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Türk Tarihçiliğinde İlk Ekonomik Tarih Denemesi
ve Tepkiler

Bedi GÜMÜŞLÜ

19.

yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde, Avrupa’da Türk tarihine
yaklaşım, genel olarak Oryantalizmin etkilerini taşımakta
ve Doğu, ilginç, ancak uygar olmayan bir kültür olarak algılanmaktaydı.
Yakın tarih konusunda ise, örneğin Osmanlı Devleti, özellikle Gibbons,
Gibb, Pirenne ve diğer bazı batılı tarihçilerin yaklaşımlarının etkisinde,
“göçebe Türklerin” eseri değil, Bizans kültür ve uygarlığının devamı olarak
ele alınmıştır. Belki bu nedenle, Türk tarihçiliğinde bilimsel yaklaşımların
ortaya çıktığı ilk alan bu devletin tarihi olmuştur. Çünkü Osmanlı devletinin
kuruluşunun Bizans’ın etkisiyle ortaya çıkan bir gelişme veya o zamana kadar
Türk tarihçiliğinde etkili olan anlayışla, efsanevi veya gizemli bir yaklaşımla
ele alınmasına karşı verilecek bilimsel bir cevap kalıcı etkiler yaratabilirdi.
Söz konusu cevabı Fuat Köprülü 1934’de yayınlanan “Osmanlı Devletinin
Kuruluşu” adlı eserinde vermiş ve Osmanlı’nın kuruluşunu Selçuklu etkisi ve
ekonomik-sosyal nedenlerle açıklamaya çalışmıştır.1 Gerçi Köprülü’den önce,
Yusuf Akçura, Osmanlı Devleti’nin kurumlarının Türklük ve İslamiyet’in
etkileriyle şekillendiğini belirtmiştir.2 Ancak Akçura’nın tezi, Osmanlı Devleti
ile diğer Türk devletleri arasındaki bağlantıyı Selçuklulara değil, Cengiz
İmparatorluğu’na dayandırmasıyla açıklanması çok zor bir yaklaşımı ifade
etmekteydi. Bu nedenle ondan çok Köprülü’nün yaklaşımı önemsenmiş ve
etkili olmuştur.
Köprülü’nün tarih anlayışı, Tanzimat’la birlikte ortaya çıkan batı tarzı
1.Köprülü’nün Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda Selçuklu etkisinin belirleyici olduğunu
savunduğu makale ve çalışmalarının bazıları, “Türkiye Tarihi” (1923), “Bizans Müesseselerinin
Osmanlı Müesseselerine Tesiri Hakkında Bazı Mülahazalar” (1931) ve aynı konuyla dolaylı
bağlantısı olan, “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” (1918) dır.
2. Berktay (1984: 2460)’a göre, Akçura bu düşüncesini, Paris’te verdiği “Osmanlı Sultanlığının
Kurumları Üzerine Bir Deneme” adlı doktora mezuniyet tezinde savunmuştur. (Tarih
belirtilmemiş, ancak bunun Akçura’nın Paris’te bulunduğu 1900 ile 1903 arasında olması
gerekir).
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yeni bir tarihçiliğin evriminin etkisini taşımakta, ancak ondan oldukça farklı
ve ileri bir noktayı ifade etmekteydi. Bilindiği gibi, Tanzimat sonrası etkiler,
daha çok imparatorluk-hanedan tarihçiliğinden ulus-devlet tarihçiliğine
geçişle ilgiliydi. Köprülü ise sadece yöntemde değil, amaç, kapsam ve içerikle
ilgili de yenilikler getirmiş, böylece çalışmaları sonraki Türk tarihçiliğini
önemli ölçüde etkilemiştir.
Köprülü’nün öğrencilerinden Mustafa Akdağ’ın 1959’da yayınladığı
ve adını hocasının verdiği, “Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi” adlı
eseri Selçuklu Osmanlı ilişkisinin devamlılığını ve bu dönemden itibaren
Türkiye’deki tarihsel gelişmelerin ekonomik ve sosyal nedenleri ile sonuçlarını
açıklamaya çalışan çalışması bu yaklaşımın önemli bir adımı olarak Türk
tarihçiliğinde yerini almıştır. Ancak Akdağ bundan çok önce, 1949 ve 1950’de
Belleten’de iki bölüm olarak yayınladığı, “Osmanlı İmparatorluğunun
Kuruluş ve İnkışafı Devrinde Türkiye’nin İktisadi Vaziyeti” adlı makalesinde,
Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ve gelişmesini ekonomik etmenlere bağlayan
bir tez öne sürmüştür. “Marmara İktisadi Ünitesi” olarak bilinen bu tezin
savunulduğu makale, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ekonomik ve sosyal
nedenlerin önemini ve belirleyiciliğini işaret etmesiyle, Türk tarihçiliğinde ilk
ekonomik ve sosyal tarih denemelerinden biri olarak ortaya çıkmıştır. Ancak
bu tezin yarattığı etki yazarının beklediği gibi olumlu olmamış, dönemin yeni
ve önemli tarihçilerinden Halil İnalcık tarafından sertçe eleştirilmiştir. Akdağ
ise bu eleştirilere yanıt vermediği ve Marmara İktisadi Ünitesi terimini daha
sonra kullanmadığı halde, çalışmalarına aynı anlayışla devam etmiştir.
Mustafa Akdağ söz konusu makalesinde, Osmanlı Devleti’nin kuruluş
zamanlarında Anadolu, Balkanlar ve Bizans ülkelerinin ekonomik, sosyal ve
siyasi durumu ile Osmanlı beyliğinin iç yapısını, beyliğin devlete dönüşüm
sürecinin ekonomik tahlilini ve devletin sonraki dönemlerde karşı karşıya
kaldığı ekonomik sorunları neden ve sonuçlarıyla açıklamayı denemiştir. Bu
makaleden önceki çalışmaları daha çok ikinci elden kaynaklara dayanmaktaydı
ve söz konusu tez ile ilgisi bulunmamaktaydı. Bunların başlıkları, “Tımar
Rejiminin Bozuluşu”(1945), “Celali İsyanlarının Başlaması”(1945)
ve “Yeniçeri Ocak Nizamının Bozuluşu”(1947)dur. Bunlardan ikincisi
DTCF’deki doktora tezidir. Makalelerin başlıklarından da anlaşılacağı gibi,
Akdağ daha çok Osmanlının bozulan kurumları üzerinde çalışmaya başlamış
ve bir bakıma tarih yazımındaki temel ilkesinin eleştirel bir ağırlığı olduğunu
ortaya koymuştu. Yöntemi ise, kendi deyişiyle, “iktisadi hadiselerin sosyal
ve siyasi bütün gelişmeler üzerindeki etkisi” (Akdağ 1945b: 26) üzerine
kurulmuştur.
Bu anlayışla yazılan ve Akdağ’ın ilk kapsamlı çalışması olan makale,
Umumi Ekonomik Durum, İmparatorluğun Vergi Sistemi, İktisadi Darlığın
Cemiyet Bünyesindeki Tesirleri ve Zirai İktisadiyatta Buhran başlıklı
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bölümlerden oluşmaktaydı. İlk başlık altında,
Osmanlı Devleti’nin kuruluş zeminini
hazırlayan ekonomik koşulları açıklamayı
deneyen Akdağ, diğer bölümlerde bu zemin
üzerine oturan devletin karşılaştığı bazı
ekonomik ve sosyal sorunlara değinmeye
çalışmıştır. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu
ve güçlenmesini sağlayan ve Marmara
İktisadi Ünitesi olarak adlandırdığı tezi
kısaca şöyle açıklamak mümkündür:
1071 Malazgirt Savaşından itibaren
Anadolu’ya yerleşmeye başlayan ve kısa
sürede burada beylikler, ardından Büyük
Mustafa Akdağ
Selçuklular’a bağlı bir devlet kuran Türkler,
Anadolu’nun sosyal ve siyasi yapısında
köklü değişiklikler yaratmış ve kurdukları ilk devlet olan Anadolu Selçuklu
Devleti zamanında Anadolu’ya görülmedik bir canlılık katmış, ürettikleri bir
çok tarımsal ve hayvansal ürünü Anadolu’nun eski halkına satarak, bir yandan
da doğu mallarını kervanlarla Bizans pazarlarına getirerek ve Rum halkın
ürettiği malları satın alarak Bizans şehir ve kasabalarında yaşayan halkın
ekonomik açıdan ayakta kalmasını sağlamışlardır. Çünkü Anadolu Selçuklu
Devleti’nin son zamanlarında Bizans büyük ekonomik sıkıntılar içindeydi ve
bu, halkı doğrudan ilgilendiriyordu. Giderek ekonomik gereklilikler temelinde
özellikle Marmara ve çevresinde, yani “Bitinya” olarak bilinen bölgede,
Marmara İktisadi Ünitesi’ni oluşturarak birbirleriyle kaynaşan Türkler ve
Rumlar, bu ilişkileriyle ülkenin gelecekteki siyasi çizgisinin ekonomik ve
sosyal temellerini oluşturmuşlardır. 13. yüzyılın sonlarına doğru dünyanın
ekonomik ve siyasi şartlarının da etkisiyle önemli bir krize düşen Bizans için,
artık Anadolu’da Türkler ve Rumlar arasındaki ilişkiler bir çıkış noktası olmuş
ve “Marmara etrafının Rum halkı hudut sahalarındaki Türk ahali ile iktisadi
bir ünite teşkil etmek suretiyle kendilerini ancak kurtarabilmişlerdi” (Akdağ
1949: 501). Çünkü Akdağ’a göre, Rum halk “Türklerden mahsul alıyorlar
ve mukabilinde işledikleri eşyayı satıyorlardı. Bu yaylacı Türk müşterilerin
ihtiyacına cevap verecek şekilde sanatlarını tadil etmek ve onlarla dost
yaşamak için kendileri için bir hayat zarureti haline gelmişti (Akdağ 1949:
501).
Böylece Anadolu’nun batısında oluşan bu ekonomik birim giderek
bütün Anadolu’yu etkisine almıştır. Akdağ, bunun Doğu Akdeniz’de cereyan
eden olaylarla yakın ilgisini ise, şöyle açıklanmaktadır: “ Bir taraftan haçlı
seferlerinin yarattıkları Latin prensliklerinin Müslümanlar tarafından
yıkılması, diğer taraftan, papanın Müslüman memleketleriyle Hıristiyanları
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ticaret etmekten men etmeye çalışması, şark ile garp arasında ticareti
zorlaştırıyordu” (Akdağ 1949: 501).
Bunun yanında, Akdağ’a göre, Avrupa’da o dönemde doğan burjuvazi,
ileri bir sanayi yaratma faaliyeti ve ürettiği malların artık kendisine yetmesiyle
doğuya daha az ihtiyaç duymaya başlamış, doğuyla ilişki daha çok hammadde
alımına dönüşmüş ve istismar ticareti ile doğu ülkelerinden çıkan malların
Avrupa’da satımı engellenmişti. Ayrıca Papa’nın Müslümanlarla ticareti
yasaklaması doğu ile batı arasındaki ticari ilişkileri iyice zayıflatmış ve bu
bağı tek başına Anadolu’daki söz konusu iktisadi ünite devam ettirmiştir.
“Şarki Akdeniz(in) Avrupa karşısında kendi kendini tamamlayan bir iktisadi
ünite olmaya çalış(ması)” (Akdağ 1949: 502) bu açıdan da önemlidir.
Sonuçta dünyadaki ekonomik ve sosyal koşulların Anadolu’ya
yansıması ve buranın da iç dinamikleriyle Anadolu’nun kuzey batısında, o
dönemlerin öteden beri çekim alanı olan Marmara ve çevresindeki iktisadi
ünite giderek daha çok önem kazanmıştır. Burada kurulan Osmanlı Devleti
de bu bölgenin taşıdığı ekonomik ve sosyal avantajları kullanmıştır. Böylece
Marmara İktisadi Ünitesi, Osmanlı Devleti’nin “kuruluş ve tekamülünde
zemin vazifesini görmüş(tür)” (Akdağ 1949: 507).
Akdağ, Marmara İktisadi Ünitesi’nin Anadolu içindeki temelini
Türk yarı göçebeler ile bu bölgedeki şehir ve köylerde yaşayan Rum halk
arasında ekonomik zorunluluklarla kurulan yakınlaşmaya bağlaması yanında,
bu yakınlaşmanın ortaya çıkardığı yeni sosyal ve siyasi ilişkiler ve sonuçları
daha geniş alanlara ve uzun dönemlere yaymaktadır. Ona göre, Osmanlıların
Balkanlarda ilerlemesinde yerel halkın direnişi ile karşılaşmamasının (da)
temelinde, buraların da sözkonusu iktisadi üniteye bağlılığı yatmaktadır
(Akdağ 1949: 507).
Akdağ, Balkanlar’a geçirilen Türkler’in buraların verimli ovalarında
yarattıkları ekonomik canlılığın hem üretim hem de ticareti olumlu etkilediğini
belirtmiş, zamanla Marmara İktisadi Ünitesi’nin sınırları ile birlikte işlevi ve
etkisinin de genişlediğini ileri sürmüştür: “Devlet normal genişliğe kavuştuktan
sonra, bu devletin kuruluş ve tekamülünde zemin vazifesini görmüş olduğunu
söylediğimiz Marmara iktisadi ünitesini tabii olarak, “Osmanlı memleketleri
büyük iktisadi ünitesi” şeklinde mütalaa etmek icabeder” (Akdağ 1949: 507).
Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve gelişme döneminde kendi kendine
yetecek bütün ekonomik unsurlara sahip olduğu için daha sonra “Büyük İktisadi
Ünite” kavramını kullandığını belirten Akdağ, bu uygun coğrafik, ekonomik
ve sosyal koşullara karşın, sonraki yüzyıllarda Osmanlı ekonomisinin
tıkanmasını, bu ünite dışındaki etkilerle, batıdan (ve nispeten doğudan) gelen
ticari baskılarla açıklamaktadır (Akdağ 1949: 509-514).
Akdağ’ın tezi özetle böyledir. Bu tezi destekleyen bazı görüşleri ve
sunduğu bazı verileri daha sonraki çalışmalarında kullanmışsa da, Marmara
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İktisadi Ünitesi terimini bir daha kullanmamıştır.
Akdağ bu tezin yer aldığı iki bölümlü makaleyi daha sonra “Türkiye’nin
İktisadi ve İçtimai Tarihi” adını verdiği iki ciltlik eserinin üçüncü cildi olarak
yayınlamayı düşünmüş3 ancak bunu da gerçekleştirememiştir. Belki bu
makalesinin-dolayısıyla tezinin beklediği gibi olumlu karşılanmamasının
sonucudur.
Gerçekten de söz konusu makale Türk tarihçiliğinde sessiz kalınmak
suretiyle neredeyse yok sayılmış, sadece Halil İnalcık’ın 1951’de Belleten’de
yayınlanan ve sert eleştiriler içeren bir makalesi ile cevaplanmıştır.

Eleştiriler

Akdağ’ın makalesine yurt dışından, 1950’de B. Spuler’in Oriens’de,
aynı tarihte H. Hadzıbegic’in Saraybosna’da yayınlanan bir dergide
kısaca tanıtım yazıları dışında herhangi bir tepki gelmemiş (İnalcık 1951:
629), yurt içinde ise, yukarıda belirtildiği gibi, Halil İnalcık’ın, “Osmanlı
İmparatorluğu’nun Kuruluş ve İnkışafı Devrinde Türkiye’nin İktisadi Vaziyeti
Üzerinde Bir Tetkik Münasebetiyle” adlı makalesi ile doğrudan bir yanıt
gelmiştir.
Gerçi İnalcık’ın söz konusu yanıtından çok sonra, 1965’de Osman
Turan, aslında konuyla ilgili olmayan bir makalesinde, Akdağ’ın çalışmasına
birkaç cümleyle değinmiş ve aşağılayıcı bir tarzda, Akdağ’ı, “kifayetsiz
materyalist bir görüşe sahip olmakla” suçlayarak, onun “sakat ve karışık
görüşleri” ile bir “fikir hercümerci” içinde bulunduğunu söylemiştir. Turan,
bundan sonra Akdağ’a, ekonomik ve sosyal tarihin karmaşık konularını
bırakıp, siyasi tarihin daha basit konularıyla ilgilenmesinin kendisi için daha
hayırlı olacağını söylemiştir (Turan 1965: 659). 4
Bu yaklaşımın bilimsel bir değeri olmadığından, İnalcık’ın Akdağ’a
eleştirileri üzerinde durmakta yarar vardır. İnalcık’ın eleştirileri şu noktalar
üzerinde toplanmıştır:
1- Akdağ Marmara İktisadi Ünitesi tezini öne sürerken dönemle ilgili
kaynaklardan yeterince yararlanmamış, böylece bir çok bilgiyi ihmal etmiş,
bazı önemli etüdleri yapmamıştır.
2- Akdağ’ın tezi iktisadi münasebetleri” abartmakta, yeni bir ekonomik
ve siyasal sistemin temeli olarak sadece ekonomik nedenler gösterilerek bir
çok farklı etmen göz ardı edilmektedir.
3- Söz konusu dönemin bazı ekonomik, sosyal, coğrafi, demografik,
siyasi gelişmeleri ve olguları hakkında bilgi veren veriler; bu verileri
taşıyan kaynaklar, sadece söz konusu teze hizmet etmek üzere bilerek yanlış
3 Akdağ’ın bu düşüncesine, DTCF Dekanı iken, sicil dosyasında, çalışmaları hakkında verdiği
1964 tarihli resmi bir raporda rastlanmıştır.
4 Osman Turan’ın söz konusu makalesi, “Selçuklular Hakkında Yeni Bir Neşir Münasebetiyle”
başlığını taşımaktadır (Bkz. Turan 1965).
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kullanılmış, bu nedenle bir çok
çelişkiye düşülmüştür.
4- Bunların sonucunda,
Akdağ sadece tezinde değil, dönemin
bir çok gelişmesinin açıklanmasında
ve yorumlanmasında yanlış hükümlere varmıştır.
Bu bağlamlarda Akdağ’ı
eleştiren İnalcık, bir faraziyenin
çelişkili hükümler içermedikçe,
eksiklikleri ve yanlışları olsa da
yararlı olabileceğini, ama söz
konusu tezin çelişkili olmasından
dolayı yararsız ve bütün neden ve
sonuçlarıyla gerçek dışı olduğunu
savunmuştur. İnalcık’ın, alaylı bir
ifadeyle, “Bir imparatorluk kuran
sihirli Marmara İktisadi Ünitesi”
(İnalcık 1951: 634) tezine yönelttiği
eleştiriler şöyledir:
Akdağ, Osmanlı Beyliğinin kuruluş sürecinde, Marmara çevresinde
yaşayan yaylacı Türkler ile buradaki Rum halk arasında kurulan ekonomik
ve sosyal ilişkileri abartmaktadır. Ayrıca Akdağ’ın sanayici Rum şehirleri
olarak nitelediği ve söz konusu ünitenin ekonomik ve sosyal merkezleri olan
şehirler (İzmit, Bilecik, İznik, Bursa, Alaşehir) Akdağ’ın ileri sürdüğünün
aksine, Bizans, Batı ve klasik dönem Osmanlı kaynaklarına göre, zengin ve
kalabalık şehirler değillerdi. Dolayısıyla burada kurulan yeni ticari ilişkilerin
Bizans’ın içinde bulunduğu ekonomik bunalıma çare olması beklenemezdi
(İnalcık 1951: 636-639).
İnalcık, bunun ardından, iktisadi gelişmenin bir devletin kuruluşunda
rol oynayan çok etmen arasında “ne yegane, ne de en mühim bir amil teşkil
etmediğini” belirterek, Köprülü ve Wittek’in, Bizans-Selçuklu sınırında
Türkler tarafından oluşturulan uc toplumu ve kültürüne esas olan “ananevi gazi
ruhunun” Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki önemine dikkat çekmektedir
(İnalcık 1951: 641).
İnalcık’ın diğer bir eleştiri noktasını ise Akdağ’ın Balkanlar’ın
Marmara ve çevresine ekonomik olarak bağımlı olduğu düşüncesi
oluşturmaktadır. İnalcık, Anadolu ile Balkanlar arasında hiçbir zaman büyük
önem taşıyan bir ticaret yolu olmadığını ileri sürerek, Marmara ve çevresinin
bu iki alan (Balkanlar ile Anadolu) arasında birleştirici bir rol oynamasının
mümkün olmadığını, Balkanlar’ın dünya ticaretine açılması için yeterli
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sayıda önemli şehre sahip olduğunu belirtmektedir. Bu şehirlerin arasında,
İstanbul, Selanik, Raguza ve Edirne’yi sayan İnalcık, Akdağ’ın teorisine
göre bu şehirler arasında da Marmara İktisadi Ünitesi’ne benzer bir ünitenin
oluşması gerektiğini belirtmekte, XIV. asırda, Bursa ile Rumeli arasındaki
ticari-iktisadi bağların, Raguza ve Selanik’le ve Batı alemi ile- aynı bölge
arasındaki bağlardan daha kuvvetli olduğunu iddia edebilmek için fazla bir
şey bilinmediğini ve Raguza veya Selanik’in bir Balkan imparatorluğunun
iktisadi temeli olacak bir “ünite” doğuramadıkları halde “Marmara Ünitesi”
nin bu mazhariyete nasıl eriştiğini” sormaktadır (İnalcık 1951: 645).
İnalcık’ın eleştirdiği başka bir nokta, 12. yüzyılın sonlarından itibaren
Batı’nın Doğu’yla ticari ilişkilerinin istismarcı olarak nitelenmesiyle ilgilidir.
İnalcık bunun bir tarih hatası olduğunu, Avrupa’da sanayileşme sonrası ortaya
çıkan bir olgunun Akdağ tarafından Ortaçağ’a taşındığın söylemektedir
(İnalcık 1951: 648).
Başka bir eleştiri konusu ise, Akdağ’ın savunduğu, Anadolu’daki
ekonomik durgunluktur. Akdağ’a göre, bu durgunluk, Anadolu’nun çeşitli
yerlerinden Osmanlılarca fethedilen yeni topraklara göçü hızlandırmış ve
söz konusu ünitenin oluşumuna katkıda bulunmuştur. İnalcık ise bu nüfus
hareketlerinin büyük bir kısmının Anadolu’dan değil, İran ve Orta Asya’dan
geldiğini söylemektedir (İnalcık 1951: 649).
Marmara İktisadi Ünitesi’nin zamanla imparatorluk genel ünitesine
dönüştüğünü ve böylece Osmanlı Devleti’nin kendine yeter bir ekonomik
yapıya sahip olduğunu savunan Akdağ’a, daha sonra devletin neden ekonomik
sıkıntılara düştüğünü ve para darlığı çektiğini soran İnalcık, “Osmanlı
ticaretinin aktif mi, pasif mi olduğu meselesi tetkik ve münakaşa olunmadan
bu ticaretin pasif olduğu kabul edilmiş ve böylece para darlığı ve iktisadi
inhitat nazariyesi desteklenmek istemiştir” (İnalcık : 1951: 652) diyerek,
tezin bu yanının da eksik kaldığın savunmuştur.
İnalcık bu belirtilenlerle, hem sunulan gerekçeler, hem de ulaşılan
sonuçlar açısından Akdağ’ın tezinin, yetersiz, eksik, çelişkili ve hatalı
olduğunu, tez sahibinin kullandığı bütün olguları çarpıttığını ve ulaşılan
sonuçların bilimsellikten ve mantıktan uzak olduğunu belirtmiştir.

Eleştiriler Üzerine

Marmara İktisadi Ünitesi tezi, Türk ta-rihinin araştırılması ve
yazılmasında önemli yenilikler getiren bir ça-lışmada savunulmuştur.
Ekonomik ve sosyal tarih alanında ilk örneklerden biri olan bu çalışma
bazı eksiklikler ve hatalar taşıyor olsa bile İnalcık’ın ileri sürdüğü kadar
açıklayıcılıktan uzak ve anlamsız değildir. İnalcık’ın eleştirileri bağlamında
tezi yaklaşıldığında, ilk olarak Akdağ’ın çalışma sırasında yeterli kaynak
kullanıp kullanmadığı üzerinde durmak gerekir.
Akdağ çalışmasında dönemin dünya ticareti konusunu ve Bizans
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ile Osmanlı tarihlerinin önemli
gelişmelerini, özellikle Heyd, Iorga,
Vasiliev ile Aşıkpaşazade, Neşri ve
bazı seyahatnamelerden yararlanarak
yorumlamıştır.
Bunların
bir
dönemin ekonomik, sosyal ve siyasi
gelişmelerinin
yorumlanmasında
ve yeni bir kuram geliştirilmesinde
yeterli olmadığı açıktır. Gerçi
Akdağ’ın başka araştırmalardan da
yararlanmış olduğu görülmektedir.
1932’de yayınlanan, Türkçe’ye
ise ancak yakın bir zamanda,
2000’lere doğru çevrilen, özellikle
Anadolu’nun sözkonusu dönemdeki
sosyal ve siyasi yapısı ile Osmanlı
Beyliğinin gelişmesinde bulunduğu
bölgenin etkisini vurgulayan, Langer
ve Blake’in çalışması buna örnek
gösterilebilir.5 Bu makalede Marmara
çevresindeki Rum köylülerin Osmanlıların gelişi ile “efendi değiştirmekten”
memnun oldukları (Langer 2005: 209) belirtilmekte, bölgenin gelişme için
uygun yapısı vurgulanmaktadır. Buna dayanarak, “Ertuğrul ve halkının
yerleştiği bölgenin özel topografik koşullarını gözönünde bulundurursak
ilk Osmanlı fetihlerinin izlediği yolu anlamamız büyük ölçüde kolaylaşır”
denilmekte, kesişen ticari yollar, nehir vadilerinin zengin bitki örtüsü, Uludağ,
Bursa ve Yenişehir çevresindeki zengin ve işlek ovalar bu topografik özellikler
içinde sıralanmaktadır (Langer 2000: 211).
Yine de Akdağ’ın, kendisine çok berrak gelen bir konuda daha
fazla kaynak arayışına girme gereği duymadığı ve düşüncelerinden çok
emin olduğu görünmektedir. Belki de en büyük eksikliği budur. Ancak
söz konusu dönemin ardından gelen süreci, yani Osmanlı Devleti’nin bir
imparatorluğa dönüşmesiyle ilgili gelişmeleri ele alırken kullandığı kaynaklar
genişlemektedir. Bundan sonra, belki de Akdağ’ın temel çalışma kaynakları
olarak nitelenmesi gereken, mühimme defterleri ve fermanlar gibi ilk
elden kaynaklar daha çok kullanılmakta, başka araştırmalara da daha çok
başvurulmaktadır. Ancak bilindiği gibi, çokça kaynak kullanmak da bazen bir
anlam taşımamaktadır. Bu özellikle, tarihçinin kaynakları sadece kendi savını
desteklemek amacıyla kullanmasıyla ilgilidir ve Akdağ’ın bu çalışmasında
bununla ilgili ciddi sorunları vardır.
Köprülü’nün daha çok Selçuklu-Osmanlı bağlantısına odaklanarak dini,
siyasi, demografik ve ekonomik faktörlerle açıklamaya çalıştığı erken Osmanlı
dönemiyle ilgili çalışmasından sonra, Akdağ, söz konusu çalışmasında özellikle
5 “The Rise of the Ottoman Turks and Its Historical Background” başlığını taşıyan çalışmanın
orijinali American Historical Review’de yayınlanmıştır.
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ekonomik faktörlerin etkisini vurgulamıştır. Ancak devletin kuruluşundan
sonraki dönem için yaptığı değerlendirmelerde farklı bir bakış açısı söz
konusu olmuş, “Osmanlı İmparatorluğu(nun) siyasi sahadaki tekamülü ile
yan yana yürüyen bir iktisadi tekamüle kavuş(tuğunu)” (Akdağ 1949: 509)
belirtmiştir. Ekonomik etkenlerin tarihsel bir sürecin bir aşamasında öne
çıkıp, başka bir aşamada yerlerini farklı etmenlere bırakmasının tutarsız bir
bakış açısı olduğu düşünüldüğünde, Akdağ’ın bu konuda da çelişkiye düştüğü
söylenebilir. Ne var ki, bu, İnalcık’ın ileri sürdüğünün aksine, Akdağ’ın
Osmanlı Devleti’nin kuruluşu dahil, her konuda gelişmeleri tek bir nedene
indirgemediğini göstermekte, ama İnalcık’ın ileri sürdüğü “tenakuz” iddiasını
güçlendirmektedir.
Zaten üzerinde durulması gereken bir başka konu da, Akdağ’ın tezini
temelden etkileyecek bazı çelişkilerin olup olmadığıdır. Akdağ Marmara
İktisadi Ünitesi’nin oluşumunu ele alırken, bir çok yerde, Rumların güney
Marmara ve çevresindeki Osmanlı istilasını faydalı bularak desteklediklerini
belirtmektedir. Aynı zamanda incelediği dönemde yaşayan insanların da
söz konusu ünitenin bilincinde oldukların ileri sürecek kadar görüşlerinden
emindir. Ona göre, “Selçuki rejiminin erimesinden sonra, Eskişehir çevresinden
Marmara kıyılarına doğru hareket eden Osmanlı Beyleri, Marmara İktisadi
Ünitesi’nin ihtiyacı olan siyasi birliği sağlamış oldukları için, Marmara sahili
Rum halkı Türkler’i memnuniyetle kabul et(mişlerdi)” (Akdağ: 1950: 326).
İnalcık da, hem bunun, hem de Osmanlı fetihleriyle Bizans
şehirlerinde ortaya çıkan nüfus boşalmalarının nasıl aynı teori içinde yer
aldıklarını sormakta ve bunun ciddi bir çelişki olduğun söylemektedir (İnalcık
1951: 633).
Akdağ’ın, bu konudaki açıklaması, Bizans şehirlerinin arka arkaya
Türklerin eline geçmesiyle, buralarda yaşayan insanların bir kısmının
savaşlarda ölmesi, bir kısmının kaçması, ya da esir edilmesi sonucunda
boşlukların meydana geldiği ve böylece zapt edilen şehirlerin Türkleştiği
(Akdağ 1949: 504) şeklidedir. Akdağ’a göre, bu şehirlere gelen Türkler ile
Hıristiyanlar arasındaki, ekonomik çıkarlara dayalı iyi ilişkiler bundan sonra
başlamaktadır. Oysa bu ilişkinin bu kadar alın bir nitelik taşımadığı artık
büyük ölçüde bellidir.
Bu noktada İnalcık’ın saptamalarının yerinde olduğu görülmektedir.
Ancak hem buna, hem de Akdağ tarafından bazı çelişkili bilgiler sunulmasına
rağmen, Osmanlı Beyliğinin diğer beyliklerin arasından sıyrılmasını olanaklı
hale getiren etmenlerden birinin, beyliğin ekonomik olarak önemli bir bölgede
kurulmuş olması fikrine dayanan bu tez mantıklı görünmektedir.
Belki de Akdağ’ın savunduğu tezin ihmal ettiği temel şey, dönemin
Anadolu’sunda birbirinden farklı yaşam tarzlarına; ekonomilere, sosyal
kurumlara, dinlere, dolayısıyla kültürel, dini, psikolojik faktörlere sahip
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Türk ve Rum halklarının ekonomik çıkarlar söz konusu olduğunda birbirine
benzer davranışlar göstermediğinin ve koşullarının şemalarla açıklanmasının
mümkün olmamasıdır. Aşıkpaşazade’nin ve ona dayanarak Köprülü’nün
önemle vurguladığı, Türklerin fetihçi karakterinin yeterince önemsenmemesi
de tezin eksiklerinden biridir. Zaten ekonomik altyapının diğer bir çok
etmeni belirlediği fikriyle yapılan çalışmalardaki temel eksiklikler de başka
bazı faktörlerin ihmal edilmesi olmaktadır. Ya her şey, ya da hiçbir şey
mantığı sonunda çözümsüzlüğe uğramaktadır. Bu tezde Akdağ’ın tıkanma
noktalarından önemli bir kısmı bununla ilgilidir.
Son yıllarda yapılan çalışmalarda, Osmanlı Devleti’nin kurulduğu
Kuzey Batı Anadolu’da Rum halk ile yaylacı Türkler arasındaki ilişkilerin
Osmanlı Beyliği’nin gelişiminde önemli rol üstlendiği, bu bölgenin (Bitinya)
Roma devrinden itibaren Anadolu’ya açılan yolların kilit noktasında, önemli
bir ticaret, tarım ve sanayi bölgesi olduğu üzerinde durulmakta, dolayısıyla
Akdağ’ın bazı önermeleri doğrulanmaktadır. Örneğin, Bitinya’nın çok geniş
bir köy ve kent ağından oluştuğunu belirten Lefort, bölgenin ortaçağdaki
durumu ile bugününü şu şekilde karşılaştırmaktadır: “Bölgenin verimliliği her
dönemde övülmüş, yüceltilmiştir. Bitinya çok sulak bir bölgedir. Günümüzde
İstanbul’un sebze deposu gibidir, vaktiyle Konstantinopolis’in bahçesi olduğu
gibi. Bitinya’nın yeri de çok güzeldir. Deniz kıyısında, Konstantinopolis’in
karşısında, Anadolu yaylasının eteğindedir. Bu bölgede ortaçağda bugünkü
kadar değerli sabit veriler ve iktisadi bir potansiyel vardı (Lefort 2000: 106).
Dönemin Bizans tarihçisi Pahimeres’in verdiği bilgilere dayanarak,
aynı yazar, 13. yüzyıl ortalarındaki refahtan ve “geniş toprakları ve büyük
sürüleri olan köylülerden” ve zenginliğin bütün bölgeye yayılmış olduğundan
söz etmektedir (Lefort 2000: 107-112).
Lefort’un belki de Akdağ’ın tezinde yer alan, bölgenin yerli halkının
bölgeye gelen yaylacı Türklerle ilişkisi konusunda da tezi doğrular nitelikteki
bazı önermeleri önemlidir; “Pahimeres fethin önemli evreleri hakkında çeşitli
çözümlemeler ortaya koyar: 1260’lı yıllarda Paflagonya6’da büyük vergiler
konar; zor duruma düşen köylüler kendilerini rehber ve müttefik olarak
kullanan Türklerin safına geçerler ya da göç ederler (Lefort 2000: 113). Bu
konuda Lindner’in de Akdağ’ın tezindeki bazı olgularla paralel sonuçları
vardır; Bitinya’nın tarıma elverişli toprağı ve her türlü ürünün yetiştirilmesi
için elverişliliğinden söz eden Lindner (2000: 70), “bir çok Bitinyalı için
Osmanlı’yı kabul etmenin, hatta buna gönüllü olmanın çekici gelmesi”nden söz
etmektedir. Bunun nedeni, Osman Bey’in (ve sonra haleflerinin) yönetimdeki
adaleti ile “değişik çevre ve kültür gruplarının haklarını korumak için gerekli
zemini oluşturacak biçimde davranması”dır (Lindner 2000: 62).
Gerçi Lindner biraz daha ileri giderek, Osman Bey için, “Çok dilli,
çok dinli bir grubun içinden yükselen başarılı bir Bitinyalı” (Lindner 2000:
6 Paflagonya Bitinya’nın doğusundaki bölgedir ve ilk dönemden itibaren Osmanlı Beyliği’nin
yayılma alanı içinde yer almıştır.
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77) tanımını yapmakta ve “Osman Bey kendini yaratan bir insandı. O Moğol
sınırındaki göçebelerin çıkarını olduğu kadar (güvende olmasa da) yerleşik
Bitinya Bizanslılarının da çıkarlarını koruyan umut verici girişimlerin
yaratıcısı idi” demektedir (Lindner 2000: 87).
Aynı şekilde, İnalcık da, Osmanlı Beyliği’nin başlangıçtaki uç beyliği
karakterini oluşturan etmenler içinde “çok çeşitli dinsel, kültürel ve etnik
unsurların” önemini vurgulamış ve bu değişik unsurların oluşturduğu toplumun
daha önceki İslam imparatorluklarının geleneğini izlemesine rağmen, özgün
çizgilerinin Osmanlıların kendi eseri olduğunu belirtmiştir (İnalcık 2004: 47).
Mustafa Akdağ’ın Marmara İktisadi Ünitesi tezi, Osmanlı’nın
kuruluşunun aydınlatılmasında, Gibbons, Wittek, Köprülü veya daha yakın
bir zamana ait Kafadar gibi isimlerin teorileri kadar olmasa da, günümüzde
önemli bir tez olarak görülmektedir; örneğin, Yunus Koç’a göre, bu tez,
Osmanlı’nın teşekkülü meselesinin “ekonomik boyutuna temas eden ancak
yeterince geliştirilemeyen çok önemli bir girişim olarak dikkat çekmektedir”
(Koç 2000: 38). Koç’un yanısıra, Öz ve Divitçioğlu da, Osmanlı’nın ortaya
çıkışında Akdağ’ın tezine atıfta bulunmaktadır. Öz (2000a: 25)’e göre,
Mustafa Akdağ’ın tezi, her ne kadar İnalcık tarafından eleştirilmişse de,
Osmanlı Devleti’nin kuruluşu tartışmalarında mutlaka anılması gereken” bir
çalışmadır. Divitçioğlu da “Osmanlı’nın oluş ön koşulunu hazırlayan” bu tezi
önemsemektedir (Divitçioğlu 2000: 17).
Başka bir örnek, Akdağ’ın tezinde yer alan önemli olgulardan, uluslar
arası ekonomik durum konusunda, Akdağ’ın tezi ile Tabakoğlu arasındaki
paralelliklerdir. Tabakoğlu da, Osmanlı Beyliği’nin gelişiminde dünyanın
içinde bulunduğu ekonomik koşullar ile Anadolu ve beyliğin bulunduğu
bölge arasında bağ kurarak, ekonomik faktörlerin Osmanlıların gelişimindeki
etkisini vurgulamıştır (Tabakoğlu 2000: 129-138).
Ayrıca son zamanlarda projeler dahilinde beyliğin kurulduğu bölgenin
alan çalışması olarak seçilmesi ve münhasıran kuruluş dönemi yapısını ele
almayı hedefleyen çalışmalar da bulunmaktadır (Koç 2000: 38). 7
Belki bütün bunlarla Akdağ’ın Marmara İktisadi Ünitesi tezinin
en azından yöntem olarak, ama bir ölçüde içerik açısından da doğrulanan
kısımları olduğunu söylemek mümkündür.
Yine de, yeni anlayış ve yöntemlerle yapılan tarih araştırmaları ile
geçmiş hakkında daha çok bilgi sahibi olabildiğimiz günümüzde, Mustafa
Akdağ’ın Marmara İktisadi Ünitesi tezini savunduğu çalışma ve benzerleri
7 Bu çalışmalara örnek olarak, Türk Tarih Kurumu’nun, Anadolu Türk kültür ve sosyal hayatını
ve Türkiye’nin demografik yapısını araştırmaya yönelik, “Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel
Tarihi Projesi” örnek gösterilebilir. Türk toplumunu oluşturan temel unsurları ortaya çıkartmayı
amaçlayan projede, bugüne kadar arşivlerde yapılan çalışmalar sonucunda 41.298 aşiretin
tespit edildiği belirtilmektedir. Proje kapsamında Anadolu’nun çeşitli yerleriyle ilgili yapılan
çalışmalarla birlikte, Marmara ve çevresiyle ilgili olarak, örneğin, Fatma Acun’un, “Karahisar-ı
Şarki ve Koyluhisar Kazaları Örneğinde Osmanlı Taşra İdaresi (1485-1569)” adlı çalışması
basılmıştır. (Daha geniş bilgi için, bkz. http/www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=17).
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bize kaba görünebilir; fazlaca şematize, eksik bilgilere dayalı, gereğinden çok
iddialı gibi nitelemelerle bu çalışmaları kolayca mahkum etmek mümkündür.
Oysa bu çalışma ve içinde savunulan tez bütün eksikliklerine karşın,
Türkiye’nin geçmişinin önemli bir parçası olan Osmanlı Devleti’nin kuruluş
ve genişleme sürecini kendine özgü bir nesnellikle anlamaya çalışmaktadır.
Ayrıca dönemin epey yaygın efsaneci yaklaşımları içinde belki de bugünün
bilimsel tarih çalışmalarının özelliklerinin ortaya çıktığı çalışmalardan biri
olarak değerlendirilmeyi fazlasıyla hak etmektedir.
Akdağ’ın söz konusu makalesinin Türk tarihçiliğinde ekonomik tarih
denemelerinin ilklerinden biri olarak ele alınması konusunda ise, bu alanın
daha önemli isimleri olan ve Akdağ’la çağdaşı Barkan ve İnalcık’ın daha çok
Osmanlı’nın hukuksal metinleri ve uygulamaları ile maliye, toprak düzeni gibi
olguları ele aldıklarını hatırlamakta yarar vardır. Akdağ’ın yeniliği, doğrudan
ekonomik altyapıyı temel almasıdır. Bunun sonucu olarak, makalede toplumsal
kategori oluşturma şekilleri ve sosyal davranışlar da ekonomik bir temel ile
inşa edilmeye çalışılmıştır.
Ancak Akdağ, ekonomik altyapının toplumsal değişmede belirleyici
olduğunu savunan bazı Marksist tarihçilerden kendine özgü yapısıyla
ayrılmaktadır. Örneğin Sencer Divitçioğlu’nun Osmanlı Devleti’nin
kuruluşunu Marks ve Engels’in Doğu toplumlarında devlet örgütlenmesi
üzerine kaleme aldıklarını neredeyse bir şablon gibi kullanarak açıklamaya
çalışması yerine, ekonomik nedenleri öne alarak ve doğrudan Anadolu’daki
olguları kendine özgü yapıları (kendi deyimiyle, “özgenlikleri”) ile ve bu
koşullarla dönemin uluslar arası durumunu bir araya getirmeye çalışarak
açıklamayı denemiştir.
Akdağ’ın bu çalışmasına (veya buna benzer çalışmalara) yapılacak
eleştirilerin bu perspektifle yapılması gerekir. Bu, kuşkusuz ki, Akdağ’ın kimi
eksiklikleri ve hatalarını kapatmayacaktır, ama çalışması geçmişe yaklaşımın
farklı bir örneği olarak tarihçilere ışık tutabilecektir.
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Özet: Mustafa Akdağ’ın 1949 ve 1950’de iki bölüm halinde yayınladığı, “Osmanlı
İmparatorluğu’nun Kuruluş ve İnkışafı Devrinde Türkiye’nin İktisadi Vaziyeti”
adlı makalesi, Türk tarihçiliğinde ilk ekonomik tarih denemelerinden biri olarak
ele alınmaktadır. Makalede, Osmanlı Beyliği’nin diğer Türk beylikleri ve Bizans’ın
arasından sıyrılışı, beyliğin ortaya çıktığı bölgede daha çok ekonomik etkilerle ortaya
çıkmış “Marmara İktisadi Ünitesi”ne bağlanmaktadır. Bu teze göre, Marmara ve
çevresi bir çok ekonomik avantaja sahipti. Bunun yanında burada yaşayan Rum halk
ile gelen yaylacı Türkler arasında karşılıklı ekonomik çıkarların etkisiyle bir uyum
ortaya çıkmış ve bu durum Osmanlı Beyliği’nin güçlenmesini sağlamıştır. Makalede
savunulan bu tez, dönemin tarihçilerince genellikle sessiz kalınarak yok sayılmış,
sadece Halil İnalcık tarafından sertçe eleştirilmiştir. Mustafa Akdağ bu eleştiriyi
yanıtlamamış, ancak bu tezden, terim olarak daha sonra söz etmemiştir. Günümüzde
Akdağ’ın tezinin bazı özelliklerini doğrulayan bir çok araştırma yayınlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal ve ekonomik tarih, Marmara İktisadi Ünitesi, Mustafa
Akdağ.
The First Economic History Study in Turkish History Studies and
Reactions
Abstract: Mustafa Akdağ’s article “The Economic Position of Ottoman Empire in
the Periods of Foundation and Great Expension”, published as two seperate chapter
in 1949 and 1950 is accepted to be one of the the first economic historical articles
in Turkish historical studies. In the article the triumph of the Ottoman Empire
over the other Turkish Beyliks and Byzantine Empire was claimed to be related
to the “Marmara Economic Unit”, which apperaed in the region mostly due to the
economic factors. According to this thesis, Marmara and the surroinding area had
many economic advantages. In addition, the profit-aimed relationship between
Greek living in the region and the immigrant Turks created a harmony and this
caused the Ottoman Beylik to be more powerful. This thesis supported in the article
was considered unimportant and gained no significant reaction. It was criticisized
strongly by Halil İnalcık, one of the historians of the time. Mustafa Akdağ did not
reply to that criticism and he did not mention about his thesis anymore. Today,
however, many studies in favor of some main characteristics of Akdağ’s thesis have
been published.
Key Words: Social and economic history, Marmara Economic Unit, Mustafa Akdağ.
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