
ürkiye’nin önemli ölçüde bir tar›m ülkesi olarak büyük zenginlikler
üretmeye elveriflli oldu¤unun alt›n› çizen Journal de Constantinople 14

Aral›k 1849’da sütunlar›n› yeni bir yazara aç›yordu: “Fransa’da, bilgin Dom-
basle yönetimindeki Roville Okulu’nda uzun seneler boyunca ziraat bilimi e¤i-
timi görmüfl ve ziraat ile daha iyi ilgilenilen Avrupa’n›n farkl› bölgelerine bir-
çok geziler yapm›fl, genç bir Moldav olan Bay Jonesco Türkiye’nin geliflmesi
için yap›lmas› gerekenler ve temel ürünler üzerine bir dizi makale haz›rlama-
y› öneriyor.”2 Böylece Ion Ionescu de la Brad “Bursa’ya Zirai Gezi” (Excursion
agricole à Brousse) bafll›kl› makalesi ile Journal de Constantinople’da Jon Jo-
nesco veya Ion Ionesco imzalar›yla 1857’ye kadar sekiz sene sürecek yazarl›k
serüvenine bafll›yordu.

Bu makalede 19. yüzy›l ortas› Osmanl› tar›m› hakk›nda gözlemlerini dönemin
güncel ekonomi ve agronomi literatürü ile harmanlayarak özgün bir bak›fl aç›-
s›yla tart›flan Ion Ionescu de la Brad üzerinde duraca¤›z.3 Onun entelektüel
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T

* ‹TÜ ‹nsan ve Toplum Bilimleri Bölümü.
1 Ion Ionescu de la Brad’dan ilk defa haberdar olmam› sa¤layan Mustafa Erdem Kabaday›’ya, konu üzerinde bol
bol tart›flma f›rsat› buldu¤um ve benden hiçbir yard›m› esirgemeyen Nagy Pienaru’ya ve sa¤lad›klar› araflt›rma
olanaklar› için New Europe College, Institut for Advanced Studies (Bükrefl) yöneticilerine müteflekkirim. Bu
makale 19. yüzy›l ekonomi yaz›n› ve toprak meselesini Ion Ionescu de la Brad’›n yazd›klar›ndan yola ç›karak ele
alan ve halen devam etmekte olan bir araflt›rman›n ilk ürünü olarak ortaya ç›km›flt›r.  
2 Journal de Constantinople, 14 Aral›k 1849, say› 204.
3 Romen araflt›rmac›lar› hariç tutarsak, Ion Ionescu de la Brad tarih veya ekonomi tarihi yaz›m›na pek yans›m›fl
de¤ildir. Belirleyebildi¤imiz kadar›yla yaln›zca flu eserlerde, a¤›rl›kl› olarak da Dobruca üzerine yazd›klar› ba¤la-
m›nda, onun çal›flmalar›ndan faydalan›lm›flt›r: Halil ‹nalc›k, “Dobruca”, Encyclopedia of Islam, 2. bask›, cilt 2, Le-
iden: E. J. Brill, s. 610; Kemal H. Karpat, “Romania and the Ottoman Empire: A Historiographical Review”, The
Turkish Association Bulletin, cilt 24, say› 1, 2000, s. 129-135, s. 132; Mustafa Erdem Kabaday›, “Mobility and Re-
sistance in the Light of the Ottoman Settlement Policiers in the Second Hald of the Nineteenth Century: the Trans-
fer of Agricultural Labourers from Syria to Dobrudja”, M. Afifi, R. Chih, B. Marion, N. Michel ve I. Tamdo¤an
(derl.), Sociétés rurales ottomanes/Ottoman Rural Societies içinde, Kahire: IFAO, 2005, s. 225-240;  Türk Ziraat
Tarihine Bir Bak›fl, Birinci Köy ve Ziraat Kalk›nma Kongresi Yay›n›, ‹stanbul: Devlet Bas›mevi, 1938, s. 104-105.  

kebikeç / 23 • 2007



dünyas›n› ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda yapt›¤› çal›flmalar› daha iyi anlaya-
bilmek için ilk olarak e¤itim gördü¤ü Roville Ziraat Okulu’ndan bahsetmek
gerekir. 1840’larda Bo¤dan’daki (Moldavya) reformcu boyarlar öncülü¤ünde
güdülen reform hareketinde yer al›fl›n› ele ald›ktan sonra Osmanl› ‹mparator-
lu¤u’ndaki faaliyetlerini inceleyece¤iz. Son olarak Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda
bulundu¤u s›rada Osmanl› tar›m ekonomisi üzerine söylediklerinden örnekler
sunaca¤›z. 

RRoovviillllee  ZZiirraaaatt  OOkkuulluu

Ion Ionescu de la Brad (1818-1891) Journal de Constantinople’un tan›t›m
yaz›s›nda da belirtildi¤i gibi dönemin en meflhur ziraat okulu olan Roville Zi-
raat Okulu’nda (Ecole agricole de Roville) 1838-1840 y›llar› aras›nda e¤itim
gördü. Roville tecrübesinin sonraki kariyerinde ve yazd›¤› eserlerde çok önem-
li bir mihenk tafl› oluflturdu¤unu söylememiz gerekiyor. Roville Ziraat Okulu
üzerinde bir nebze durmam›zda bu nedenle fayda var.4 Okul, soylu s›n›ftan ge-
len ve baflta kimya olmak üzere fen bilimlerine yo¤un bir ilgisi olan Mathieu
de Dombasle öncülü¤ünde hisseli bir flirket olarak yaklafl›k 200 hektarl›k bir
arazi üzerine Nancy flehri yak›nlar›nda (Lorraine bölgesinde) 1822’de kuruldu
ve 1842’ye kadar faaliyet gösterdi. Fransa’n›n ilk ziraat okulu olmas›na ra¤-
men ünü bütün Avrupa’da 19. yüzy›l›n ilk yar›s›nda duyularak farkl› ülkeler-
den birçok ö¤renci çekmeye bafllad›. Okul tar›mda yeni teknik ve teknolojile-
rin denendi¤i ve gelifltirildi¤i, rasyonel üretim sistemlerinin hedef al›nd›¤›,
genç ö¤rencilerin bir veya iki sene süresince e¤itim alarak kendilerini toprak
sahibi veya çiftçi olarak tar›m iflletmecili¤ine haz›rlad›klar› bir deneme çiftli-
¤i olarak iflliyordu. Ö¤renciler uygulamal› tar›m e¤itimi d›fl›nda botanik, vete-
rinerlik, tar›m muhasebesi/ekonomisi dersleri de al›yorlard›. 

Bu haliyle okul 18. yüzy›lda geliflmeye bafllayan ekonomik anlay›fl ve agro-
nomi uygulamalar›yla devaml›l›k arz eder:5 girdi maliyetlerinin optimizasyo-
nu; art›k ürünün, veya Fizyokratlar›n deyifliyle net ürünün, azamilefltirilme-
si; istatistikler ve çiftlik muhasebesi tutulmas›; yeni tekniklerin uygulanmas›;
üretimin rasyonellefltirilmesi ve daha verimli k›l›nmas›; üretimin küçük ölçek-
li topraklardan ziyade büyük toprak mülkiyeti üzerinde gerçeklefltirilmesi;
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4 Fabien Knittel, Marc Benoit ve Michelle Cussenot, “Roville 1822-1842, Naissance de l’enseignement agricole
français”, Michel Boulet (derl.), Les enjeux de la formation des acteurs de l’agriculture 1760-1945 içinde, Dijon:
Educagri, 2000, 525 s.  
5 Ekonomik düflüncenin geliflimi ile agronomi aras›ndaki iliflkiyi sorgulayan bir makale için bknz. Lluis Arge-
mi “Agriculture, Agronomy, and Political Economy: Some Missing Links”, History of Political Economy, cilt 34,
say› 2, 2002, s. 449-478.



serbest ticaret ile tar›msal üretimin de¤erlendirilmesi; artan art›k/net ürün
sayesinde devlet gelirlerinin artt›r›lmas›. Bu genel çerçeve içerisinde özellikle
servetin as›l kayna¤›n›n toprak ve tar›m oldu¤unun alt›n› çizen Fizyokratla-
r›n6 a¤›rl›¤› olmas›na ra¤men Kameralistler7 ve ‹skoç politik ekonomistlerin8

tar›m üzerine yapt›klar› çal›flmalar›n katk›lar›n› da unutmamak gerekir. Ama
Fransa özelinde düflündü¤ümüzde, 18. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana faaliyet
gösteren, büyük toprak sahiplerinin yerel düzeyde örgütlenerek teorik öneri-
leri uygulamaya geçirmek amac›yla kurduklar› ziraat dernekleri (société d’ag-
riculture) ve tar›mda ilerleme ve geliflmeyi öngören ziraat topluluklar›n›n (co-
mice agricole) Roville Ziraat Okulu ile gövde buldu¤unu söyleyebiliriz. Mathi-
eu de Dombasle de zaten bu tür bir gelene¤in en iyi temsilcilerden biriydi. Ro-
ville Okulu ve Mathieu de Dombasle’›n giriflimleri, daha farkl› bir tarihsel çer-
çevede, Temmuz Monarflisi dönemini yaflayan 1830 sonras› Fransas›’nda daha
elveriflli bir ortam buldu. Bu dönemde rejime muhalif eflraf ve soylular›n “k›-
ra inmeleriyle” kurduklar› zirai dernekler ve topluluklar›n hemen her bölgede
yayg›nl›k kazanmas›, Fransa’da agronomi ve tar›msal geliflmeyi en önde gelen
gündem maddelerinden biri yapt›.9 Bununla birlikte okuldaki e¤itimin toprak
sahibi, çiftlik iflletmecisi veya çiftçi gibi kavramlara yapt›¤› vurgu, bize Marc
Bloch’un da alt›n› çizdi¤i 18. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ortaya ç›kan ve Frans›z
Devrimi sonras›ndaki hukuki ve ekonomik düzenlemelerle ekonomik ve top-
lumsal hayata yans›yan tar›msal bireysellik (baflka deyiflle özel mülkiyet) mü-
cadelelerinin ve buna ba¤l› olarak kapitalist tar›m iflletmecili¤inin 19. yüzy›-
l›n ilk yar›s›nda Fransa’da eriflti¤i boyutu gösteriyor.10 

Bu arada okulun kurucusu ve yöneticisi, Ion Ionescu’nun ilerde yaz›lar›n-
da “ustam” diyerek bahsedece¤i, Mathieu de Dombasle’in yay›n faaliyetlerin-
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6 François Quesnay, Physiocratie, Droit naturel, Tableau économique et autres textes, Jean Cartelier (derl.), Pa-
ris: Flammarion, 1991; Philippe Steiner (1998), La ‘science nouvelle’ de l’économie politique, Paris: Presses uni-
versitaires de France; Jean-Claude Perrot (1992), “La comptabilité des entreprises agricoles dans l’économie
physiocratique”, Une histoire intellectuelle de l’économie politique XVIIe-XVIIIe siècle makale derlemesi içinde,
Paris : EHESS, s. 217-236.
7 Keith Tribe, Strategies of economic order: German economic discourse, 1750-1950, Cambridge: Cambridge
University Press, 1995, IX-285 s.; Guillaume Garner, État, économie, territoire en Allemagne : l'espace dans le
caméralisme et l'économie politique, 1740-1820, Paris: EHESS, 2005, 436 s.
8 Neil Davidson, “The Scottish Path to Capitalist Agriculture 1: From the Crisis of Feudalism to the Origins of
Agrarian Transformation (1688-1746)”, Journal of Agrarian Change, 2004, cilt 4, say› 3, s. 227-268; “The Scot-
tish Path to Capitalist Agriculture 2: The Capitalist Offensive (1747-1815)”, Journal of Agrarian Change, 2004,
cilt 4, say› 4, s. 411-460: “The Scottish Path to Capitalist Agriculture 3: The Enlightenment as the Theory and
Practice of Improvement”, Journal of Agrarian Change, 2005, cilt 5, say› 1, s. 1-72.
9 George Duby ve Armand Wallon (derl.), Histoire de la France rurale, 3. cilt, Apogée et crise de la civilisation
paysanne 1789-1914, Paris: Seuil, 1976, 573 s., s. 116-7. 
10 Marc Bloch, “La lutte pour l’individualisme agraire dans la France du XVIIIe siècle”, La terre et le paysan
makale derlemesi içinde, Paris: Armand Colin, s. 257-349.



den de bahsetmemiz Ion Iones-
cu’nun sonraki dönemlerde yaz-
d›klar›n› anlamland›rmak için
faydal› olacakt›r. Okuldaki e¤i-
tim, uygulamalar, tar›m ekono-
misi/muhasebesi, rasyonel ve ve-
rimli bir tar›msal üretim için ya-
p›lmas› gerekenler üzerine hem
teorik hem de uygulamaya dair
makaleler içeren, 1824-1837 y›l-
lar› aras›nda ç›kan Annales agri-
coles de Roville bunlar›n en ba-
fl›nda geliyor. Bu dergi, hem Ro-
ville Ziraat Okulu’nun teori ve
uygulamaya hem de okulun ça-
l›flmalar›n›n tar›mla u¤raflanla-
ra ve kamuya aktar›lmas›na ver-
di¤i önemin bir kan›t›n› olufltu-
ruyor. Annales agricoles’ün d›-
fl›nda ilk olarak 1821 y›l›nda ba-
s›lmas›na ra¤men bask›lar› defa-
larca tekrarlanan Le Calendrier
du bon cultivateur, ou Manuel de
l'agriculteur praticien11 (‹yi Üre-

ticinin Takvimi veya Ameli Ziraatçinin El Kitab›) Mathieu de Dombasle’›n ag-
ronomi çal›flmalar› aras›nda en önemli eserlerinden yaln›zca birisi.12 Bu kitap-
ta da öncelik bilimsel ve rasyonel yöntemlerle verimlili¤in artt›r›larak “birey-
sel” üretimin veya iflletmecili¤in yayg›nlaflt›r›lmas›na verilmifltir. Yukar›da da
bahsetti¤imiz ‹skoç politik ekonomistleri ve Alman Kameralistleri ile etkilefli-
mini göstermek için Mathieu de Dombasle’in oldukça önem verdi¤i John Sinc-
lair’den Agriculture pratique et raisonnée13 (Pratik ve Rasyonel Tar›m) kitab›-
n›; ünlü Alman agronom Albrecht Daniel Thaër’den de Description des nouve-
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11 Mathieu de Dombasle, Le calendrier du bon cultivateur, ou Manuel de l'agriculteur praticien, Nancy: Haener,
1821, IV-407 s.
12 Fabien Knittel, “La diffusion d’une pédagogie agricole: les écrits de Mathieu de Dombasle”, Annales de l’Est,
say› 1, s. 131-143.
13 John Sinclair, L'Agriculture pratique et raisonnée, çeviren: M. de Dombasle, Paris: Mme Huzard (Détervil-
le), 1824-1825, 2 cilt.



aux instrumens d'agriculture les plus utiles14 (En Faydal› Yeni Ziraat Aletleri-
nin Tasviri)  kitab›n› Frans›zca’ya çervirdi¤ini ekleyelim.

Ion Ionescu Roville’deki e¤itiminden sonra yine Fransa’da Auxerre Ziraat
ve Senart Orman okullar›nda k›sa süre bulundu.15 1840-1841 y›llar›nda Pa-
ris’de Sorbonne Üniversitesi’nde fizik, kimya ve do¤a tarihi dersleri, Institut
de Botanique’de (Botanik Enstitüsü) botanik dersleri, Conservatoire des arts
et métiers’de politik ekonomi dersleri ald›.16 Bu arada politik ekonomi dersle-
rini ald›¤› dönemde Conservatoire des arts et métiers’de politik ekonomi kür-
sünün bafl›nda Jean-Baptiste Say’in halefi Adolphe Blanqui bulunuyordu.
Blanqui’nin, ekonomik düflünce tarihi kitaplar›n›n ilki say›labilecek bir kitap
haz›rlad›¤› gibi17 1841 y›l›nda Fransa Bilimler Akademisi’nin görevlendirme-
siyle, Silistre Vilayeti’nde ortaya ç›kan huzursuzluklar›n ekonomik kökenleri-
ni araflt›rmak üzere Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na gelmifl oldu¤unu da belirte-
lim.18 

BBoo¤¤ddaann’’ddaakkii  FFaaaalliiyyeettlleerr  vvee  11884488  

Ion Ionescu 1841 y›l›nda Bo¤dan’a geri döndükten sonra ustas› Mathieu de
Dombasle’›n ayn› adl› eserine at›fla Calendar al bunului lucr„tor de p„mînt (‹yi
Toprak Üreticisinin Takvimi) adl› kitab› yazd›.19 1842 y›l›nda ise Yafl’taki Mic-
hel Sturdza Akademisi’nde ziraat dersleri vermeye bafllad›. Bu derslerle Bo¤-
dan’da yüksek ö¤retimde agronomi ilk defa yer almaya bafllad›. 1844 y›l›nda
yay›nlad›¤› Îmbun„t„˛iri în agricultura noastr„’da (Ziraatimizde ‹yilefltirme-
ler); ülkesinde, Bo¤dan/Moldovya, tar›m›n ilerlemesi için getirdi¤i öneriler
aras›nda en dikkat çekici olan›, Roville örne¤inde oldu¤u gibi bir okul çerçeve-
sinde bir deneme çiftli¤i veya bir ziraat enstitüsü kurulmas›yd›.20 Bu düflünce-
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14 Albrecht Daniel Thaër, Description des nouveaux instrumens d'agriculture les plus utiles, çeviren: M. de
Dombasle, Paris: Mme Huzard, 1821, 128 s.
15 Ion Matei, “Un agronome roumain dans l’Empire ottoman pendant les années 1849-1859”, Studia at Acta Ori-
entalia, cilt VII, 1968, s. 295-301, s. 296.
16 Gh. Cristea, “L’expérience de l’Ecole agricole de Roville (France) en Roumanie”, Revue roumain d’histoire, cilt
4, say› 4, s. 823-839, s. 826.
17 Adolphe Blanqui, Histoire de l'économie politique en Europe depuis les anciens jusqu'à nos jours, suivie d'une
bibliographie raisonnée des principaux ouvrages d'économie politique, Paris: Guillaumin, 1837, 480 s.
18 Adolphe Blanqui, Considérations sur l'état social de la Turquie d'Europe, Paris: W. Coquebert, 1842, IV-77
s.; Adolphe Blanqui, Voyage en Bulgarie pendant l'année 1841, Paris: W. Coquebert, 1843, X-414 s.
19 Cristea, “L’expérience…”, op.cit., s. 827.
20 Cristea, “L’expérience…”, op.cit., s. 826-827. Ayr›ca bknz. Al. Andronic, “Ion Ionsecu de la Brad fli unele prob-
leme în domeniul agriculturii din Moldova în anii 1840-1844”, Ion Ionescu de la Brad Aniversarea a 150 de ani
de la nafltere, volum omagial içinde, Bacau, 1968, s. 202-208.



sini 1845 tarihli Calendar pentru bunul gospodar (‹yi ‹darecinin Takvimi) ad-
l› eserinde gelifltirerek tekrarlad›21. Ziraat okulu için somut geliflme 1846 y›l›n-
da yafland›. Ion Ionescu’nun e¤itiminden iflletmesine her fleyinden sorumlu
olaca¤›, Moldav boyarlar›ndan Scarlat Vasiliu Vîrnav’›n da  sermaye finans-
man›n› yapaca¤› bir deneme çiftli¤i ve ziraat okulu kurulmas›na dair bir an-
laflma imzaland›. Anlaflma, taraflar›n karfl›l›kl› sorumluluklar› dahil olmak
üzere, okul ve deneme çiftli¤inin kurulmas›ndan, gerçeklefltirilecek e¤itimin
en ince ayr›nt›s›na kadar maddeler içeriyordu.22 Ancak 1848’de bütün Avru-
pa’y› saran devrimci hareketler Eflak ve Bo¤dan’› da etkilemiflken 19. yüzy›l›n
bafl›ndan bu yana reformcu bir pozisyon alm›fl olan baz› boyarlar (büyük top-
rak sahipleri) siyasi mücadeleyi ön plana alarak e¤itim konusundaki planlar›
ertelediler, böylece Ion Ionsecu’nun ziraat okulu ve deneme çiftli¤i planlar› da
ertelenmifl oldu. 

1848’in s›cak günlerinde Ion Ionescu reformcu boyarlar›n hareketi içerisin-
de yer alarak reformcu kanat taraf›ndan oluflturulan, boyar ve köylü temsilci-
lerini içeren “mülkiyet komisyonu”nun baflkan yard›mc›l›¤› görevini yapt›. Bu
komisyon köylülerin tabi olduklar› angaryalar›23 ortadan kald›rarak köylülere
toprak da¤›t›m›n› öngören bir “toprak reformu” üzerinde çal›flmalar yap›yor-
du.24 Asl›nda reformcu boyarlar›n siyasi hareketinin kökeni, 1840’larda Ion Io-
nescu’nun ziraat okulu ve deneme çiftli¤i kurma çabalar›nda da görüldü¤ü gi-
bi, 1848 öncesine hatta 18. yüzy›la kadar iniyordu.25 Rusya ve Osmanl› ‹mpa-
ratorlu¤u aras›nda k›r›lgan bir dengede mücadele vermek zorunda kalm›fl ol-
malar›na ra¤men, bu denge dahilinde, Eflak ve Bo¤dan’da kendileri için imti-
yazlardan ziyade toprak mülkiyetiyle tan›ml› (köylülerin özgür çiftçiler olarak
yer ald›klar›) bir siyasi, ekonomik ve toplumsal düzen kurgulamaya bafllam›fl-
lard›.26 Bu noktada büyük toprak sahibi reformcu boyarlar›n aflamal› olarak,
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21 Cristea, “L’expérience…”, op.cit., s. 827-828.
22 Cristea, “L’expérience…”, op.cit., s. 828-831.
23 1830 y›l›nda Osmanl›-Rus rekabeti çerçevesinde Rusya’n›n etkisiyle yürürlü¤e konulan Eflak ve Bo¤dan’›n
dahili yönetimini belirleyen Règlement organique (dahili nizamname) angaryay› flöyle düzenliyordu: köylü y›l-
da 12 gün toprak sahibine çal›flacak, bir gün toprak sahibinin evine odun tafl›ma veya tafl›mac›l›k hizmeti ya-
pacak, 100 aileden 4 köylü toprak sahibine hizmetkarl›k yapacak; köylü üretti¤i ürünler üzerinden ondal›k
(aflar) verecek. Bknz. Ilie Corfus, L’agriculture en Valachie depuis la Révolution de 1848 jusqu’à la Réforme de
1864, Bükrefl: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1976, 216 s., s. 15. 
24 Ibid.
25 Vlad Georgescu, Mémoires et projets de réforme dans les Principautés roumaines 1769-1830, Bükrefl: Asso-
ciation internationale d’études du sud-est européen, 1970, XXI-197 s.
26 Bu çerçevede Rusya’n›n siyasi etkisi alt›nda ortaya ç›kan 1830 tarihli Règlement organique (dahili nizamna-
me) ve 1848 devrimcilerinin reform program›n›n Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndaki reform hareketlerini oldukça et-
kiledi¤i sav› da üzerinde durmaya de¤erdir, bu konudaki zihin aç›c› bir makale için bknz. Radu R. Florescu, “The
Romanian Impact upon the Ottoman Tanzimat”, Revue roumaine d’histoire, cilt. 17, say› 1, 1978, s. 41-50. 



orta vadede baz› feodal toplumsal kontrol mekanizmalar›n› korusalar da, uzun
vadede feodal üretim sisteminden kapitalist üretim sistemine geçmeye ve ken-
dilerini kapitalist toprak sahiplerine dönüfltürmeye yönelik bir yöntem izle-
dikleri söylenebilir.27

Ancak Rusya ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u aras›nda s›k›flm›fl olan, Fransa,
Büyük Britanya ve Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u’nun da siyasi a¤›rl›-
¤›n› hisseden Eflak ve Bo¤dan’da 1848 devrimcileri, birçok Avrupa ülkesinde
oldu¤u gibi, baflar›l› olamad›lar.28 Hareketlerinin bast›r›lmas›ndan sonra ya
Bat› ülkelerine ya da Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na kaçarak siyasi göçmen konu-
muna geldiler, böylece “toprak reformu” program› ve bu program içinde önem-
li bir yere sahip olan Ion Ionescu’nun ziraat okulu ve deneme çiftli¤i plan› gün-
demden tamamen düflmüfl oldu. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na geçen birçok arka-
dafl› gibi Ion Ionescu ilk önce Bursa’ya yerlefltirildi. Girifl bölümünde bahsedi-
len “Bursa’ya Zirai Gezi” Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndaki bu ilk ikametin sonu-
cu olufltu.  

OOssmmaannll››  TToopprraakkllaarr››nnddaa  SSiiyyaassii  GGööççmmeennlliikktteenn  EEkkoonnoommiissttllii¤¤ee    

1848 y›l›n› Bursa’da geçiren Ion Ionescu 1849 y›l›nda ‹stanbul’a geldi. Bu-
rada di¤er etkili Eflak ve Bo¤dan siyasi göçmenlerinin ba¤lant›lar› arac›l›¤›y-
la bir taraftan Osmanl› yöneticileri ile tan›fl›p idari yap› içerisinde görevler al-
maya bafllarken di¤er taraftan Journal de Constantinople’u ç›karan François
Noguès ile tan›fl›p gazetesinde yaz›lar ve raporlar yazmaya koyuldu. Bursa’da-
ki tar›msal ekonomi üzerine yazd›¤› ilk yaz›da dutluklar, ipekböcekçili¤i ve ip-
lik fabrikas› bafll›klar› alt›nda bölgedeki üretim olanaklar› ve yerel ekonomi-
nin geliflmesi için yap›lmas› gerekenler üzerinde duruyordu.29 Yaz›n›n sonun-
da kurulabilecek bir iplik fabrikas›n›n maliyet hesaplar› bile gayet ayr›nt›l›
bir flekilde yer al›rken Osmanl› topraklar›nda tar›mla ilgili benzer çal›flmala-
ra devam edece¤ini de vaadediyordu. Bundan sonraki yaz›s›, genel olarak Os-
manl› ekonomisinin özet bir analizini içeren Coup d’œil sur les conditions de
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27 Bu da asl›nda literatürde Prusya tarz› denilen reformcu ve yukar›dan empoze edilen tar›msal kapitalizme
denk düfler, bknz. Vlademir Illych Lenin, The Development of Capitalism in Russia, Collected Works, 3. cilt için-
de, Moskova: Progress Publishers, 1963, s. 239. Bu tür bir tarihsel geliflim, “ticari toplum” evresindeki ‹ngilte-
re’ye yetiflebilmek için 18. yüzy›l ‹skoçyas›’ndaki büyük toprak sahiplerinin izledi¤i kendilerine özgü kapitalist
tar›m yolunu da bize hat›rlat›r, bknz. Davidson, “The Scottish Path to Capitalist Agriculture 3…”, op.cit.
28 Ülkeleraras› güç dengesi çerçevesinde baflar›s›zl›¤a u¤rayan 1848 devrimcilerinin Osmanl›larla iliflkilerinin
bir analizi için bknz., Vasile Maciu, “Les relations roumano-turques pendant la révolution de 1848”, Revue ro-
umaine d’histoire, cilt 10, say› 1, pp. 43-62. Ayn› yaz› ve Türkçe özeti için bknz. Belleten, cilt 35, say› 139, 1971. 
29 Journal de Constantinople, 14 Aral›k 1849, say› 204.



la production de la richesse en Turquie (Türkiye’de Servet Üretimi fiartlar›na
Bak›fl), 1850 Nisan›’nda yay›nland›.30 

Ion Ionescu Nisan–Temmuz 1850 aylar› aras›nda, 1848 Eflak-Bo¤dan dev-
rimcilerinin liderlerinden yine ‹stanbul’da bulunan Ion Ghica’n›n31 sa¤lad›¤›
finansman ile, baflka bir 1848 devrimcisi olan agronom Ioranu beraberinde Si-
listre Eyaleti’ne ba¤l› olan Dobruca’da bulundu.32 Bu gezideki amaç, 1848’de
ertelenmek durumunda kalan Roville örne¤indeki bir ziraat okulu ve deneme
çiftli¤ini hayata geçirebilmekti. Bu yeni çaba, ‹stanbul’daki Eflak ve Bo¤dan
devrimcileri taraf›ndan desteklenmekle birlikte, o s›ralar Paris’te siyasi göç-
men olarak bulunan, 1848 devrimcilerinin önde gelen isimlerinden olan ayn›
zamanda 1848’de “Mülkiyet Komisyonu” baflkanl›¤› da yapan Nicolae B„lces-
cu’yu da heyecanland›r›yor ve yeni planlara sürüklüyordu.33 Bu hava içerisin-
de gerçeklefltirilen gezide Ion Ionescu, H›rflova’da Topalu Köyü yak›nlar›nda
bulunan, 1828-1829 Osmanl›-Rus savafl› sonras›nda harap konuma gelen Çe-
kirge Köyü’ndeki araziyi okul ve çiftlik arazisi olarak belirledi.34 Tüm hesapla-
malar yap›ld›ktan ve ayr›nt›lar belirlendikten sonra haz›rlanan proje tasla¤›
Ion Ionescu taraf›ndan ‹stanbul’daki Ion Ghica’ya Osmanl› Hükümeti’nden
çiftli¤in iltizam›n›n al›nmas› amac›yla gönderildi. Ion Ghica projeyi Paris’e Ni-
colae B„lcescu’nun onay›na sunmak için gönderirken, B„lcescu da proje konu-
sunda Versailles Agronomi Enstitüsü müdürü olan, Ion Ionescu’nun yaz›lar›n-
da s›kça referans verdi¤i, Adrien de Gasparin’e dan›fl›yordu. Onaylanan proje
‹stanbul’a Ion Ghica’ya Kas›m 1850’de tekrar ulaflt›. Ghica’n›n projeyi o dö-
nemde mülteci komiseri olarak görev yapan Ahmet Vefik Efendi’ye (sonraki
dönemin Ahmet Vefik Pafla’s›) iletmesine ra¤men proje ülkeleraras› diploma-
tik dengelerle k›s›tlanm›fl Osmanl› idarecileri taraf›nda çok ra¤bet bulmad› ya
da uygun görülmedi.35

Tüm devrimci heyecanlar ve projelerle birlikte Dobruca’ya yap›lan gezi so-
nucunda bölgenin ekonomik yap›s› hakk›nda Ion Ionescu’nun yazd›klar› 1850
y›l› boyunca Journal de Constantinople’da yay›nland›. Hatta ayn› y›l François

102

kebikeç / 23 • 2007

30 Journal de Constantinople, 14 Nisan 1850, say› 227.
31 Osmanl› idarecileri ile yak›n iliflkiler içerisinde olan Ion Ghica’n›n 1856’da Sisam mutasarr›fl›¤›na getirildi-
¤ini de geçerken belirtelim, bkz. Ali Fuat Örenç, “Mösyö Yvan Gika’n›n Sisam Beyli¤i Dönemi Vesikalar›”, Ro-
mano-Turcica, cilt 1, say› 1, 2003, s. 187-205. 
32 T. Mateescu, “Projet roumains d’exploitation agricole en Dobroudja au milieu du XIXe siècle”, Revue rouma-
ine d’histoire, cilt 11, say› 4, s. 655-663, s. 657. 
33 Mateescu, “Projet roumains...”, ibid., s. 658.
34 Mateescu, “Projet roumains...”, ibid., s. 659. 
35 Mateescu, “Projet roumains...”, ibid., s. 662-3; Matei, “Un agronome roumain...”, op.cit., s. 299.



Noguès, gazetenin matbaas›nda Ion Ionescu’nun Dobruca üzerine yaz›lar›n›
124 sayfa tutan derleme bir kitap olarak bast›: Excursion agricole dans la pla-
ine de la Dobroudja (Dobruca Ovas›na Zirai Gezi). Çal›flma Dobruca’n›n Kara-
deniz’e ba¤lant›lar›, toprak, iklim, mülkiyet durumu, tar›m ekonomisi sistem-
leri, idare, vergiler, topografi ve nüfus konu bafll›klar›n› içeriyordu.36

Ion Ionescu ‹stanbul’a dönüflünde, 1847 y›l›nda kurulmufl olan Ayamama
(Yeflilköy) Ziraat Mektebi’nde37 ders vermeye bafllad›, sonras›nda ise Nafia
Meclisi üyeli¤ine getirildi.38 Bu görevleriyle birlikte 1850 y›l› sonuna do¤ru
T›rhala’da (Teselya) incelemeler yapmak üzere yola ç›kt›. T›rhala’daki gözlem-
leri üzerine yaz›lar› Ocak 1851’den itibaren Journal de Constantinople’da ç›k-
maya bafllad› ve y›l boyunca sürdü. Ayn› y›l›n Kas›m ay›nda ise ayn› Dobruca
gezisi yaz›lar› gibi T›rhala yaz›lar› da kitaplaflt›:39 la Thessalie agricole telle
qu’elle est et telle qu’elle peut être (Zirai T›rhala, oldu¤u gibi ve olabilece¤i gi-
bi). T›rhala’da tar›msal ekonominin emlak-› hümayun çiftlikleri ile büyük çift-
likler çevresinde örgütlenmifl olmas› ile Ion Ionescu, ilgisinin en yo¤unlaflt›¤›
konu üzerine çok zengin bir malzeme ile karfl›laflt›. Üretim eyleyiciler, toprak
sahipleri, ortakç›lar, ürünlerin paylafl›m›, borçlanma, kredi, kâr, vergiler, çift-
lik muhasebesi ana bafll›klar› alt›nda makaleler kaleme ald›. Özellikle ortak-
ç›l›k üzerine yazd›¤› yaz›larda Fransa ve Bo¤dan’da elde etti¤i teorik ve uygu-
lamal› bilgi birikimi ile T›rhala’da varolan sistemi çok özgün bir flekilde tart›-
flabildi¤ini tesbit ediyoruz.  

‹lerleyen zaman içinde Ion Ionescu’nun bir ziraat okulu ve deneme çiftli¤i
iflletme sevdas›ndan hâlâ kurtulamad›¤› görülüyor. 1852 y›l› Temmuz’unda
Nafia, Ticaret ve Ziraat Naz›r› ‹zzet Pafla’ya ‹stanbul yak›nlar›nda, örne¤in
Ayamama’daki (Yeflilköy) Ziraat Mektebi’nde, kurulacak bir çiftlik okul ve
onun iflletmesini üstlenme (iltizam›n› alma) önerisi getiriyordu.40 Bu öneriye
verilen cevab› bilemiyoruz ama kendi hayat›n› anlatt›¤› bir eserde 1852 y›l›n-
da Ayamama Ziraat Mektebi’nin müdürlü¤üne getirildi¤ini belirtiyordu41. 
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36 Ion Ionescu’nun Dobruca üzerine yazd›klar›n›n bir analizi için bknz. Anca Ghia˛„, “Les roumains en Dobro-
udja au milieu du XIXe siècle d’après les informations de Ion Ionescu de la Brad”, Revue des Etudes Sud-Est
Européennes, cilt 15, say› 1, 1977, s. 131-157.
37 Cahit Bilim, Türkiye’de Ça¤dafl E¤itim Tarihi, 1734-1876, Eskiflehir: Anadolu Üniversitesi Yay›nlar›, 2002,
XIV-538 s., s. 288-298. Ziraat Mektebi’nin iflleyifli ve verilen derslerle ilgili bknz. Journal de Constantinople, 29
Temmuz 1849, say› 177.
38 Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi, A.MKT.NZD 17/5 (1266/1850); A.MKT.MHM 40/94 (09.02.1268/04.12.1851);
A.MKT.MHM 53/66 (14.05.1269/23.02.1853).
39 Journal de Constantinople, 29 Kas›m 1851, say› 342.
40 Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi, HR.TO 418/4 (20.07.1852).
41 Ghia˛„, “Les roumains en Dobroudja...”, op.cit., s. 133. 



Bununla birlikte Ion Ionescu 1852 y›l› Ekim ay›nda Serasker Mehmet Pa-
fla’n›n görevlendirmesiyle Karahisar’daki, tahminlerimize göre bir emlak-› hü-
mayun çiftli¤i olan, Çifteler Çiftli¤i’ne inceleme yapmak üzere gitti.42 Yolculu-
¤unu, daha çok hayvan yetifltiricili¤i yap›lan çiftlikteki gözlemlerini ve çiftli¤i
daha verimli k›labilmek için yapt›¤› hesaplamalar›n› yine Journal de Constan-
tinople’da okuyoruz.43

1853 y›l› bafl›nda ise Ion Ionescu Nafia Meclisi’ndeki görevini devam et-
tirmesine ra¤men Ziraat Mektebi’ndeki görevini b›rakt›. 1 Mart 1853’den
bafllamak üzere Reflit Pafla’n›n T›rhala’daki 18 çiftli¤inin iltizam›n› alarak
iflletmesini üstlendi.44 Bu, onun bilgi birikimi de¤erlendirebilece¤i ve idealle-
rinden birini sonunda gerçeklefltirebilece¤i bir f›rsat olarak ortaya ç›k›yor-
du. Bir taraftan çiftliklerdeki emek örgütlenmesi ve idaresine özen gösterir-
ken di¤er taraftan da çiftlik muhasebesini s›k› izleyerek ayr›nt›l› maliyet he-
saplar› ile gelirleri (art›k/net ürünü) artt›rmay› hedefliyordu. Bu özenli çift-
lik muhasebesini günlük tutarken Reflit Pafla’ya sunmak üzere bir y›l boyun-
ca maliyet ve gelirlerin kaydedildi¤i büyük bir defter düzenledi. Reflit Pa-
fla’ya sunulan ilk seneki (1 Mart 1853- 1 May›s 1854) hesaplar›n raporunu
ise yine Journal de Constantinople’da yay›nlad›.45 Ama örnek olmas› gerek-
ti¤ini düflündü¤ü bu tür bir iflletme mant›¤›n› tan›tabilmek ve yayg›nlaflt›ra-
bilmek için gazetedeki yay›nla yetinmeyecek, ayn› yaz›y› 1866’da Bükrefl’te
tekrar basacakt›r.46

IIoonn  IIoonneessccuu  vvee  PPoolliittiikk  EEkkoonnoommii

Ion Ionescu’nun bir taraftan 19. yüzy›l ortas›nda ekonomi literatürünü Os-
manl› ekonomisi üzerinden nas›l tart›flt›¤›n› ve di¤er taraftan 1848’in toplum-
sal çat›flmalar› çerçevesinde tar›msal üretim iliflkilerini nas›l analiz etti¤ini
görebildi¤imiz, T›rhala’daki araflt›rmalar›n› aktard›¤› yaz› dizisi içinde 9 fiu-
bat 1851 tarihli Journal de Constantinople’da yeralan “Üretim Eyleyicilerinin
Ortakl›klar›” (L’association des agents de production)) bafll›kl› yaz›s› bize onun
ekonomik analizleri hakk›nda önemli ipuçlar› verecektir. 
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42 Journal de Constantinople, 29 Ekim 1852, say› 407.
43 Journal de Constantinople, 24 Aral›k 1852, say› 418.
44 Journal de Constantinople, 9 Haziran 1854; Ghia˛„, “Les roumains en Dobroudja...”, op.cit., s. 133; Matei, “Un
agronome roumain...”, op.cit., s. 300-301; Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi, A.MKT.MHM 53/66
(14.5.1269/23.02.1853).
45 Journal de Constantinople, 9 Haziran 1854.
46 Ghia˛„, “Les roumains en Dobroudja...”, op.cit., s. 133; Matei, “Un agronome roumain...”, op.cit., s. 300-301.



Ion Ionescu araflt›rmalar›nda T›rhala’daki topraklarda iki tür toprak sa-
hipli¤inin hüküm sürdü¤ü sonucuna var›yor: Topra¤› kendi hesaplar›na iflle-
yen kefalohori (bafl-köy) denen köylerin sakinleri ve çiftlikler. Çiftliklerde
“topra¤a sahip olmay›p toprak sahipleriyle ürünün paylafl›m› kayd›yla ortak-
l›k kurarak topra¤› iflleyen” ortakç›lar mevcut. “Toprak tasarrufunda bulunan
her kefalohri köyü üreticisi ve toprak sahibi olmay›p çiftiklerdeki (ortakç› sa-
y›s›na eflit olan) parselleri paylaflm›fl olan üreticiler bölgede bireysel küçük

üretim sisteminde faaliyet gösteriyorlar.”47

T›rhala’daki bu tesbitten sonra, 1848’deki Avrupa’daki toplumsal ve siyasi
çat›flmalar›n etkisi tazeli¤ini korurken, Ion Ionescu’un ilgisi çiftlikler ve çift-
liklerdeki üretim üzerine yo¤unlafl›yor ve üretim faktörleri (sermaye, rant ve
emek) aras›ndaki iliflki üzerinde duruyor. Çünkü “toplumsal servetin unsurla-
r› olan üretti¤imiz ve tüketti¤imiz sermaye ve emek, en fliddetli tart›flmalar›n
ve en feci toplumsal kar›fl›kl›klar›n konusu oldular ve olmaya da devam edi-
yorlar”. Ona göre üretim eyleyicilerinin her biri di¤erinin orta¤›d›r ve ekono-
mik yap›da “ortakl›k” dahilinde faaliyet gösterirler. Ortakl›k çerçevesinde de
eyleyiciler “do¤al kaynaklar› kullanarak topra¤a rant, sermayeye faiz ve eme-
¤e ücret olarak karfl›l›¤›n› vermelidirler”. “E¤er rant, sermaye ve ücret aras›n-
daki elde edilen ürünlerin paylafl›m› s›ras›nda ortaklardan biri di¤erleri üze-
rinde egemenlik ararsa, ortakl›ktaki denge y›k›l›r ve aç›k veya gizli, kavga
bafllar”. 

Ion Ionescu’ya göre “ya sermaye yarar›na ya da emek yarar›na bu ortakl›-
¤› tekellefltirme e¤ilimi” bu süreçte öne ç›kar. Bu tekel de, ya sermayenin
emekçiyi yani güçlünün zay›f› ya da emekçinin sermayedar› yani zay›f›n güç-
lüyü bask› alt›nda tutmas›n› getirir. “Birinci durumda ortakl›¤›n ürünlerinin
paylafl›m›nda sermaye emekten daha fazla bir pay al›rken ikinci durumda
emek sermayeden daha fazla pay al›r. Her iki durumda da ortakl›k ilkesinden
kayma gözlenir, adaletsizlik ve dolay›s›yla anarfli ve sefalet ortaya ç›kar”. Ion
Ionescu’ya göre sorun sermaye ve eme¤in ç›karlar›n›n ürünlerin paylafl›m›nda
eflit olarak temsil edilmemesidir. Bu durumda “tüm ortakl›k çabalar› ortakl›-
¤›n temel ilkeleri olan özgürlük ve eflitlikten uzaklaflarak ç›karlar›n çat›flma-
s›yla bofl ve verimsiz hale gelir”.

Üretime bir düzen vermek ve insanl›¤› sefaletin tahakkümünden kurtar-
mak için birçok felsefecinin ortakl›k konusunu ele ald›klar›n› söyler Ion Iones-
cu ve farkl› görüflleri s›ralar. Mesela baz›lar› sefaleti insanl›¤›n ayr›lmaz bir
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47 Frans›zca orijinal metinden çeviriler bana ait (A.Y.K.).



parças› olarak görerek ortakl›klar›n kurulufluna hay›rseverlik faaliyetlerini
eklemlerler diyerek, tahminen, Jeremy Bentham’›n National Charity Com-
pany’sini kasteder.48 Adam Smith’in ad›n› aç›k etmez ama “rekabetin ifl örgüt-
lenmesinin temeli oldu¤unu düflünerek yeryüzünde tanr›sal mutlulu¤u vaade-
den doktrinler formüle edenler”i de s›ralamaya koyar. Ütopik sosyalistlerden
ise flöyle bahseder: “Saint Simon ortakl›k ilkesini ele almas›na ra¤men uygu-
lamas› ile pek ilgilenmemifltir. Fourrier ise uygulan›fl› ile oldukça fazla ilgilen-
mifltir”. 

Ion Ionescu’ya göre ise rekabetsiz ortakl›k yaflayamaz zaten de yaflamam›fl-
t›r. “Ustam›z Mathieu de Dombasle, Œuvres diverses d’économie politique’e
bak›n›z,49 rekabet ve ortakl›k; birbirine üstünlü¤ü olmayan, bütün toplumlar›
yar›flarak yönlendiren iki ilkedir derdi”. Rekabet önemlidir ama Adam Smith
çizgisindeki rekabet de¤ildir Ion Ionescu’nun kafas›ndaki: “Ortakl›klar, insan-
lar›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda  farkl› formlarda kendili¤inden kurulmufllar-
d›r. Son dönemlerde hayali düflüncelerin kurgulad›¤› evrensel mutluluk sonu-
cunu ima eden yeni tip ortakl›klar› bir tarafa b›rak›p insanlar aras›nda yafla-
nan ortakl›klara yo¤unlaflal›m”.

Onun kafas›ndaki ortakl›k, Jean-Baptiste Say’in cumhuriyetçi ekonomi
politi¤ini50 ve 1848 devrimcilerinin reformlar›n›51 hat›rlat›r flekilde, flöyle-
dir: 

“Sermayedar ortakl›¤a kendi üretici kaynaklar›n› yat›r›r yani topra¤›
ve paray›; iflçi kendininkileri, sa¤l›k ve zaman›n›. Üretici kaynaklar›n
ortak olarak bir araya gelmesiyle üretim eyleyicileri güçlü ve zay›f,
proleter, boyar, köylüden ziyade ortak hale gelirler. Farkl› kaynaklar-
la oluflan bu ortakl›k toplumu t›kayan efendi ve kul iliflkisini ortadan
kald›r›r. Ancak ortakl›k toplumsal hiyerarfliyi ortadan kald›rmaz, ak-
sine korur ve hatta varl›¤› bunu gerektirir. Bu ilkenin [ortakl›¤›n] gü-
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48 Karl Polanyi, “Pauperism and Utopia”, The Great Transformation, the Political and Economic Origins of Our
Time içinde, Boston: Beacon Press, 1957, 315 s., s. 103-110.
49 Mathieu de Dombasle, Œuvres diverses: Économie politique, instruction publique, haras et remontes, Paris
: Bouchard-Huzard ; Paris : Audot, 1843, 550 s.
50 G. Zane, “La loi rurale de 1864 et l’héritage idéologique de l’an 1848”, Revue roumaine d’histoire, cilt 3, say›
2, s. 213-226; Keith Hitchins, The Romanians 1774-1866, Oxford: Clarendon Press, XI-337 s, s. 231-272.
51 Richard Whatmore, Republicanism and the French Revolution, An Intellectual History of Jean-Baptiste Say’s
Political Economy, New York: Oxford University Press, XIII-248 s.; Philippe Steiner, “Comment stabiliser l’ord-
re social moderne? J.-B. Say, l’économie politique et la Révolution”, G. Faccarello ve P. Steiner (derl.), La pen-
sée économique pendant la Révolution française içinde, Grenoble: Presses universitaires de Grenbole, 559 s., s.
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cü ve güzelli¤i eflit olmayan flartlardaki toplumsal düzenden gelen ki-
flileri eflit k›lmas› ve onlar› birlefltirmesidir. Bir defa ortakl›k kuruldu
mu ne sermayedar iflçinin ne de iflçi sermayedar›n s›rt›ndan geçinmez,
her ikisi de ayn› ortak amaç için çal›fl›rlar”. 

Bu tart›flmadan sonra tekrar T›rhala’daki gözlemlerine dönen Ion Iones-
cu’ya göre buradaki çiftliklerde “sermayedarlar [toprak sahipleri] iflçilere [or-
takç›lara] göre ellerini tafl›na alt›na daha fazla sokmufl durumdalar”. Çünkü
ortakl›¤›n do¤as› gere¤i iflçilere döner sermayeden (iflletme sermayesinden) ve
çiftlik tafl›nmazlar›n› kulland›rma yoluyla tafl›nmaz mallardan avans vermek-
teler. Dolay›s›yla kötü hasat ihtimali karfl›s›nda hem rant hem de faiz kaybet-
me riskini üstleniyorlar. Ancak avanslar› göz önünde tutunca Ion Ionescu’nun
gözlemlerine göre T›rhala’da ortakç› sermayedardan ald›¤›ndan daha fazlas›-
n› geri veriyor. Ona göre bunun nedeni de sermayedar›n ortakç›y› ortakl›k il-
kesinden sapacak flekilde borçland›rmas›d›r yani riski ortakç›ya yans›tmas›-
d›r. Ama böyle bir durumda ortakç› faizleri de içerecek flekilde toprak sahibi-
ne elde edilen ürünlerden büyük bir miktar verirken üretimini k›s›tlamak zo-
runda kalmaktad›r. Fazla üretmenin ona bir faydas› yoktur, üretti¤inin ço¤u
toprak sahibine gitmektedir. Böylece Ion Ionescu’ya göre toprak sahibi ortak-
ç›n›n refah art›fl›n› engellemektedir. Çünkü üretimini k›san ortakç› yaln›zca
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kendi geçimli¤ini üretecektir. Böylece toprak sahibi ortakç›y› faizleri bile öde-
yemeyecek hale mahkum ederek ortakl›¤›n do¤as›n› bozar. Ortakç› ve toprak
sahibi her ikisi de kendi ç›karlar›na karfl› hareket etmifl olurlar. Bu noktada,
Fizyokratlar›n büyük toprak üzerinde üretim yapan zengin üretici ve küçük
toprak üzerinde üretim yapan yoksul üretici ayr›m›n› hat›rlat›r flekilde,52 Ion
Ionescu ortakç›lar› zengin ve yoksul ortakç› olarak ikiye ay›r›r. Bunun belirle-
yicisi de ortakç›n›n borçlu olup olmad›¤›d›r. Yani borç bata¤›na batm›fl, faizle-
ri bile ödeyemeyen ortakç› yoksul ortakç›d›r; borçsuz ortakç› ise zengin ortak-
ç›d›r, üretimini artt›rmaya çal›flan, topraktan en yüksek rant› sermayeye en
yüksek faizi yaratand›r. 

Tam da bu noktada T›rhala’daki toprak meselesinin özünü yakalam›fl olur
Ion Ionescu. Zira 1850’lerde ortakç›lar, çiftlik sahipleri ve çiftlikleri iflleten su-
bafl›lar aras›ndaki çat›flmalar, hem çiftliklerde üretimin kesintiye u¤ramas›
hem de borçlanma sarmal›n›n giderek a¤›rlaflmas›yla içinden ç›k›lmaz bir hal
al›p bölgede hat›r› say›l›r bir toplumsal hareketlili¤e sebep olacakt›r.53 Ion Io-
nescu bu çat›flmalar›n kayna¤›n› 1854’de haz›rlad›¤› baflka bir raporda, bu se-
fer subafl›lar›n borç mekanizmas› ve üretim sürecindeki bask›c› rollerinin üze-
rinde durarak, flöyle aktar›r:  

“Çiftçi denilen adem çiftlik sahibinin emek fleriki dimek olub has›lat›n
her yerde çiftlik sahibiyle çiftçi beyninde usul-› flirket üzere taksimi
hususuna riayet olunur ise de burada böyle olmayub çiftçinin tali esa-
retten efler oldu¤u bedihidir. Reaya-› çiftlikat›n subafl›lardan dolay›
gördükleri gaddarl›klar yaln›z bunlar olmayub manevi güna gün me-
zalim ve teadiyat vard›r ki tafsil yaz›lmas› laz›m gelse uzun uzad› ri-
saleler tahriri iktiza ider.”54

1862’de haz›rlanan bir nizamname ile subafl›l›¤›n kald›r›lmas› ve ortakç›
köylülerle çiftlik sahipleri aras›ndaki üretim iliflkileri yeniden düzenlenmesi-
ne ra¤men T›rhala’daki toprak meselesi çözülememifltir. Hatta bölgenin Yuna-
nistan’a geçti¤i 1881’den Birinci Dünya Savafl› sonras›nda gerçeklefltirilebilen
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toprak reformuna kadar “çiftlik meselesi” ad› alt›nda Yunan hükümetlerini
epey meflgul etmifltir.55

Ion Ionescu de la Brad bu flekilde yaln›zca 1848’deki devrim mücadelelerine
yans›yan de¤il 20. yüzy›l›n bafl›na kadar sürecek olan toplumsal çalkant›lar›n
da nabz›n› tutmufl olur. E¤itimini Fransa’da al›p Avrupa’y› saran 1848’in dev-
rimci hareketlerinin atmosferi içerisinde Bo¤dan’da mücadele vererek yo¤rulan
entelektüel kiflili¤i, Osmanl› topraklar›nda bulundu¤u sürede Bursa, Dobruca,
Kütahya ve T›rhala’daki faaliyetlerine yans›m›fl ve hatta bu co¤rafyadaki top-
lumsal ve ekonomik meselelerle daha da zenginleflmifltir. Baflka bir deyiflle top-
lumsal ve ekonomik olaylar› incelerken yapt›¤› teorik tart›flma gözlemledikleri-
ni anlamland›rmaya çal›flman›n arac› olurken gözlemleri de teorik çerçevenin
s›n›rlar›n› zorlayarak geliflmesine vesile olmufltur. Günümüzden bak›nca s›ra-
d›fl› gözüken bu yaflam tecrübesi sonucunda bize b›rakt›¤› eserler 19. yüzy›l›n
evrensel tarihini sorgulamam›zda kuflkusuz yeni kap›lar açacakt›r. 

ÖÖzzeett::  Fransa’daki e¤itimi ve Avrupa’y› saran 1848’in devrimci hareketlerinin atmosferi
çerçevesinde yo¤rulan Ion Ionescu de la Brad’›n entellektüel kiflili¤i, Osmanl› topraklar›nda
bulundu¤u sürede (1849-1857) Bursa, Dobruca, Kütahya ve T›rhala’daki faaliyetlerine yan-
s›m›fl ve ayn› zamanda bu co¤rafyadaki toplumsal ve ekonomik meselelerle daha da zengin-
leflmifltir. Onun entellektüel dünyas›n› ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda yapt›¤› çal›flmalar›
daha iyi anlayabilmek için ilk olarak e¤itim gördü¤ü Roville Ziraat Okulu üzerinde durula-
cakt›r. 1840’larda Bo¤dan’daki (Moldavya) reformcu boyarlar öncülü¤ünde güdülen reform
hareketinde yer al›fl› ele al›nd›ktan sonra Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndaki faaliyetleri incele-
necektir. Son olarak T›rhala’daki çiftliklerde egemen olan üretim sistemi (ortakç›l›k) üzeri-
ne yazd›klar› tart›fl›lacakt›r.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::  Ion Ionescu de la Brad, Roville Ziraat Okulu, Bo¤dan, toprak refor-
mu, Tesalya, ortakç›l›k.

AAbbssttrraacctt::  Ion Ionescu de la Brad’s intellectual background that was moulded during his
study in France and in the atmosphere of 1848 revolutionary movements not only shaped his
activities in Bursa, Dobroudja, Kütahya and Thessaly during his years in exile in the Otto-
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55 1878 Berlin ve 1881 ‹stanbul anlaflmalar› sonucunda bir taraftan Osmanl› döneminden kalan çiftlikler üze-
rindeki mülkiyet haklar› korunurken, di¤er taraftan Yunanistan hükümetinin T›rhala’daki çiftlikleri kamulafl-
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bknz. Kostas Vergopoulos, Le capitalisme difforme et la nouvelle question agraire, l’exemple de la Grèce moder-
ne, Paris: Maspero, 307s, s. 88-124; Ömer Lütfi Barkan, “Balkan Memleketlerinin Zirai Reform Tecrübeleri”,
Türkiye’de Toprak Meselesi, Toplu Eserler 1 içinde, ‹stanbul: Gözlem Yay›nlar›, s. 415-420.  



man Empire (1849-1857) but also was enriched by economic and social questions of this ge-
ography. In order to better grasp his intellectual background and the works that he under-
took in the Ottoman Empire, first the Agricultural School of Roville in which he studied is
discussed. After studying his participation in the Moldavian revolutionary movement of
1840s led by the reformist boyars, his activities in the Ottoman Empire is analyzed. Finally,
his writings on the dominant mode of production in the big farms of the Thessaly (sharec-
ropping) are examined.   

KKeeyywwoorrddss::  Ion Ionescu de la Brad, Agricultural School of Roville, Moldava, land reform,
Thessaly, sharecropping.
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