik bir araç olarak tarih kullanmak gerekir.
Schmoller ile A.Wagner’in öncülüğünde Tarihçi Ekol mensupları 1872 yılında bir
Beyanname yayınlayarak, devletin ekonomik faaliyetlere kayıtsız kalmamasını, ekonomik
faaliyetleri düzenlemesini ve denetlemesini istemişlerdir. Eisenach Beyannamesi adı verilen ve
imza atanlara Kürsü Sosyalistleri adı da verilen bu bildiride:
- Özel mülkiyetin kabul edilmesi,
- Kâra karşı bir düşmanlığın benimsenmemesi,
- Kârın, üretimin büyüklüğüne ve önemine göre takdir edilmesi,
- Büyük kazançların azaltılması,
- Ücretlerin arttırılması,
- Vergilerin nispi olması,
- Patronlardan alınıp işçilere verilmesi,
- Üretim ve dağıtımda devletin, ya denetim, ya da girişimci olarak birinci rolü oynaması,
- Sosyal sigortaların genişletilmesi,
- Belediye hizmetlerinin arttırılması,
gibi esaslar ileri sürülmüş ve devlete düşen görevlerin her yerde ve her zaman değişik
bir biçimde olması gerektiği belirtilmiştir.

12.2. Ulusal Ekonomi Doktrini
Doktrinin kurucusu Frederic List (1789-1846)’dır. Sırasıyla devlet memurluğu, profesörlük, gazetecilik, milletvekilliği, çiftçilik ve Hamburg'da Ame270

rika Birleşik Devletleri'nin fahri konsolosluğunu yapmış olan List, 1841 yılında
yayınladığı Ulusal Ekonomi Sistemi adlı eserinde liberallerin;
-Uluslararacılığına karşı ulusçuluğu,
-Mübadele değerine karşı ulusal üretici güç,
düşüncesini ileri sürmüştür.
List doktrininin en belirgin özelliği, ulus fikrinin esas alınmasıdır. Liberallerin evrensel
görüşlerinin tam tersi olan bu doktrinde List, serbest rekabetin ancak aynı düzeyde bulunan
ülkeler için söz konusu olabileceğini, ülkelerin aynı düzeye gelebilmeleri için de koruyucu bir
sistemin uygulanması gerektiğini ve nihayet, ulusların ekonomi ilminin ihmal edemeyeceği
doğal varlıklar olduğunu ileri sürmektedir.
List'in bütün görüşleri ve çalışmaları Alman Gümrük Birliği’nin gerçekleşmesi etrafında
toplanmıştır. List bu idealinin gerçekleşebilmesi için;
-

Ulaştırma aracının ve özellikle demiryollarının geliştirilmesini ve

Sanayinin diğer ülkelerin düzeyine gelinceye kadar geçici ve koruyucu bir
gümrükle korunması,
gerektiğini söylemiştir.

12.4. Müdahalecilik
Müdahale tanımayan ve Hürriyet içerisinde Fert ve ferdi çıkarı esas alan liberal düşünce
sisteminin neden olduğu Sosyal Adaletsizlik karşısında bazı düşünürler bu düzeni ve bu anlayış
suçlu bularak liberal sistemin parolası olan Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler
prensibinin geçerliliğini kabul etmemişlerdir. Ve devletin ekonomiye müdahale ederek sosyal
kanunlar çıkarması ile herkese insan gibi yaşama koşullarının sağlanmasını istemişlerdir.
Ancak devletin ekonomiye müdahalesini öne süren düşünürler bu konuda devletin,
ekonomiye müdahale ederek mevcut düzeni temelinden sarsmamasını ve yalnızca serbest
rekabetten ve aşırı kâr hırsından doğan kötülükler ile endüstriyel üretimin neden olduğu
krizlerin önlenmesini istemekle yetinmişlerdir. Özel mülkiyeti benimseyen ve yalnızca bunun
tasarrufu nedeniyle ortaya çıkan bazı haksızlıkları gidermeyi ve bu amaçla devletin ekonomiye
müdahale etmesi gerektiğini öne süren düşünürlere ekonomik doktrinler tarihinde
Müdahaleciler adı verilmektedir.
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12.4.1. Sismondi (1773- 1842)
Müdahalecilik ilkesinin ve akımının kurucusu Sismondi’dir. Sismondi başlangıçta
ekonomik fikirleri itibariyle liberaldi. 1803 yılında yayınlanan Ticari Servet isimli eserinde
Sismondi, ekonomi ilmine yeni bir görüş getirmemekle beraber serbest mübadeleyi ve Adam
Smith'in liberal görüşlerini savunmuştur.
Fakat Sismondi'nin benimsediği düşünceler kısa bir süre içerisinde değişmiş ve
düşünceleri başlangıçtaki inancı ile adeta karşıt denilebilecek başka bir yönde gelişmiştir. Bu
değişikliğe neden, Sismondi'nin Edinburg Encyclopedia için ekonomi politik bir konuda yazı
yazmak üzere davet edildiği İngiltere'ye yapmış olduğu bir gezidir.
Böylelikle ilk kitabını yayınladığı tarihten on üç yıl sonra 1816 yılında gerçekleşen
gezisinde Sismondi, sanayi kapitalizm’in toplumda ve özellikle sınıflar üzerindeki etkisini ve
işçi sınıfının yoksulluğunu yakından görmüş ve nedenlerini araştırmak imkanını elde etmiştir.
XIX. yüzyılın ilk-yarısında hüküm süren sanayi kapitalizminin Sismondi'ye etki eden
ve düşüncelerine temel olan görüntülerini şöyle belirtmek mümkündür:
-

Sanayi, keşfedilen makineler sayesinde hızlı bir gelişme kaydetmektedir.

-

Sermayeli üretim patronların zenginleşmesine neden olmuştur.

-

Buna karşılık işçiler yokluk içerisindedirler.

-

Fazla kazanç hırsıyla hareket eden patronlar, işçileri sömürmektedirler.

-

Bütün bunların sonucu olarak da Sosyal Yokluk gittikçe artmaktadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Klasik iktisat kısmından sonra daha çok bu ekole tepkiler şeklinde gelişen bir dizi
düşünceye odaklanıldı. Bunlar başlıca; Sosyal Adaletçiler, Alman Tarihçi Ekol, Müdahaleciler,
Cemiyetçi Sosyalistler ve Anarşistlerden oluşmaktadır
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Bölüm Soruları
1)

Alman Tarihçi Ekol’ün Klasik İktisatçılardan ayrılan görüşleri nelerdir?

Maddeler halinde sıralayınız.
2)

Müdahaleciler’in Klasik İktisatçılarda karşı çıktıkları prensip nedir?

3) 1872’de Eisenach Beyannamesi ‘nde devletin ekonomik faaliyetlere kayıtsız
kalmamasını, ekonomik faaliyetleri düzenlemesini ve denetlemesini isteyen ve bu
bildirileriyle imza atanlara “Kürsü Sosyalistleri” denildiği ekol aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Eski Tarihçi Ekol
B) Yeni Tarihçi Ekol (X)
C) Fizyokratlar
D) Sosyalistler
E) Klasikler

4) “Ulusal Ekonomi Sistemi” adlı eser kimindir?
A) Gustav V. Schmoller
B) George Friedrich Knapp
C) Friedrich List (X)
D) Warner Sombart
E) Bruno Hildebrand

5) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi List için söylenemez?
A) Uluslararacılığına karşı ulusçuluğu savunmuştur.
B) Alman Gümrük Birliği’nin gerçekleşmesi görüşlerini etkilemiştir.
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C) Mübadele değerine karşı uluslararası üretici güç düşüncesini ileri sürmüştür
(X)
D) Serbest rekabetin ancak aynı düzeyde bulunan ülkeler için söz konusu olabilir.
E) Sanayinin diğer ülkelerin düzeyine gelinceye kadar geçici ve koruyucu bir gümrükle
korunmalıdır.

6) 1803 yılında yayınlanan Ticari Servet isimli eseri kim yazmıştır?
A) Sismondi (X)
B) Sombart
C) Schmoller
D) List
E) Hildebrand

7) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Sismondi için söylenemez?
A) Sanayi, keşfedilen makineler sayesinde hızlı bir gelişme kaydetmektedir.
B) Sermayeli üretim patronların zenginleşmesine neden olmuştur.
C) Fazla kazanç hırsıyla hareket eden patronlar, işçileri sömürmektedirler.
D) Hiçbir zaman serbest mübadeleyi ve Adam Smith'in liberal görüşlerini
savunmamıştır. (X)
E) İşçiler yokluk içerisindedirler, “Sosyal Yokluk” söz konusudur.
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13. İKTİSADİ DÜŞÜNCE EKOLLERİ, DOĞUŞU GELİŞİMİ:
SOSYALİSTLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12. İktisadi Düşünce Ekolleri, Doğuşu Gelişimi: Sosyalistler
13.1.Prodüktivizm
13.1.1. Saint-Simon(1760-1825)
13.2. Cemiyetçi Sosyalistler
13.2.1. Robert Owen (1771-1858)
13.3. Proudhon Anarşizmi
13.4. Sosyalizm
13.4.1. Karl Marks (1818-1883)
13.4.2. Marks’ın Ekonomik Görüşleri
13.4.2.1.
Tarihi Materyalizm ve Sınıflar arası Mücadele
1. Emek-Değer ve Sömürü
13.4.2.2.
Kaçınılmaz bir Zorunluluk Olarak Devrim
13.4.3. Marks’ın Felsefesi

279

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

12-

Sınıf kavramı sizin için ne ifade ediyor?
Klasik iktisadın ön gördüğü iktisadi düzen toplumun her kesimi için refah anlamına gelir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Sosyalizm ve modern iktisadi Sosyalistlerin
iktisadi Okuyarak, Araştırarak.
düşünceye etkileri
düşünceye
getirdikleri
eleştirileri tanımak
Karl Marx’ın klasik iktisada Marx’ın klasik iktisada ve Okuyarak, Tartışmalara
eleştrileri
onun öngördüğü düzene Katılarak,
Fikir
getirdiği
eleştirileri Yürüterek, Araştırarak.
öğrenmek.
Okuyarak,
Fikir
Yürüterek, Araştırarak.
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Sosyalizm
Toplumsal Sınıf
Emek-değer teorisi
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Giriş
Bu bölümün başına prodüktivizm ve çeşitli sosyalizm akımları ve anarşistlerden
Proudhon’un iktisadi düşüncelerine yer verilecek ve sonrasında ise Klasik İktisadın karşılaştığı
en büyük eleştirinin sahibi Karl Marks’ın düşüncelerini incelenecektir. Marks’ın ekonomiyle,
toplumla ve tarihle ilgili fikirleri bir bütünlük içerisinde aktarılacaktır.
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13.1. Prodüktivizm
İdealist sosyalizm grubu içerisinde yer alan prodüktivizm'e, aynı zamanda Saint Simonism ismi de verilmektedir. Çünkü bu ekolün kurucusu Saint – Simon isimli bir Fransız
ekonomistidir.

13.1.1. Saint-Simon (1760 - 1825)
Aristokrat bir aileye mensup olan Saint - Simon, 1760 yılında Paris'te doğmuştur. Saint
- Simon politik bir devletin yerini alacak ekonomik bir devleti düşünmekte, daha iyi bir
organizasyon sayesinde sağlanacak olan üretim ile insanların refaha ulaşacaklarına
inanmaktadır, Sismondi'nin tersine sanayileşmeyi ve sanayi kapitalizmini gelişme için bir güç
olarak gören Saint-Simon'un düşündüğü bu rejime Sanayi Rejimi adı da verilmektedir.
Saint-Simon'a göre sanayi, bütün ekonomik faaliyetleri kapsamaktadır ve bu rejimde
tembellere, çalışmadan ve başkalarının sırtından geçinmek isteyenlere yer yoktur. Böyle bir
düşünüşü uygulama alanına geçirebilmek için de, liberal sistem yeterli değildir. Endüstri rejimi
ancak bir otorite tarafından gerçekleştirilebilinir ki, bunun için de siyasi devlet yerine,
yetenekli ve ehil üreticiler ile endüstri şeflerinden, âlimlerden ve teknisyenlerden oluşan
bir otorite gerekmektedir.
Saint - Simon, kapitalist müteşebbisin yaptığı ekonomik faaliyet sonunda elde ettiği
kârı meşru saymakta, fakat kapital sahiplerinin kendi kapitallerini başkalarına devrederek
onlardan, faiz, kira veya arazi icarı gibi isimler altında çalışmadan bir karşılık almalarını
insanın insan tarafından sömürülmesi şeklinde yorumlamaktadır. Böylelikle, müteşebbis
kârını sömürü saymayan Saint - Simon ile ekolün diğer mensupları arasında mülkiyet anlayışı
bakımından bazı farklar ortaya çıkmaktadır.
Esas olarak Saint - Simon, mülkiyeti kabul etmektedir. Yalnız, Saint -Simon, kabul
ettiği mülkiyet hakkının meşru bir biçimde düzenlenmesini ve mülkiyetin özellikle üretim
araçlarındaki mülkiyetin yetenekli ellerde toplanmasını istemektedir.
Saint-Simon'un talebeleri, özel mülkiyetin kötülüklerini ortadan kardırmak için üretim
araçlarının tek elde, yani devlette toplanmasını istemekte ve bunların idaresinin toplum
içerisinden seçilecek olan bir seçkin zümreye terk edilmesini uygun bulmaktadırlar. Böylelikle,
verasetin de kaldırılması gerekmektedir.

13.1.2. Cemiyetçi Sosyalistler
Cemiyetçi Sosyalizm, serbest rekabet ve hürriyet kavramlarının her türlü müdahaleden
uzak tutulduğu ve özellikle, emek ve sermaye arasındaki farkın pek büyük bir ölçüde
genişlediği bir devrede, daha doğru bir deyimle Liberal görüşlerin egemen ve geçerli
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bulunduğu bir zamanda meydana gelmiştir. İdealist sosyalizm grubu içerisinde yer alan
cemiyetçi sosyalizm ekolünün öncüsü Robert Owen isimli bir İngiliz ekonomisttir.

13.1.3. Robert Owen (1771 - 1858)
Çok küçük yaştan itibaren bir dokuma fabrikasında çalışmaya başlayan ve orta halli bir
İngiliz ailesine mensup bulunan Robert Owen, 1771 yılında İngiltere'de doğmuştur. Robert
Owen, liberal sistemin işçi kitleleri üzerindeki derin etkisini çok yakından izleyebilmek
imkânını elde etmiş ve böylelikle bu sınıfın uğradığı sefalete bir son vermek veya hiç olmazsa
en düşük düzeye indirebilmek için sosyal reform önlemleri düşünmüş olan bir sanayicidir.
Robert Ovven'ın en ilginç tarafı, bir sanayici ve işadamı olmasına karşın, sosyal reform
önlemlerine Önce kendi fabrikasında başlaması ve diğer sanayicilere başvurarak onları da
sosyal konularla ilgilenmeye çağırmasıdır. .
İlk kez 1803 yılında İtalyan yazarlarından Güalliani tarafından kullanılmış olan
sosyalizm sözcüğü 1827 yılında Robert Owen'in kooperatifçi görüşlerini yansıtan Cooperativ
Magazine isimli dergisinde de yer almıştır.
Owen'a göre işçi sınıfının içinde bulunduğu duruma neden, her türlü devlet
müdahalesinden uzak Hürriyet ve Serbest rekabet kavramlarına verilen aşırı önem ve bu
kavramların toplumda meydana getirdiği kötü sonuç ile devletin ilgilenmemesi veya
ilgilenmede olumlu bir sonuca ulaşamamasıdır.
İşte, meydana çıkan aksaklıkları gidermeyi düşünen Robert Owen, üretim araçlarındaki
mülkiyetin kaldırılmasını öngörmekte ve toplum için yeni bir düzen, yani Komünoteler
(Communautes)'in oluşmasını istemektedir.
Bu kommünüteler, kollektif bir mülkiyet anlayışına dayanmaktadır. Her türlü sanayi ve
tarımsal üretimin ortak üretilebileceği ve tüketileceği bu komünüteler, özel mülkiyete ve
ekonomik ve politik üstünlüklere yer vermedikleri için insanların refah ve mutluluğunu
sağlayacak yerler olacaktır.
Robert Owen düşündüğü bu yeni tip toplumların oluşturulabilmesi için sınıflar arası bir
savaşımı benimsememiş ve tasavvur edilen ekonomik ve sosyal reformun arzu ile
gerçekleşmesini istemiştir. Fakat Owen’ın düşüncelerinde ve özellikle düşüncelerinin
uygulama sahası bulmasında hiç bir zaman ihtilalcı bir karakter yoktur.

13.2. Proudhon Anarşizmi
Bir Fransız sosyalisti olan ve Besançon da doğan Pierre Joseph Proudhon (18091865), bir anarşist olup anarşist doktrinin kurucularından biridir. Fakat Proudhon, bir sistem
kurmaya gücü yetmekten çok, yıkıcı bir ekonomisttir.
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Çok geniş bir bilgiye sahip olan Proudhon, felsefe, ilahiyat, tarih, ekonomi, edebiyat
ve siyasi konuları büyük bir yetenekle işlemiş ve bu konularda çok az kişiye nasip olan bir
biçimde kalemini çok ustaca kullanmıştır.
Proudhon, özel mülkiyetin kaldırılmasını istememekle beraber, özel mülkiyetin
sağlayabileceği bütün emeksiz gelirlerin kaldırılmasını istemiştir. Fakat bu iki hususun nasıl
yorumlanabileceği hakkında tam bir açıklık ortaya koyamamıştır. Zira her türlü teşkilatlanmaya
ve müesseseleşmeye karşı olan Proudhon; ne kapitalist, ne de sosyalisttir.
Proudhon, bir taraftan adalet kavramı ile hürriyet kavramının savunucusu olmuş, bir
taraftan da bunların elde edilmesi endişesiyle özel mülkiyetin düşmanı kesilmiştir. Mülkiyet
hırsızlıktır demesine rağmen, Proudhon'un mülkiyet hakkındaki görüşleri de açık değildir.
Çünkü Proudhon, özel mülkiyete düşman olduğu kadar, eşitlik düşüncesine olan fazla bağlılığı
nedeniyle komünoter (ortaklaşa) mülkiyete de o ölçüde düşmandır.
Proudhon'un ne devlet için, ne de birey için söz konusu yapmadığı mülkiyet hakkındaki
görüşlerini şöyle özetlemek mümkündür:
- Mülkiyet var kaldığı müddetçe emek serbestisinden söz edebilmek mümkün olmaz. Çünkü
emek sahibi, mülkiyetin varlığı halinde mal sahibinden kendi işinde çalışmak hakkını satın
almaktadır.
- Topraklarda mülkiyet hakkı tanınacak olursa, bütün topraklar bölünmüş olacağından, yeni
gelenler bir şey bulamayacaktır. Bu nedenle, toprak mülkiyeti eşitlik fikri ile bağdaşamaz.
Böylece, sosyalist bir düşüncenin sonucu olmayan ve daha çok eşitlik fikrinden hareket
ederek mülkiyeti reddeden Proudhon, mülkiyet kurumunun düzeltilmesi veya bu kurumun
yerine emeğin veriminden faydalanmanın yani tasarrufun konmasını ister.
Böylelikle, mülkiyetin hırsızlık olduğunu ve devletsiz hayat yaşanabileceğini ileri
süren Proudhon'un bu çok yönlü ve genellikle açık olmayan görüşlerini;
- Emeksiz gelirin kaldırılması ve
-Devletin kaldırılması
şeklinde iki kısa cümle ile özetleyebilmek mümkündür.

13.3. Sosyalizm
Sosyal adaletçilik veya diğer bir adlandırma ile idealist sosyalizm ekonomik
gelişmenin ve değişmenin zorunlu bir sonucu ve toplumun tarihi bir şekli olarak değil,
liberalizmin neden olduğu sosyal adaletsizliği gidermek ve özellikle onun yerine konulmak
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üzere önceden düşünülmüş ve çoğunlukla liberalizme tepki halinde belirmiş çeşitli düşünce
akımlarıdır.
Bundan dolayı da idealist sosyalizmde sınıflardan çok, toplum bir bütün olarak göz
önüne alınmakta ve liberalizmin neden olduğu sosyal adaletsizliğin giderilmesi için insanların
iyi niyetlerine ve adalet düşüncelerine seslenilmektedir.
Sosyalistler kendilerini sosyal adaletçilerden veya idealist sosyalistlerden ayırmak
amacıyla “bilimsel/ilmî sosyalizm” tanımlamasını kullanırlar. Bilimsel Sosyalizm kavramı,
sitemin en önemli temsilcilerinden birisi olan Karl Marks tarafından konulmuştur. Düşünür ve
güçlü bir teorisyen, aynı zamanda da bir aksiyon adamı olarak tanınan Marks, içinde yaşadığı
toplumun dertlerine kendisinden öncekiler gibi ve kendi deyimiyle romantik kaynaklardan
yararlanarak ye sosyal adaletsizliğe karşı yeni bir sistem aramak yoluyla bir çare
düşünmemiştir. Sadece toplumu sürükleyen hareketin yönünü tanıtmak ve sonucu ilan etmekle
yetinmiştir.
Bundan dolayıdır ki Marks, kendinden önce ortaya atılmış insaniyetçi, sosyal adaletçi
ve toplumu bir tüm olarak ele alan düşüncelerin hepsine idealist veya ütopik sosyalizm adını
verirken, kendi düşüncesine bilimsel veya İlmî sosyalizm adını vermiştir.
Bilimsel sosyalizmi Karl Marks ile birlikte temsil eden diğer ekonomistler ise Karl
Rodbertus, Ferdinand Lasalle ve Frederic Engels’dir.

13.3.1. Karl Marks (1818- 1883)
Karl Marks, içinde yaşadığı toplumun dertlerine kendisinden öncekiler gibi kendi
deyimiyle romantik kaynaklardan yararlanarak ve sosyal adaletsizliğe karşı yeni bir sistem
aramak yoluyla bir çare düşünmemiş; toplumu sürükleyen hareketin yönünü tanıtmak ve
sonucu ilan etmekle yetinmiştir.
Bundan dolayıdır ki, Karl Marks, kendinden önce ortaya atılmış sosyal adaletçi ve
toplumu bir bütün olarak ele alan düşüncelerin hepsine idealist veya ütopik sosyalizm adını
verirken, kendi düşüncesine Bilimsel Sosyalizm adını vermiştir.
Düşünceleri, kökeni itibariyle Hegel felsefesine dayanan Karl Marks, .içinde bulunduğu
yüzyılda meydana gelen olayların maddi değişmelerinin etkisi altında kalmış ve böylece
dünyayı yıllarca etki altında bırakan düşünceler üretip eserler vermiştir. Bununla beraber Karl
Marks, Klâsik Ekolün kötümser olanları ile kendinden önceki ve idealist veya ütopik
sosyalistler olarak isimlendirdiği kimselerin görüşlerinden ve ilkelerinden büyük ölçüde faydalanmış ve çoğu zaman da onların düşüncelerini aynen benimsemiştir.
Karl Marks'ın asıl düşüncesi, Sanayi İnkılâbı sonunda meydana gelen makineli üretim
sisteminin kollektif bir şekilde yapılmasına karşın, mülkiyet kavramının ferdi karakterini
koruması ve böylelikle çelişkilerle dolu olan liberal sistemin artık devrini tamamlamış
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olmasıdır. Çünkü Marks"a göre üretim tekniği toplumların alt yapısını oluşturmaktadır. O halde
var olan/düzen değişmeli ve özel mülkiyet de tıpkı üretim gibi kolektif olmalıdır ve Marks'a
göre de bu değişiklik kesinlikle olacaktır.

13.3.1.1. Marks'ın Ekonomik Görüşleri
Marks'ın ekonomik görüşleri, daha çok Das Kapital Sermaye isimli ünlü eserinde vardır.
Birinci cildi 1867 yılında ve Marks'ın sağlığında, diğer iki cildi ise ölümünden sonra yayınlanan
sermaye adlı kitabında Marks'ın ekonomik görüşlerini;
-Tarihi materyalizm ve sınıflar arası mücadele,
-Emek - değer ve sömürü,
-Kaçınılmaz bir zorunluluk olarak devrim,
şeklinde başlıca üç teoriye dayandırmak mümkündür.

13.3.1.2. Tarihi Materyalizm Ve Sınıflararası Mücadele
Karl Marks'a göre, meydana gelen her tarihi değişme, ister düşünce, isterse maddi alanda olsun, Tanrısal bir düzenin ürünü değil, toplumda egemen
olan üretim tekniğinde meydana gelen değişmelerin bir sonucudur. Çünkü Marks'a göre,
sınıflara ayrılmış ki, her toplum sınıflara ayrılmış bir durumdadır. Bir toplumda bir sınıf üretim
araçlarında ve metodunda meydana gelen değişmeler sayesinde diğer sınıflara egemen olmakta
ve
bu
egemenliğini
devam ettirebilmek için bütün kurumları kendi çıkarlarına hizmet edebilir hale
getirmektedir.
Fakat bu egemenlik, üretim tekniğinin bir sonucu olduğu için geçici bir karakter
taşımakta ve meydana gelen değişiklik, başka bir sınıfın egemen duruma geçmesine ve bu
sınıfın da aynı tedbirleri almasına neden olmaktadır.
Marks'a göre ilk önce toplumlara askerler ve şövalyeler sınıfı egemen olmuştur. Bu
sınıf, feodal sistemi kurmuş ve bu sistem teknolojik değişikliklere kadar hüküm sürmüştür.
Fakat tekniğin değişmesi, bu sınıfın iktidarını kaybetmesine ve burjuva sınıfının hâkimiyete
ulaşmasına neden olmuş ve böylelikle burjuvazi devri başlamıştır.
Bu devri ise yeni keşfedilen makineler, yani «sermayeli» üretim devri izlemiş ve
egemenlik sermayedarlara geçmiştir. Bu aşamalar göz önüne alındığı zaman tarihin bazen
hızlı, bazen de yavaş fakat devamlı bir değişme içinde olduğu görülür. Ancak, bu aşamaların
kronolojik bir sıra ile birbirlerini izlemeleri rastlantı değildir. Bu izlemeler üretim araçlarındaki
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değişiklikten ileri gelmektedir. Bundan dolayı da ‘’kölelik rejimini feodal rejim, feodal rejimi
de kapitalist rejim’’ takip etmiştir.
Bu görüşü tamamen yeni ve orijinal sayabilmek oldukça güçtür. Tanınmış İslam
düşünürlerinden ‘’İbni Haldun’’ başta olmak üzere, Karl Marks'a kadar ve özellikle, Fransız
İhtilalı’na mensup düşünürler, bu şekilde materyalist görüşlere sahip olmuşlardır. Fakat Marks,
kendinden öncekilerden değişik olarak tarihi maddeciliği üretim araçları ve biçimleri ile
açıklamış, böylelikle materyalizmi ekonomik bir temele dayamıştır.

13.3.1.3. Emek - Değer ve Sömürü
Karl Marks'ıh bu teorisi de diğer teorisi gibi yeni değildir ve bu konudaki görüşleri üzerine «Aristo» ile klasik ekonomistlerden «Ricardo»'nun büyük etkisi vardır. Bununla beraber, özellikle belirtmek gerekir ki «Emek - Değer» teorisi en tutarlı şeklini Marks'ta almıştır.
«Marks»'a göre her servetin kökeni, «mal»dır. Diğer bir deyimle servet malların
birikmesinden meydana gelmektedir. Mübadeleye konu olan malların değerlerini ise, o malın
üretimi için, toplumun sahip olduğu üretim araçlarına ye metodlarına göre, sosyalman
harcanması zorunlu olan orta yetenekteki bir işçinin emeği belirlemektedir. Bu görüşüyle
Marks, değerin belirlenmesinde tam bir monist tutumla emeği kapsamayan bütün unsurları
ayıklamaktadır.
Karl Marks'ın bu teorisi Avusturyalı ekonomist «Böhm-Bawerk» tarafından etraflı bir
eleştiriye uğramıştır. Bu ekonomiste göre teori, birçok mal ve hizmet değerinin belirlenmesi
için yeterli değildir. Mesela üretimleri için hiçbir emek harcanmadığı halde öyle mallar vardır
ki (kendiliğinden fışkıran petrol, madensuyu, doğal ormanlar, denizdeki balıklar gibi) , bunların
değerini bu teoriye göre belirleyebilmek mümkün değildir.
Keza üretimleri için harcanan emek miktarında bir değişme olmadığı halde, altın ve
demir arasındaki değer farkını, aynı emekle meydana gelen bir koyunun parçaları ve ürünleri
arasındaki değer farkını veya zaman içinde devamlı olarak değer kazanan bir şarabın bu
şekildeki değer artışını bu teori ile açıklayabilmek mümkün değildir.

13.3.1.4. Kaçınılmaz Bir Zorunluluk Olarak Devrim
Karl Marks'a göre üretim tekniğinde meydana gelen değişmeler, sermayenin
birikimine, sermayeli üretim biçimi ise, toplumun proleterleşmesine neden olmaktadır.
"Marks, büyük sermayenin sahip olduğu üstünlük nedeniyle küçük işletmelerin üretimden
uzaklaşarak proleterleştiklerini ileri sürmekte ve bu oluşun bir krize neden olarak kapitalist
düzeni ortadan kaldıracağını söylemektedir.
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Çünkü Marks'a göre, böyle bir krizi önlemeye çalışmak tabiata aykırıdır. Bu kesin
inanıştan dolayı da Marks, proletarya sınıfının kendi aralarında birleşmesini ve büyük buhranı
beklemeden böyle bir ihtilal gününü çabuklaştırmalarını istemiş ve şu ünlü seslenişini
yapmıştır.

13.3.1.5. Marks'ın Felsefesi
Marks'ın felsefesi Alman felsefesine, özellikle Friedrich Hegel’in (1770-1831)
fikirlerine dayanmaktadır. Marks'a göre, felsefe, Hegel'de en yüksek düzeyine ulaşmış, fakat
onunla da son bulmuştur. Marks bu felsefenin daha ilerisine ulaşmak isteyen bir kimsedir.
Bilimsel Sosyalizmin kurucusu Karl Marks, felsefe tarihinde Maddeci - Materyaliste
grup içerisinde yer alır. Marks'a göre maddenin ekonomik bir karakteri vardır. Felsefe ise bu
maddeye bağlıdır. Bundan dolayı da Marks'ın felsefesi monist, yani tekçi bir karakter taşımakta
ve sosyal olayların ekonomik olan tek bir nedeni.bulunmaktadır.
Bununla beraber, Marks'ın fikirleri ile Hegel arasında bazı yönlerden farklar görülür.
Marks'a göre, Tarihin diyalektik bir hareketi vardır ve sınıflar arası mücadele kesin olarak
proleteryanın başarısı ile sonuçlanacaktır. Bu başarı ise tarihin sonu olacaktır. Çünkü proleter
iktidara geçtikten sonra, proleter devlet diyalektiği kısa bir diktatörlük devresini izleyen devlet
ve proletarya olarak kendisini yok edecek ve ortada sadece sınıfsız bir toplum kalacaktır.
Hâlbuki Hegel'e göre, böyle bir sonuca ulaşmak mümkün değildir ve mücadele sonsuzdur.
Çünkü insanlar arasında giderilmesi mümkün olmayan bir sınıf farkı daha doğru bir deyimle
bir yaradılış farkı vardır.
Felsefe tarihinde Marks, Muayyeniyetçi - Determinist ekolün içinde ve İbni Haldun ile
Montesquieu'nun yanında görülmektedir. Olayların gidişini insan iradesinin dışında kabul eden
determinist Marks, bu bakımdan liberallere benzetilmektedir. Çünkü liberal ekole mensup
olanlar Tabii Düzen adı verilen birtakım sonsuz ve ölümsüz kanunların varlığına
inanmaktadırlar. Bunlara göre bu düzen, hiç bir şekilde insan iradesiyle bozulamaz ve aslında
bozulmaması da gerekir.
Marks da kapitalist toplumu irdeledikten sonra, proletaryanın üretim araçlarının
değişikliği sonucu ortaya çıktığını, söylemiştir. Üretim sisteminin kolektif olmasına rağmen,
mülkiyetin özel olmakta devam etmesi mümkün değildir ve bu oluş bir zıtlığın anlatımıdır. İşte,
Marks bu zıtlığın devam edemeyeceğini, ortaya kesin olarak sınıfsız bir toplumun çıkacağını
söylemek suretiyle felsefe tarihinde.iradeci olmadığını ilan etmektedir.
Liberal ekole göre insanları yalnızca tabii kanunlar refaha ulaştıracaktır. 'Marks'â göre
ise, ’’insanların düşünceleri üzerine etki eden üretim faktörleri, sosyalist edilmedikçe,
insanların refaha ulaşmaları mümkün değildir.’’ Çünkü sosyalizasyon, insanların insan
tarafından sömürüsüne son vermektedir.
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Diğer taraftan, Marks'ın kapitalizmin yıkılmasıyla insanların mutluluğa ve sınıfsız bir
topluma kavuşacağı, böylelikle insanlar arasında tam bir eşitliğin ve uyumun meydana geleceği
görüşüne karşı da bazı eleştiriler ileri sürülmektedir. Çeşitli düşünürler bu konuda Marks'a
başlıca şu soruları yöneltmişlerdir:
Eğer bütün kötülüklerin tek nedeni kapitalist rejim ise, acaba bu rejimi başlangıçta kim
kurmuştur?
Yeni kurulacak bir toplumda var olması gereken kurumlar yeniden insanların insan
tarafından sömürülmesine neden olmayacak mıdır?
-İnsanları yalnız maddi ihtiyaçlar içerisinde düşünebilmek mümkün müdür?
mıdır?

-Acaba insanların bu ihtiyaçları giderildikten sonra', başka arzu ve istekleri kalmayacak
Bu konuda «R.P. Rideau» şunları söylemektedir:

“İnsanda var olan hastalık yalnızca sistemin kötü organize edilmiş bulunmasıyla
açıklanamaz. İnsandaki hastalığın kökü çok daha derin, çok daha esrarlıdır. İnsanın durumu
sonsuz derecede trajiktir ve insana özgü çılgınlık sanıldığından çok daha şiddetlidir.”
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümün başına prodüktivizm ve çeşitli sosyalizm akımları ve anarşistlerden
Proudhon’un iktisadi düşüncelerine yer verilecek ve sonrasında ise Klasik İktisadın karşılaştığı
en büyük eleştirinin sahibi Karl Marks’ın düşüncelerini incelenmiştir. Marks’ın ekonomiyle,
toplumla ve tarihle ilgili fikirleri bir bütünlük içerisinde aktarılmıştır.

.
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Bölüm Soruları
1)

Saint-Simon ve Proudhon’un mülkiyet hakkındaki fikirleri arasındaki fark

2)

Aşağıdaki kavramları Marks’a göre açıklayınız.

nedir?

-Tarihsel Materyalizm
-Emek-Değer kuramı

3) Aşağıdaki düşünürlerden hangisi bilimsel sosyalisttir?
A) Adam Smith
B) Ferdinand Lasalle (X)
C) Saint Simon
D) Robert Owen
E) Proudhon

4)
- Tarihi materyalizm ve sınıflar arası mücadele,
- Emek - değer ve sömürü,
- Kaçınılmaz bir zorunluluk olarak devrim,
Yukarıdaki teoriler hangi iktisatçının görüşlerini oluşturmaktadır?
A) Fredrich Engels
B) Karl Marx (X)
C) Saint Simon
D) Robert Owen
E) Proudhon
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I.
Servet malların birikmesinden meydana gelmektedir. Mübadeleye konu
olan malların değerlerini ise, o malın üretimi için, toplumun sahip olduğu üretim
araçlarına ye metodlarına göre, sosyal harcanması zorunlu olan orta yetenekteki bir
işçinin emeği belirlemektedir.
II.
Üretim tekniğinde meydana gelen değişmeler, sermayenin birikimine neden
olmakla beraber sermayeli üretim biçimi ise, toplumun proleterleşmesine engel
olmaktadır.
III.
Esas toplumda bir sınıf üretim araçlarında ve metodunda meydana gelen
değişmeler sayesinde diğer sınıflara egemen olmakta ve bu egemenliğini devam
ettirebilmek için bütün kurumları kendi çıkarlarına hizmet edebilir hale getirmektedir.
5) Yukarıdakilerden hangisi Marx’ın görüşleri için geçerli değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II (X)
C) I- III
D) II-III
E) I-II-III

6) Aşağıdakilerden hangisi Marx’ın görüşleri için söylenemez?
A) Sınıfsız bir toplumun çıkacağını söylemek suretiyle felsefe tarihinde iradeci
olmadığını ilan etmektedir.
B) Tarihin diyalektik bir hareketi vardır ve sınıflar arası mücadele kesin olarak
proleteryanın başarısı ile sonuçlanacaktır.
C) Maddenin ekonomik bir karakteri olmasına rağmen felsefe ise bu maddeye
bağlı değildir. (X)
D) Olayların gidişini insan iradesinin dışında kabul etmiştir, determinist ekolde yer
almaktadır.
E) Hegel’in “Mücadele sonsuzdur. Çünkü insanlar arasında giderilmesi mümkün
olmayan bir sınıf farkı daha doğru bir deyimle bir yaradılış farkı vardır.” tezine karşı çıkmıştır.
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7) “Tarihin diyalektik bir hareketi vardır ve sınıflar arası mücadele kesin olarak
proleteryanın başarısı ile sonuçlanacaktır. Bu başarı ise tarihin sonu olacaktır.” önermesi
aşağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir?
A) Hegel
B) Marx (X)
C) Saint Simon
D) Robert Owen
E) Proudhon
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14. İKTİSADİ DÜŞÜNCE EKOLLERİ, DOĞUŞU GELİŞİMİ: NEOKLASİKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.

İktisadi Düşünce Ekolleri, Doğuşu Gelişimi : Neo-Klasikler

14.1. Neo-Klasik Ekol
14.1.1. Alfred Marshall
14.1.2. Arthur Cecil Pigou
14.2. Marjinalist Ekol
14.2.1. Carl Menger (1840-1921)
14.2.2. Eugen von Böhm-Bawerk (1851 – 1914)
14.2.3. Frederich von Wieser (1851 – 1926)
14.2.4. Leon Walras (1834 – 1910)
14.2.5. Vilfredo Pareto (1848 - 1923)
14.2.6. Hermann Heinrich Gossen (1810 – 1858)
14.2.7. Joseph Schumpeter (1883 – 1950)
14.2.8. Gustav Cassel (1866 – 1946)
14.2.9. Irwing Fisher (1867- 1947)
14.2.10.

Stanley Jevons (1835 – 1882)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

12-

Bir malın değeri ile onun sağladığı fayda arasında nasıl bir ilişki söz konusudur?
Ekonominin kendi kendine dengeye gelmesi sözünden ne anlıyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Neo-Klasik
fikirleri
Marjinalistler

ekolün

temel Klasik ekole yöneltilen
eleştirilere verilen cevapları
öğrenmek
Marjinalistlerin klasik değer
teorisine getirdiği yenilikleri
tanımak

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuyarak, Tartışmalara
Katılarak,
Fikir
Yürüterek, Araştırarak.
Okuyarak, Tartışmalara
Katılarak,
Fikir
Yürüterek, Araştırarak.
Okuyarak, Tartışmalara
Katılarak,
Fikir
Yürüterek, Araştırarak.
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Anahtar Kavramlar
Marjinal Fayda
Marjinalistler
Ekonomik Denge
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Giriş
Bu son bölümde Neo-Klasik ekolün temsilcilerinden Marshall ve Pigou’nun fikirlerine
temas edilecektir. En son kısımda ise günümüz modern iktisadına en son şeklini veren
ekollerden Marjinalist Ekol inceleneciktir. Bu iktisatçıların geliştirdiği kuramlar klasik
iktisatçılara getirilen eleştirileri karşılamakla kalmamış iktisada eski saygınlığını geri
getirmiştir.
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14.1. Neo-Klasik Ekol
Özel mülkiyeti ve teşebbüsü esas alan ve ferdi çıkarların kendiliğinden; dengeli bir
şekilde genel çıkarla birleşebileceğini öne süren ve bu nedenle de devletin ekonomik hayata
olabilecek her türlü müdahalesini reddeden liberalizm doktrini, kendiliğinden bir dengenin
oluşamaması, aksine dengesizliklerin devam etmesi nedeniyle gittikçe artan eleştirilere
uğramıştır.
Bundan dolayı başta «Alfred Marshall» ve «Pigou» olmak üzere bazı Avusturyalı,
Amerikalı, Fransız ve İngiliz liberal ekonomistler «liberalizme» yeni bir kimlik vermeğe
çalışmışlardır. Özellikle, sübjektivist ekollerin yeni düşünce biçiminden yararlanmak yoluyla
ve daha gerçekçi bir görüşle «Klasik liberalizme olumlu ve yapıcı bir şekil vermek» üzere
kurulmuş bulunan bu yeni ekol «Neo-klasizim» veya «Cambridge ekolü» adını taşımaktadır.

14.1.1. Alfred Marshall

«Ekonomi, insan yaşayışının incelenmesidir. Ekonomi, birey ve onun meydana getirdiği
toplum faaliyetlerinin, refah ve refahın elde edilmesi ile ilgili kısmını inceleyen bir bilimdir.»
Doğum Tarihi: 26 Temmuz 1842 (Londra- İngiltere)
Ölüm Tarihi: 14 Temmuz 1924 (Cambridge – İngiltere)
Mensubu Olduğu Ekol: Neo-Klasik Ekol
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1842 yılında orta sınıf bir banka veznedarının oğlu olarak Londra da dünyaya gelmiştir.
Hayatının çocukluk ve gençlik döneminde özellikle eğitim konusunda babası tarafından
yönlendirildiği bilinmektedir. Buna karşın kendisi de parlak bir öğrenciydi bu sayede
İngiltere’nin en saygın okullarından St. John's College, Cambridge ‘e kabul edilmesi de şaşırtıcı
olmamıştır. Burada aldığı eğitiminde etkisiyle kendisini Oxford Üniversitesine göndermek
isteyen babasına karşı çıkar ve amcasının yardımlarıyla Cambridge Üniversitesinde Matematik
eğitimine başlar.
Gösterdiği yetenek dolayısıyla, eğitiminin son aşamalarında kazandığı parasız
olanaklardan yararlanmıştır. Taylor's School'da iken klasikleri incelemiş, ancak ilgisini
matematiğe yöneltmiştir. Bununla birlikte onun asil arzusu, kiliseye dâhil olarak yabancı
ülkelerde misyoner olarak çalışmaktı. Zihni kararsızlığı kendisini filozof, tarif ve teoloji
konularına sürüklemiştir. Hocalık hayatında da ahlak felsefesi hakkındaki takrirlerine
ekonomik konuları büyük ölçüde katması, aradan ancak birkaç yıl geçtikten sonra olmuştur.
Kendisi Cambridge’deki görevine başladıktan sonra da insancıl görüşünü korumakla birlikte,
iktisadi etkenlerin önemi hakkındaki fikirlerinden de asla dönmemiştir
Okuldaki ilk senesinde matematikteki üstün başarısı fark edilse de daha sonraları
iktisadi ekolün temelini oluşturacak felsefede de büyük başarı göstermekte özellikle “Kant” ve
“Hegel” hakkında araştırma yapmıştır.
«Darwin» in gelişme hakkındaki düşüncesinin de etkisi altında kalan Marshall, zamanla
sosyal bilimlere ve. Özellikle ekonomiye karşı büyük bir ilgi duymuş ve nihayet 1890 yılında
kendisini meşhur eden ünlü «Ekonomi İlkeleri» (Principles of Economics) eserini
yayınlamıştır.
Kendinden önceki İngiliz ekonomistlerinin ortaya koydukları görüşleri düzeltmek ve
noksanları tamamlamak isteyen bu nedenle de özellikle Mili üzerinde duran Alfred Marshall,
ekonomi ilmini şöyle tanımlamaktadır:
«Ekonomi, insan yaşayışının incelenmesidir. Ekonomi, birey ve onun meydana getirdiği
toplum faaliyetlerinin, refah ve refahın elde edilmesi ile ilgili kısmını inceleyen bir bilimdir.»
Görüldüğü gibi, A.Marshall'ın doktrinin aslını «servet» elde etme faaliyetleri ile bizzat
insanın kendisi oluşturmaktadır. Bundan dolayı da Marshall, ekonomi: bilimini para ile
ölçülebilen faaliyetlere indirgemeye çalışmıştır. Böylelikle Marshall, hem bireysel faaliyetleri,
hem de sosyal faaliyetleri birlikte ele alarak, Avusturya Ekolü'nün fayda teorisi (Marjinalist
etki) ile sosyal problemlerin çözümünü (hümanist etki) bir sentez yapmaya çabalamıştır.
Diğer taraftan Marshall, ekonomi bilimine matematik bir açıklama biçimi olarak
«endiferans eğrileri» ile «eksik rekabet», «temsili firma» ve «milli gelir» gibi yeni birtakım
terimleri de ithal etmiş bir ekonomisttir. Bununla beraber, Marshall, ekonomik olaylarda
matematiğin faydasının sınırlı olabileceğini söylemiş ve «ekonomik olayların matematikle
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ifadesi, iyi bir matematik fakat kötü bir ekonomi olur» demiştir. Nitekim matematik
açıklamaları kitabının «ek» kısmını verdiği son bölümde yapmıştır.
A. Marshall'a göre, ekonomik hayatın düzenlenmesi için «serbest rekabet müessesesi»
kaçınılmaz bir zorunluluktur. Çünkü ancak rekabet sayesinde ekonomik hayat gelişebilir ve bu
gelişmeyi gerçekleştiren iyi ve etkili şirketler kurulabilir. Fakat Marshall'a göre, rekabet
sisteminin iyi bir biçimde işleyebilmesi ve başarılı olabilmesi için olumlu bir devlet müdahalesi
de zorunludur.
Diğer taraftan, «değeri», maliyete bağlayan klasik görüş ile değeri faydaya bağlayan
marjinalist görüşü birbirine yaklaştırmaya çalışan Marshall'a göre değer, talep ile arz fiyatları
arasındaki dengede meydana gelmektedir. Fiyat.
ise, arz ve talebin karşılaşması sonunda oluşmaktadır ki, bu nokta, «maliyeti» ifade eden
arz ile «faydayı» ifade eden talebin kesiştiği yerdir..
Bununla beraber, Marshall, değerin belirlenmesinde fayda ve maliyetin rollerini
açıklarken «kısa^ve «uzun» olmak üzere iki devreyi göz önüne alır. Marshall'a göre kısa
devrede üretim gücü değişmez. Uzun devrede ise, üretimi yaratan sermaye, nüfus ve teknik gibi
unsurlarla üretim hacmini etkileyen eğilimleri değişmelere uğrayabilir.
Bu nedenle, kısa devrede fiyatın oluşumunda «talep» dolayısıyla «fayda» egemendir.
Böylelikle Marshall, kısa devreler için marjinalistlerin uzun devreler için de klasiklerin fiyat
teorilerini kabul etmektedir.
Ücret, toprak rantı, sermaye faizi, kâr konularında çok önemli görüşler ortaya koymak
suretiyle «neo-klasikizm» denilen okulun sistemini belirlemiş olan A.Marshall'ın, günümüz
ekonomistleri içinde büyüklüğü, eserlerinin okunduğu çevrenin genişliği ve yetiştirdiği
talebelerinden «Pigou» ve «Keynes» gibi ünlü ekonomistlerin ortaya çıkması ile daha da iyi
anlaşılmaktadır.
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14.1.2. Arthur Cecil Pigou

«Fertlerin refahı, onların ihtiyaçlarını gidermiş veya gidermemiş olmalarıyla belli
olur. Milli refah ise, milli gelirin büyüklüğüne ve bu gelirin intizam biçimine bağlıdır.»
Doğum Tarihi: 18 Kasım 1877 (Isle of Wright - İngiltere)
Ölüm Tarihi: 7 Mart 1959 (Royal British Isles – İngiltere)
Mensubu Olduğu Ekol: Neo-Klasik Ekol

Neo-klasizmin ikinci büyük siması bulunan «Arthur Cecil Pigou», önce «Aİfred
Marshall»ın öğrencisi olmuş, sonra da onun yerine iktisat kürsüsüne seçilmiş ünlü bir İngiliz
iktisatçısıdır.
Isle of Wright adasında Ryde'de dünyaya geldi. Babası emekli bir subay, annesi İrlandalı
bir memur ailesinin kızıydı. Okulda gösterdiği üstün başarıları nedeniyle, 20 yaşına geldiğinde
cambridge'deki ünlü King's college'den bir burs kazandı. Burada tarih ve aralarında ekonominin
de bulunduğu ahlâk bilimleri üzerinde eğitim gördü. Pigou'nun ilgi alanı, okuduğu derslerden
başka şiire yönelikti. kral büyük alfred'e yazdığı bir od'la bir edebiyat ödülü almayı başardı.
Marshall ile birlikte çalışması 24 yaşında doktorasını yapan Pigou, aynı yıl içinde, öğretmeni
ve büyük ideali Alfred Marshall'ın sayesinde Cambridge Üniversitesi'ne doçent olarak atandı.
20. yüzyılın başında İngiltere'nin en önemli iktisatçısı olan Marshall, o yıllarda hakim olan
laissez faire (bırakınız yapsınlar) iktisat teorisine ilişkin kuşkularını çalışmalarında dile
getiriyordu. bu teoriye göre serbest piyasa otomatik olarak ekonomik bir denge ve maksimal
bir mal tedariki sağlar. Marshall bütün iktisat politikalarının genel refah şartlarını düzeltmeyi
hedef almaları gerektiği düşüncesindeydi. Bunun için, belirli koşullar altında devletin
müdahalesini gerekli görüyordu. Pigou, Marshall'ın en yakın çalışma arkadaşı oldu. 30 yaşına
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bastığında, 1908'de Marshall'ın kürsüsünü devraldı ve refah ekonomisi konusundaki ilk
çalışmalarını genişletti.
1902 yılında Cambridge Üniversitesi'ne öğretim üyesi olan ve «Cambridge Ekolü»nün
ileri gelen kişileri arasında yer alan «Pigou», önemli mali ve ekonomik konularda İngiliz
Hükümeti'ne danışmanlık yapmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonunda ise «Para ve Kambiyo
Komitesi» ile «Gelir Vergisi Kraliyet Komisyonu»da görev alarak İngiliz lirasının yeniden
altına bağlanması hususunda önerilerde bulunmuştur.
«Refah Ekonomisi» ile tanınmış bulunan «Pigou», 1912 yılında yayınladığı «Servet ve
Refah» adlı eserini 1932 de «Refah Ekonomisi» adı altında yayınlamış ve bu eser İngiltere'de
hükümet politikasına ışık tutmuştur.
«Arthur Cecil Pigou», Marshall'ın teori ve sistemini geliştirmeye ve berraklaştırmaya
çalışmış, fakat bu konuda da «Keynes» in ağır eleştirilerine uğramıştır. Milli gelir ve üretim
sorunlarını inceleyen Pigou’a göre, «Fertlerin refahı, onların ihtiyaçlarını gidermiş veya
gidermemiş olmalarıyla belli olur. Milli refah ise, milli gelirin büyüklüğüne ve bu gelirin
inkısam biçimine bağlıdır.»
Böylelikle «Pigou», devletin, gelirleri eşitlemeye yönelik girişimlerini olumlu bulmakta
ve bu tür girişimlerin refahı arttıracağını söylemektedir. Ancak Pigou, gelirlerin
eşitlenmesinden yararlanacak olanların atalete sürüklenebileceğim, bu nedenle de «milli
hâsılanın azalabileceğini» de ifade etmiştir: Pigou’a göre genel refahın azalmaması için büyük
gelir transferlerinden, yararlanacak olanların devlet tarafından denetlenmesi gerekmektedir.
Öte yandan, kapitalist sistemin tüm ilkelerini kabul etmesine rağmen: «Pigou»,
yayımladığı bütün yazılarında «ortalama ücretin» devlet, tarafından düşürülmesi halinde
zorunlu olarak işsizliğin söz konusu olacağını veya mevcut işsizliğin daha da artacağını
söylemek suretiyle adeta neo-klasik okulun izinde olduğunu kanıtlamak istemiştir. Pigou'nun
bu görüşü sonradan «Keynes» tarafından önemli ölçüde eleştiriye uğramış ve Keynes,
Pigou'nun bu görüşünü kendi teorisine çıkış noktası olarak, almıştır.
«Pigou» ya göre «tam rekabet şartları» toplumsal için yeterli olmayıp kaynak
dağılımındaki aksaklıkları gidermek için devletin, vergi ve sübvansiyonlarla ekonomiye
müdahale etmesi zorunludur.
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Pigou'nun bu görüşlerinin yer aldığı «Refah Ekonomisi» adlı kitabı bu nedenle pek çok
iktisatçı tarafından liberal düşünceden önemli bir uzaklaşma olarak kabul edilmiş, ancak
Pigou'nun bu görüşleri sonradan Keynes okulu mensupları ile sosyalist iktisatçılar tarafından
kullanılmıştır.

14.2. Marjinalist Ekol
14.2.1. Carl Menger (1840 – 1921)
Avusturya Okulu’nun kurucusu kabul edilen Carl Menger klasik iktisat ekolünün emekdeğer teorisinin yerine geçen ve günümüzde hala genel kabul gören “subjektif değer teorisi”nin
oluşumunda rol oynamış ve yine günümüzdeki iktisadi analiz yöntemlerinin temelini oluşturan
“metodolojik bireycilik” yaklaşımını geliştirmiştir. Okulun diğer bir temel yöntemi olan “iktisat
bilgisinin sadece doğruluğu kabul edilmiş varsayımlar üzerinde tümdengelim metoduyla
oluşturulabileceği” görüşünü ortaya atmış ve savunmuştur.
Carl Menger 1840 yılında, döneminde Avusturya sınırları içinde bulunan günümüzde
ise Polonya topraklarındaki Neu-Sandec şehrinde doğmuştur. Yetişme dönemine ait bilgiler
sınırlıdır. Babası avukattır ve o da babasının yolundan giderek Viyana Üniversitesi’nde Hukuk,
Prag Üniversitesinde ise siyaset bilimi okumuştur. 1867 yılında ise Krakov Üniversitesi’nden
hukuk doktorası’nı almıştır.
Mezun olduktan sonra Viyana’nın büyük gazetelerinden birinde finans alanında
gazeteci olarak çalışmaya başlar. Kısa bir süre sonra Avusturya Başbakanlığı’nın basın ofisine
geçer ve bu dönemde temel eserlerinden biri olan “Ekonominin İlkeleri”(Grundsætze der
Volkswirtschaftslehre) üzerine çalışır ve 1871 yılında bu kitabını yayınlar.
Eserinden kazandığı ün ile 1873 yılında Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ders
vermeye başlar. Üç sene sonra ekstraordinaryüs profesörlüğüne atanır fakat kısa süre sonra
görevinden ayrılarak Habsburg ailesinden Prens Rudolph’a hocalık yapar ve onunla birkaç yıl
Avrupa’yı dolaşma imkanı bulur.
1879 yılında Viyana’da bir öğretmenlik teklifini kabul eder ve bundan sonra enerjisinin
tümünü öğretmeye ve yazmaya harcar. 1900 yılında Avusturya Parlamento’sunda Üst Meclis
üyeliğine atansa da o hep politik tartışmalara girmeyerek akademik çalışmalarından
uzaklaşmamaya çalıştı.
Menger iktisadi düşünce tarihi’nde iki önemli katkısıyla bilinmektedir. İlki “değer
teorisi” alanında, diğeri de “iktisad metodolojisi” alanında vuku bulmuştur. “Marjinal Fayda”
ve “Azalan Marjinal Fayda” teorilerini geliştirerek “subjektif değer teori”sinin ilk
savunucularından olmuştur. Ayrıca “iktisadın doğası” üzerine ve “iktisadın analiz”in nasıl
309

yapılması gerektiği hakkında ateşli tartışmalara girerek sonraki iktisat metodolojisi gelişimde
önemli bir rol oynamıştır.
Klasik Ekolün değer anlayışının temelinde “üretim maliyeti” gibi objektif faktörler
bulunmaktadır. Menger buna karşı çıkmış ve malların değeri onların fayda sağlamasından
kaynaklandığını öne sürmüştür. Bu fayda insanların atfettiği subjektif bir değerdir. Yani altın
ve elmas kendilerine içkin bir değere sahip oldukları için değerli değillerdir. Değerlidirler
çünkü insanlar onları arzular ve faydalı bulurlar.
İnsanların gelirleri ihtiyaçlarının tümünü karşılamaya yetmez. Bu yüzden, Menger’e
göre kişi öncelikle en çok ihtiyaç duyduğu malı tüketmelidir. Sonrasında da diğer malları
ihtiyaç miktarına göre sıralandırmalıdır.
Menger’in marjinalist iktisadi düşünce ekolüne kazandırdığı diğer bir teori de “azalan
marjinal fayda “ dır. Bu teoriye göre, kişi ihtiyacını karşılarken aynı malı tekrar tükettiğinde
elde ettiği fayda ilk seferden daha az olacaktır. Susadığımızda içtiğimiz bir bardak su
ihtiyacımızı karşılayacaktır. Fakat ikinci içtiğimiz bardağın karşıladığı ihtiyaç birinciden daha
az olacaktır. Elde edilen fayda her seferinde bir önceki malın tüketiminden elde edilen faydadan
daha az olacaktır. Menger bu fenomeni kişinin “azalan marjinal fayda”yı deneyimlemesi olarak
tarif eder.
Üretim faktörlerinin değeri de fayda sağlayacak malların üretiminde oynadıkları rolden
kaynaklanmaktadır Menger’e göre. Fayda sağlayacak malları üretebilmek için üretim
faktörlerine ihtiyaç vardır. Üretim faktörünün değerini bulmak için de onu üretim sürecinden
çıkardığımızda ortaya çıkan kayba bakmak gerekir. Diğer bir ifadeyle bir birim üretim
faktörünün tüketicinin ihtiyacının ne kadarını karşıladığını tespit etmiş oluruz. Üretim
faktörünün bir birimlik değeri onun marjinal verimliliğini oluşturur ve üretim faktörlerine
yapılacak ödemeler (kâr, rant, ücret) faktörün marjinal verimliliğine eşittir.
1875-1884 yılları arasında Menger, Alman Tarihçi Okul’unun öncülerinden Gustav
Schmoller ile hararetli bir tartışmaya girmişti. Tarihçi Okul iktisat yasalarının temelini tarihsel
olgulardan alması gerektiğini öne sürmüş ve iktisat yasalarının zaman ve mekana göre
değişebileceğini savunmuştur. Soyut-tümdengelimci metodu reddeder ve iktisadi araştırmaya
tarihsel veriler temelinde başlanılması gerektiğini söylerler. Menger ise a priori varsayımlar
temelinde tümdengelimci bir metodu savunmuş ve kendi görüşüne göre “değer” bireyin
tercihlerinden kaynaklandığı için iktisadi analiz bireyin tercihleri üzerinden başlamalıdır.
“Methodenstreit” ismiyle anılan bu tartışma sona erdiğinde Menger’in yaklaşımı ana akım
iktisat ekolüne hakim olmaya başlamış ve Mengerin fikirleri diğer marjinalistlerin fikirleriyle
beraber “mikro iktisat”ın temelini oluşturmuştur.
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14.2.2. Eugen von Böhm-Bawerk (1851 – 1914)
Eugen von Böhm-Bawerk Avusturya Okulu’nun Menger ve Wieser’den sonra üçüncü
büyük temsilcisidir. Viyana Hükümetinde iktisat profesörlüğü ve Avusturya-Macaristan
İmparatorluğunda maliye bakanlığı yapmıştır. Böhm-Bawerk in 1884 yılında yayınladığı
“Sermaye ve Faiz” adlı eseri, 1886 yılında yayınladığı “Mal Kıymeti Teorisinin Ana
Hatları” adlı eseri ve 1888 yılında yayınladığı “Sermayenin Pozitif Teorisi” adlı eseri derin
yankılar yapmıştır.
Böhm-Bawerk’e göre bir malın toplum değeri o malın kısmi yararlarının toplamına eşit
olup, kısmi faydaları birbirinden farklı olduğu için şimdiki faydaya ilerdeki faydaya kıyasla
daha fazla önem verilmesi gerekir. Böylelikle Böhm-Bawerk kıymet kavramını klasik görüşten
uzaklaştırarak mübadele kıymeti ile fiyat teorisinin kurulmasını mümkün kılmıştır.
Böhm-Bawerk’e göre bir malın fiyatı, biri «alt» biri de «üst» olmak üzere iki düzey
arasında teşekkül etmekte ve üst düzeyi tatmin edilmiş en son alıcı ile en fazla mübadeleye
arzulu satıcının, alt düzeyi ise en az mübadeleye arzulu satıcı ile henüz tatmin edilmemiş
bulunan alıcının düşündükleri değerler gerçekleştirmektedir. Bir başka ifade ile BöhmBawerk'e göre bir malın değeri sağladığı tatmin derecesine veya arzunun tatmin edilmeme
derecesine bağlı olarak teşekkül etmektedir.
Ancak, mübadele kıymetinin her zaman subjektif esasa bağlanamayacağını söyleyen
Böhm-Bawerk, bir mübadelede mala karşı duyulan arzu, alıcıların tahmin miktarlarının
yüksekliği ile satıcıların tahmin miktarlarının yüksekliği gibi hususların mübadele kıymetini
saptadığını da ileri sürmüştür
“Sermaye ve Faiz” adlı kitabında ise Böhm-Bawerk krediyi, halen elde mevcut bir
değerin ileride elde edilecek bir değerle mübadelesi biçiminde tanımlamakta, bu iki değerin
arasındaki farkı “faiz”in kapattığını söylemektedir. Böhm-Bawerk'in faiz gerekçesini zaman
unsuruna bağlayan bu görüşüne “Agio” teorisi adı verilmektedir.
Böhm-Bawerk'e göre faiz gerekçesini zaman unsuruna bağlamak yani “Agio”; çeşitli
nedenlerden ileri gelmekte olup bu nedenler “Psikolojik”, “Ekonomik”, ve “Teknik” olmak
üzere başlıca üç tanedir. Bunlardan ilk ikisi, sübjektif-psikolojik davranış ürünü idi. İnsanlar
ilerideki ihtiyaçlarını ve bunları tatmin edecek şeyleri sistematik olarak küçümsemek,
olacaklarından daha az önemli görmek eğilimindedirler. Böyle olunca mallara halihazırda
ileride sahip olabileceklerinden daha fazla önem verilir. İkinci olarak insanlar ileride daha fazla
olanağa sahip olacaklarını sandıkları ve dolayısıyla ilerideki tatminlerinin daha fazla olacağını
düşündükleri için bugünkü tatminlerini artırmak üzere bir bedel ödemeye hazırdırlar.
Faizin üçüncü “teknik” temeli üretim ile ilgilidir. Daha fazla nihai ürün elde etmek üzere
gittikçe artan miktarda üretici veya sermaye malları üretilir ve kullanılırsa üretim süreci uzar
veya dolambaçlı bir süreç halini alır. Daha fazla miktarda fiziki nihai ürün elde etmek için
üretim sürecinin uzaması veya dolambaçlı bir hale gelmesi (şimdi tohum ve ürün elle atılacak
ve toplanacak yerde makinalarla atılır veya toplanır) gerekli üretim mallarının ortaya
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konulabilmesi için halihazırdaki tüketimden vazgeçilmesini gerektirir. Bunun için de halihazır
tüketim mallarının değer ve fiyatlarına bir prim eklenir. Bu onların tüketimlerinden
vazgeçilmesinin bedelidir.
Agio'yu meydana getiren “Teknik” neden, Böhm-Bawerk'in sermayenin verimliliğine
olan inancını ortaya çıkarmaktadır. Fakat Bawerk bu hususa işaret ederken, kendinden
öncekilerin düştükleri hatayı tekrarlamamaya çabalamış ve üretimi “Vasıtalı (sermayeli)” ve
“Vasıtasız (sermayesiz)” olmak üzere ikiye ayırarak, vasıtalı yani sermayeli üretimin
vasıtasız, yani sermayesiz üretime oranla daha üretken olduğunu söylemiştir.
Böhm-Bawerk'e göre sermayeli üretim zamana ihtiyaç göstermekte ve başlangıç
zamanları ayrı olan üretim faaliyetlerinin randımanları birbirlerinden farklı olmaktadır. Buna
karşın, faaliyetlerin tamamlanma zamanları aynı olan mallar, “Farksızlık Kanunu”na göre tek
bir fiyatla satılmakta ve böylelikle, daha önce üretime başlamış olan sermaye daha sonra
üretime başlamış olan sermayeye kıyasla daha yüksek bir gelir elde etmektedir.
O halde, şimdiki değerler gelecekteki değerlere oranla daha çok tercih edilmelidir.
Çünkü şimdiki değerler, hemen üretime ayrılabilmekte ve bu yolla zaman farkının getirdiği
zarar ortadan kalkmaktadır. Bundan dolayıdır ki, şimdiki değerlerin gelecekteki değerlere
oranla sahip oldukları agio, sermaye faizinin nedenini oluşturmaktadır.

14.2.3. Frederich von Wieser (1851 – 1926)
Avusturya Okulu’nun kurucusu Menger’den sonraki iki büyük temsilcisinden
biridir(diğeri sınıf arkadaşı ve eniştesi Böhm-Bawerk’dir). Prag Üniversitesi'nde sonra da
Viyana Üniversitesinde ekonomi profesörü olarak görev yapmıştır. Kısa bir süre de AvusturyaMacaristan devletlerinin Ticaret Bakanlığı görevini yapan Wieser daha ziyade “marjinal
fayda”, “kıymet” ve “maliyet” kavramlarına getirdiği açıklıklarla ünlüdür.
Klasik iktisatçıların mübadele kıymetine ölçü kabul ettikleri maliyet kavramı yerine
Wieser “maliyetin mübadele kıymetini değil, mübadelede kıymetin maliyeti saptadığı”
tezini ileri sürmüştür.
Avusturya Ekolü'nün gelişmesinde önemli bir yeri olan Wieser 1884 yılında yayınladığı
“Ekonomik Kıymetin Kaynağı ve Başlıca Kanunlar” adlı kitabında sonuncu fayda deyimi
yerine “marjinal fayda” deyim “bir malın bir değer ifade edebilmesi için o malın faydalı olması,
faydasının bilinmesi ve arzulanması gereklidir.” demiştir.

14.2.4. Leon Walras (1834 – 1910)
Walras aslen bir Fransız olmakla beraber Lozan Okulu’nun kurucusu olmakla bilinir.
Walras mühendislik eğitimi almış, çeşitli işlere girmiş fakat başarılı olamamıştır. Bir İsviçre
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kantonunun kendi mali sorunları üzerine açtığı bir inceleme yarışmasında dördüncü olması
Walras’ın ondan sonraki hayatının yönünü etkiledi. Walras bir süre sonra Lozan üniversitesi’ne
siyasal iktisat profesörü olarak atandı. Kendisini şöhrete ulaştıracak olan eserini bundan sonra
yazdı.
Leon Walras'ın «Saf Ekonomi Politiğin Öğeleri» adlı kitabı 1874 yılında yayınlanmıştır.
Walras, bu kitabını «Jevons» ve «Menger»in çalışmalarından habersiz olarak kaleme almış,
fakat onların düşüncelerinin hemen hemen tüm benzerini bu kitabında dile getirmiştir. Bu
nedenle de Walras, «Marjinalist Değer Teorisi»nin de kurucularından biri olarak kabul
edilmektedir. Walras kurduğu genel denge teorisiyle en az bunun kadar ve hatta bundan da
önemli bir iş başarmış sayılır.
Walras ekonomiye bir bütün olarak bakar. Ekonomi birbiriyle bağlantılı piyasalardan
meydana gelir ve bu piyasalarda her an yine birbirine bağlı sayısız işlemler cereyan eder.
Ekonominin bütünü içinde yer alan piyasalar başlıca iki büyük kesim halinde görülebilirler.
Mal piyasaları ve üretken hizmet sağlayan üretim faktörü piyasaları. Bütün bu piyasalarda
etkilerini ehr an duyuran bazı belirli güçler dolayısıyla genel denge yönünde bir eğilim vardır.
Burada temel düşünce şudur: belirli bir malın arzı talebi ve fiyatı kendisi dışındaki diğer bütün
malları etkilediği gibi onlar tarafından da etkilenmekte bulunur. Örneğin diğer her şey aynı
kalırken bir malın fiyatında bir düşme olsa bunun satın alınan miktarı artar. Öte yandan bu
malla bunun yerine kullanılabilecek mallar arasında olduğu kadar malın kendileriyle birlikte
kullanıldığı mallar arasında doğrudan doğruya bir ilişki vardır. Örneğin zeytinyağının fiyatında
bir düşme olsa ve bu daha fazla zeytinyağı alınmasına yol açsa diğer bitkisel yağların satın
alınan miktarlarında bir azalma olabilir. Bunun gibi zeytinyağı ile yapılan yemek ve salatalar
için kullanılan maddeler daha fazla satın alınmaya başlanır. Bu durum bir kısım üretim
faktörlerinin tüketimleri artan tüketim maddelerinin üretimlerine kaymalarına yol açar. Bu da
ayrıca şu ya da bu ölçüde diğer mallar ve dolayısıyla üretim faktörleri üzerinde etkide bulunur.
İşte böylece bir malın doğrudan doğruya veya dolaylı olarak diğer bütün mallarla bağlı
oluşu ve kendi arz ve talebindeki herhangi bir değişikliğin diğer bütün mallar ve üretim
faktörleri üzerinde etki yapması ekonominin bütünü ile ele alınması ihtiyacını doğurmuştur.
Walras kurduğu denge teorisiyle bu ihtiyaca cevap vermeye çalışmıştır. Tüketicilerin
tercihlerinin ve malların üretim fonksiyonlarının değişmediği üretim faktörleri arzının aynı
kaldığı ve tam ve serbest rekabetin hüküm sürdüğü bir ekonomide bütün fiyatlar ve üretilen
miktarlar birbirleriyle karşılıklı olarak tutarlı seviyelere intibak ederlerdi. Matematiğin
yardımıyla Walras’ın gösterdiği şey buydu.

14.2.5.Vilfredo Pareto (1848 - 1923)
Lozan Üniversitesi'nde «Leon Walras»tan sonra profesörlük yapan ve aynı zamanda
sosyolog olan Vilfredo Pareto, aristokrat bir İtalyan ailesine mensup olup, bir İtalyan markisi
ile bir Fransız annenin oğlu olarak 1848 yılında Paris’te doğmuştur. Faşizmin ideolojik öncüsü
olarak tanınan Pareto, mühendislik tahsili yaptıktan sonra, önce bir demiryolu kumpanyasına
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müdür olmuş, sonra da bir İtalyan demir sanayiini yöneterek iş hayatında geniş tecrübe
kazanmıştır.
Pareto, 1906 yılında yayınladığı «Ekonomi Politik El Kitabı» adlı kitabı ile 1916 yılında
yayınladığı “Genel Sosyoloji” adlı kitabında ekonomi politiği nesnel bir bilim haline getirmeğe
çalışmış ve ekonomi politiğin, sosyolojinin bir parçası olduğunu söylemiştir.
Mussolini'nin faşist idaresinde senatör olan Pareto, insanları yetenekleri yönünden ikiye
ayırmanın zorunlu olduğunu söylemiş ve toplumların “idare edenler” ile “idare edilenlerden”
oluştuğunu ileri sürmüştür. Diğer taraftan Pareto, toplumdaki eşitsizliği de doğal bulmuş ve
onun doğal bir kanun olduğunu ve değiştirilemeyeceğini söylemiştir.
Pareto, ekonomik dengenin psikolojik unsurlarla bir ilgisi olmadığını söylemiş ve
matematik ifadelerle “fayda” kavramını açıklamaya çalışmıştır. Ancak Pareto, fayda kavramı
yerine “ofhelimite” kavramını kullanmayı daha uygun bulmuştur.
Ekonometrinin öncüleri arasında da yer alan Pareto, ekonomi ilminde “Pareto Kanunu”
veya “Pareto Optimumu” adı verilen teori ile tanınmış ve geniş bir ilgi uyandırmıştır. Pareto'ya
göre, tüketiciler arasında tüketim mallarının yeniden dağılımı halinde herhangi bir kişinin daha
kötü bir duruma düşmemesi halinde optimum gerçekleşmiş olacaktır. Tüketim kesiminde bu
duruma “Pareto Optimumu” adı verilmektedir.
Marjinal faydayı mübadelenin temeli olarak gören ve tam rekabet şartlarının olması
halinde fiyatların marjinal maliyete, toplam hasılatın ise toplam masraflara eşit olacağını
söyleyen Pareto, tahlillerini ve kıymetin açıklanmasını ilk kez Edgeworth'ün kullandığı
«kayıtsızlık eğrileri» (indifference eğrileri) tekniğini kullanarak yapmış ve gelir bölünüşünün
kendi içinde bir kanunu olduğunu ve genel denge analizi içinde maksimum refahın nasıl
sağlandığını açıklamaya çalışmıştır.

14.2.6. Hermann Heinrich Gossen (1810 – 1858)
Gossen zamanının ilerisinde olduğu için, ilgi görmeyen eserlerini büyük bir üzüntü
içinde toplattırmak zorunluluğunda kalan büyük bir Alman ekonomistidir. Kendisini Jevons
tekrar keşfetmiştir ve eserinin tekrar basılarak tanınmasına sağlamıştır.
Marjinalizmin öncüsü sayılan “Gossen”, 1858 yılında yayınladığı “Beşeri İlişkiler
Kanunlarının ve Bunun Sonucu Olarak Beşeri Davranışa Ait Kuralların Açıklanması”
(Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs) isimli eserinde değeri psikolojik yönde
incelemeye çalışmış ve bu konuda iki önemli kanunu formüle etmiştir.
Gossen’e göre insan davranışlarının amacı hazzın azamileşitilmesi üzüntünün asgariye
indirilmesidir. Bu ilke Hedonizm diye bilinen insan davranışları hakkındaki düşünce sisteminin
temel önerisi idi. Önemli olan şey insanın ekonomik eylemleriyle bu ilke arasında ilişki
kurabilmekti Gossen’e göre.
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“Gossen Kanunları” olarak isimlendirilen ve modern marjinalist görüşün temel taşları
olarak kabul edilen bu iki kanundan bir tanesi “Gıda Kanunu” veya “İşba - Doygunluk
Kanunu”, diğeri ise “Hazların Mukayesesi Kanunu” (Zevklerin Karşılaştırılması Kanunu)
olarak bilinmektedir.
Birinci Gossen kanunu için bugün kullanılan terimlerle azalan marjinal fayda veya
marjinal faydanın azalması kanunu denebilir. Bu kanun halen elde bulunan bir malın miktarında
meydana gelen her artışla birlikte marjinal faydasının azalacağını ifade ediyordu. Bu kanuna
dayanılarak iki kişi arasında cereyan eden değişimin her iki taraf için de fayda kazancı
sağlayacağı gösterilmiştir
İkinci kanun rasyonel davranan bir kişinin parasını ya da sahip bulunduğu kaynakları
çeşitli mallar için harcarken bunlardan elde edeceği faydayı azamileştirecek şekilde hareket
edeceğini ifade eder. Birey bütün ihtiyaç veya arzularının hepsini birden tatmin etme olanağına
sahip olmadığı için parasını satın alacağı malların marjinal faydaları kendisi için aynı olacak
şekilde harcardı. Diğer bir deyimle bir A malı paranın son biriminin sağladığı tatmin (bu birimle
satın alınan en don miktarın faydası) bir B malı için harcanan son para biriminin sağladığı
tatmine (bu birimle satın alınan en son miktarın faydasına) eşit olacağı bir noktaya kadar satın
alınmaya devam edilir.
Gossen’in üçüncü ilkesi bir şeyin faydası ile edilmesi için katlanılması gereken zahmet
arasındaki ilişkiyi ifade eder. Bu ilkeye göre herhangi bir şeyin faydası onu elde etmek için
harcanan emeğin doğurduğu üzüntü düşülerek hesaplanmak gerekir. İnsan bu ilke uyarınca bir
şeyin üretimine faydası katlanılan üzüntüye eşit oluncaya kadar devam eder ve eşitliğin hasıl
olduğu noktada üretimi durdurur.

14.2.7. Joseph Schumpeter (1883 – 1950)
1883 yılında Triesch şehrinde doğan Joseph A.Schumpeter Avusturya asıllı olup,
sonradan Amerika'ya yerleşmiş bir ekonomisttir. Viyana Üniversitesi'nde tahsil gördükten
sonra çok genç yaşta yazdıklarıyla ünlenen Schumpeter, önce Czernowitz ve Graz
Üniversitelerinde profesör olarak görev yapmış, daha sonra kısa süren Maliye Bakanlığı
görevinde bulunmuş ve Bonn Üniversitesi'nde ders vermiştir. 1932 yılında ise Amerika'ya
yerleşen ve Harvard Üniversitesinde profesör olan Schumpeter, 1950 yılında bu ülkede
ölmüştür.
Lozan Matematik Ekolü’nün Alrhanya'daki temsilcisi olmasına rağmen J.Schumpeter,
aslında çok yönlü bir ekonomist olarak kabul ediiir. Konjonktür ve buhranlar konusunda büyük
bir şöhret yapmış ojan Schumpeter, ekonomiyi “statik” ve “dinamik” olmak üzere ikiye
ayırmıştır. Schumpeter'e göre statik ekonomide mal hareketleri, daima aynı şekil ve tempoda
meydana gelmekte, dinamik ekonomi ise, müteşebbisin girişim gücüne dayanmaktadır.
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Joseph Schumpeter tarafından ileri sürülen bir teoriye göre könjonktürel devrelerin
nedenleri, üretim faktörlerinde elde edilen önemli buluşlardır. Üzerinde tartışma konusu olan
bu teorinin esası, teknik ve teknolojik sahada sağlanan yeniliklerin üretim hacmini arttırması,
böylelikle yatırımlar ve faaliyetlerde hızlı bir artışın meydana gelmesidir. Mesela demiryolu
veya buharın makineye uygulanması gibi yeni buluşlar, başlangıçta ekonomik faaliyetleri
önemli şekilde etkilemiş ve ekonominin gelişmesine neden olmuşlardır.
Fakat bu yenilikler tam olarak uygulanmaya başladıktan sonra yatırım ve üretim
hacminde yeni bir artış meydana gelmemekte ve ekonomide bir duraklama devri başlamaktadır.
Böylelikle, Schumpeter'e göre, üretim mekanizmasını değiştirebilen her yenilik konjonktürel
hareketlerin nedeni sayılmalıdır.
Öte yandan, “kâr”ı teşebbüs ve yenilikler ile keşif ve icatların ekonomik faaliyetlere
uygulamanın bir bedeli olarak kabul eden Schumpeter ileri sürdüğü Dinamik Müteşebbis Kârı
isimli teorisinde kârı ekonomik gelişme ile ilişkilendirerek açıklamaya çalışmıştır.
Schumpeter’e göre müteşebbisin görevi üretimde yenilikler yaratmak, yeni bir mal
üretip piyasaya sürmek veya daha önceden bilinen bir malı yeni yöntemlerle ve yeni şekilde
imal etmek ekonomik yapının gelişmesine hizmet edecek yenilikler ve icatlar yapmaktır.
Görevlerini yapabilen müteşebbisler ise piyasaya egemen olmakta ve yeniliklerin karşılığını
kâr adı altında bir süre almaktadırlar.
Bu duruma göre kâr, gelişme ve yeniliğin bir eseri olmakta ve yeni bir üretim veya
sürüm tekniği oraya çıkıncaya kadar da devam etmektedir. Bundan dolayıdır ki müteşebbisler
kârlarının devamını sağlayabilmek için piyasaya egemen olmaya, ekonomik hayata daima
yenilik getirmek zorundadırlar. Böylelikle Schumpeter’e göre kâr yalnızca “yaratıcı
müteşebbis”lerin bir geliri olmaktadır.
Uygulamada var olan kârlar her zaman yeni yöntemlerin keişf ve icatların bir sonucu
olarak doğmamaktadır. Bundan dolayı da Schumpeter’in bu teorisi ile hiçbir yenilik ve ilerleme
ile ilişkisi olmayan birçok müteşebbis kârının nedenlerini öğrenebilmek mümkün
olamamaktadır. Böyle olmasına rağmen bu teori yine de zamanımızda birçok taraftar
toplamakta ve diğerlerine nazaran daha çok tercih edilmektedir.

14.2.8. Cassel (1866 – 1946)
Lausanne Ekolü'nün diğer bir temsilcisi olan «Gustav Cassel» İsveçli bir
ekoriomist'olup.Stokholm Üniversitesinde profesörlük yapmıştır.
Ekonomi ilmine nedret ilkesini getiren ve yalnız kıt olan şeylerin ekonomik birer mal
olduğunu ileri süren Gustav Cassel’ e göre, değer kavramı gereksizdir. Bu nedenle Cassel,
içinde değer teorisinin bulunmadığı bir ekonomi bilimini savunmuş ve bu bilim içerisinde değer
yerine “Fonksiyonel Fiyat Teorisi”ne yer vermiştir. Cassel' e göre, talep, fiyata bağlıdır. Diğer
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taraftan, “Miktar Teorisi” nin taraftarı olan Cassel, “buhranların” nedeninin ekonomik
faaliyetlere uymayan faiz oranlarında aramıştır.
Üretim faktörlerinin gelirlerini fiyat olarak ele alan ve inceleyen Cassel, diğer taraftan para politikası ve dış ticaret konularında da söz sahibi olarak şöhret yapmış ve özellikle Birinci Dünya Savaşı sonlarında dış ticaret dengesi bozulmuş
olan ülkelerin bunları denkleştirebilmelerinin mübadeleye katılan ülkelerin paralarının nisbi
satınalma kuvvetlerine bağlı olduğunu söylemiş ve dış ticaret dengesini döviz kurları ile bir
para ve fiyat sorunu olarak ele almıştır.

14.2.9. Irwing Fisher (1867- 1947)
Amerikalı bir ekonomist olan lrwing Fisher, sırasıyla Yale, Paris ve Berlin
Üniversitelerinde okumuş ve Yale Üniversitesinde hocalık yapmıştır. Bu nedenle Lozan
Matematik Ekolü'nün Amerika temsilcisi olarak kabul edilen Fisher ekonomiyi para ve faiz
yönünden incelemiş ve kendinden önce ortaya atılmış olan «kemmi» veya «miktar» para
teorisine «kaydi parayı» eklemek yoluyla denklemi genişletmiştir.
Fisher miktar teorisi hakkındaki görüşlerini 1911 yılında yayınladığı “The Purchasing
Power of Money”(Paranın Satın Alma Gücü) isimli eserinde açıklamıştır. Bu eserinde Fisher
nakdi ekonomik unsurlar arasındaki görüşünü matematik bir eşitliğe dayandırmaktadır.
Mübadele Denklemi adı da verilen Fisher’in bu formülüne göre bir ekonomide fiyatlar
genel düzeyi o ekonomideki para miktarı ile mal hacmi arasındaki nisbete bağlı olarak teşekkül
etmektedir. Ancak Fisher’in bu teorisi formüldeki unsurların karşılıklı olarak birbirine bağlı
bulundukları iddiasıyla eleştiriye uğramıştır.
Öte yandan Fisher 1874 yılında Walras’ın, 1881 yılında ise Edgewort’ün yapmış
oldukları değer ve fiyat teşekkülünün genel matematik modeli çalışmalarından habersiz olarak
1892 yılında bu çalışmalara paralel kendi “değer ve fiyat” teorisini yayınlamıştır.
Faizi nominal faiz ve reel faiz olarak ayrı ayrı inceleyen ve reel faizi “verimlilik teorisi”
ile açıklayan Fisher faiz oranını sermaye arz vetalebinin tayin ettiğini söylemiş ve zaman
unsurunu faiz teorisine esas olarak faizin niçin daima pozitif olduğunu anlatmıştır.
Fisher halen mevcut bir değere ileride elde edilecek ayrı değere kıyasla daha fazla bir
değer atfedilmesinden faizin, faiz oranının fiyat değişikliklerini izleyememesinden de
buhranların oluştuğunu söylemiştir. Bu nedenle Fisher buhranlara çare olarak “indeks para” adı
verilen ve geçim indekslerinin değişmesine göre karşılığındaki altın miktarı azalıp çoğalabilen
bir para türü önermiştir.
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14.2.10. Stanley Jevons (1835 – 1882)
Manchester ve Londra’da profesör olarak görev yapan ve Avrupa'daki
meslektaşlarından habersiz «son fayda» kavramını ortaya atan, bu nedenle de Lozan Matematik
Ekolü'nün İngiltere temsilcisi olarak kabul edilen “William Stanley Jevons”, tanınmış bir
İngiliz ekonomisti ve mantıkçısı olup, gençliğini Avustralya'da geçirmiştir. Kimya ve biyoloji
tahsilini yaptıktan sonra ekonomik problemleri merak ettiği için ekonomist olan «Stanley
Jevons», iktisat disiplinini, matematiksel bir ilim olarak tanımlamış ve aşağı yukarı «Gossen»in
fikirlerine benzer fikirler ileri sürerek haklı bir şöhrete ulaşmıştır.
Jevons’a göre insan davranışlarının temel kaynakları olan haz ve elem duyguları
iktisadın ilkelerinin de kaynağıdırlar.
Jevons’ın değer ve bölüşüm teorilerinin temel kavramı “nihai fayda derecesi”
kavramıdır. O, bu kavramla mevcut mal stokunda meydana gelen çok küçük miktardaki bir artış
ya da azalışın yani mal mevcudunun marjinal birminin faydasını ifade eder. Bu kavram daha
sonra “marjinal fayda” diye ifade edilecektir.
Jevons değerin fayda ile olan bağlantı veya ilişkisine nasıl ulaştığını şöyle açıklar:
“Uzun uzun düşündükten ve araştırdıktan sonra oldukça yeni olan şu fikre vardım: değer
tamamen faydaya dayanır. … Emeğin çok kez değeri tayin ettiği kabul edilir. Ne var ki, bu
ancak dolaylı bir şekilde, malın miktarındaki bir artış veya azalış yoluyla fayda derecesini
değiştirmek suretiyle olur”
Jevons’a göre herhangi iki malın birbirileriyle değişim oranı bunların değişim işlemi
tamamlandıktan sonra tüketim için elde bulunan miktarlarının nihai fayda dereceleri arasındaki
oranın tersidir.
Jevons’un emeği değerin kaynağı sayan klasik doktrini tamamen reddetmiş olması
kendi teorisinin en önemli özelliğini teşkil eder. Ona göre emek bir kez harcandığında artık
tamamen yok olmuş olur.
Emeğin bir malın piyasada bulacağı fiyat üzerinde hiçbir etkisi olamaz. Bununla beraber
nihai fayda derecesini arzdaki değişmelerle değişebileceği için Jevons üretim maliyetinin bir
unsuru olması itibariyle emeğin değeri dolaylı bir yoldan etkileyebileceğini kabul eder.
Diğer taraftan buhranlar konusu ile ilgilenen Jevons, buhranlara neden olarak iklim
değişikliklerini göstermiştir. Jevons’a göre her on yılda bir güneş üzerinde bazı lekeler meydana
gelmekte, bunun sonucu olarak da sıcak dalgalar görülmektedir. Böylelikle değişen tabiat
şartları tarım ürünleri için çok uygun bir hal almakta ve üretim çoğalmaktadır. İyi bir ürün elde
eden üreticiler ise teşebbüs arzusuna kapılarak yatırımlara yönelmekte ve ekonomik bir gelişme
kaydedilmektedir. Jevons’ın bu görüşü çok fazla yankı bulmamış ve geçerliliği ispat
edilememiştir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

320

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu son bölümde Neo-Klasik ekolün temsilcilerinden Marshall ve Pigou’nun fikirlerine
temas edilmiştir. En son kısımda ise günümüz modern iktisadına en son şeklini veren ekollerden
Marjinalist Ekol inceleneciktir. Bu iktisatçıların geliştirdiği kuramlar klasik iktisatçılara
getirilen eleştirileri karşılamakla kalmamış iktisada eski saygınlığını geri getirmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Marshall’a göre “değer” kavramını açıklayınız.

2)
Menger’in değer konusunda iktisadi düşünce tarihini önemli katkıları
nelerdir? Önemli kavramları kullanarak açıklayınız.
3)
açıklayınız.

Böhm-Bawerk’in faiz ile ilgili görüşleri nelerdir? Maddeler halinde

4)
açıklayınız.

Schumpeter’e göre “statik” ve “dinamik” ekonomi ayrımı nedir? Kısaca

5)
1871
yılında
“Ekonominin
İlkeleri”
(Grundsætze
der
Volkswirtschaftslehre) kitabını yayınlayan Marjinalist Ekol’de yer alan iktisatçı
hangisidir?
A) Heinrich Gossen
B) Alfred Marshall
C) Frederich von Wieser
D) Heinrich Gossen
E) Carl Menger (X)

I.
Böhm-Bawerk'e göre faiz gerekçesini zaman unsuruna bağlamak yani
“Agio”; çeşitli nedenlerden ileri gelmekte olup bu nedenler “Psikolojik”, “Ekonomik”, ve
“Teknik” olmak üzere başlıca üç tanedir.
II.
Leon Walras'ın «Saf Ekonomi Politiğin Öğeleri» adlı kitabı 1874 yılında
yayınlanmıştır. Walras, bu kitabını «Jevons» ve «Menger»in çalışmalarından habersiz
olarak kaleme almış, fakat onların düşüncelerinin hemen hemen tüm benzerini bu
kitabında dile getirmiştir. Bu nedenle de Walras, «Marjinalist Değer Teorisi»nin de
kurucularından biri olarak kabul edilmektedir.
III.
Fisher halen mevcut bir değere ileride elde edilecek ayrı değere kıyasla
daha fazla bir değer atfedilmesinden faizin, faiz oranının fiyat değişikliklerini
izleyememesinden de buhranların oluştuğunu söylemiştir.
IV.
Pareto'ya göre, tüketiciler arasında tüketim mallarının yeniden dağılımı
halinde herhangi bir kişinin daha kötü bir duruma düşmemesi halinde optimum
gerçekleşmiş olacaktır.
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6) Yukarıda sayılan maddelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I-II
C) I-II-III
D) I-II-III-IV (X)
E) II-III

I.
Pareto, ekonomik dengenin psikolojik unsurlarla bir ilgisi olmadığını
söylemiş ve matematik ifadelerle “fayda” kavramını açıklamaya çalışmıştır.
II.
Mübadele Denklemi adı da verilen Fisher’in bu formülüne göre bir
ekonomide fiyatlar genel düzeyi o ekonomideki para miktarı ile mal hacmi arasındaki
nisbete bağlı olarak teşekkül etmektedir.
III.
Walras’a göre bir malın doğrudan doğruya veya dolaylı olarak diğer bütün
mallarla bağlı oluşu ve kendi arz ve talebindeki herhangi bir değişikliğin diğer bütün
mallar ve üretim faktörleri üzerinde etki yapması ekonominin bütünü ile ele alınması
ihtiyacını doğurmuştur.
IV.
Schumpeter krediyi, halen elde mevcut bir değerin ileride elde edilecek bir
değerle mübadelesi biçiminde tanımlamakta, bu iki değerin arasındaki farkı “faiz”in
kapattığını söylemektedir.
7) Yukarıda sayılan maddelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I-II
C) I-II-III (X)
D) I-II-III-IV
E) II-III
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I.
“Kâr”ı teşebbüs ve yenilikler ile keşif ve icatların ekonomik faaliyetlere
uygulamanın bir bedeli olarak kabul eden Stanley Jevons ileri sürdüğü “Dinamik
Müteşebbis Kârı “ isimli teorisinde kârı ekonomik gelişme ile ilişkilendirerek açıklamaya
çalışmıştır.
II.
Pareto, toplumdaki eşitsizliği de doğal bulmuş ve onun doğal bir kanun
olduğunu ve değiştirilemeyeceğini söylemiştir.
III.
Schumpeter 'e göre bir malın değeri sağladığı tatmin derecesine veya
arzunun tatmin edilmeme derecesine bağlı olarak teşekkül etmektedir.
IV.
Walras’a göre ekonominin bütünü içinde yer alan piyasalar başlıca iki
büyük kesim halinde görülebilirler: Mal piyasaları ve üretken hizmet sağlayan üretim
faktörü piyasaları. Bütün bu piyasalarda etkilerini her an duyuran bazı belirli güçler
dolayısıyla genel denge yönünde bir eğilim vardır.
8) Yukarıda sayılan maddelerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) I-II
C) II-III
D) I-IV
E) I-III (X)

I.
Walras’a göre tüketicilerin tercihlerinin ve malların üretim
fonksiyonlarının değişmediği üretim faktörleri arzının aynı kaldığı ve tam ve serbest
rekabetin hüküm sürdüğü bir ekonomide bütün fiyatlar ve üretilen miktarlar
birbirleriyle karşılıklı olarak tutarlı seviyelere intibak ederler.
II.
Joseph Schumpeter tarafından ileri sürülen bir teoriye göre könjonktürel
devrelerin nedenleri, üretim faktörlerinde elde edilen önemli buluşlardır.
III.
Pareto, 1906 yılında yayınladığı «Ekonomi Politik El Kitabı» adlı kitabı ile
1916 yılında yayınladığı “Genel Sosyoloji” adlı kitabında ekonomi politiği nesnel bir bilim
haline getirmeğe çalışmış ve ekonomi politiğin, sosyolojinin bir parçası olduğunu
söylemiştir.
IV.
Böhm-Bawerk in 1884 yılında yayınladığı “Sermaye ve Faiz” adlı eseri,
1886 yılında yayınladığı “Mal Kıymeti Teorisinin AnaHatları” adlı eseri ve 1888 yılında
yayınladığı “Sermayenin Pozitif Teorisi” adlı eseri derin yankılar yapmıştır.
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9) Yukarıda sayılan maddelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I-II
C) I-II-III
D) I-II-III-IV (X)
E) II-III
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