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1. C.L. Strauus "Yaban Düşünce" adlı çalışmasının bir yerinde,
"tarih hiç bir zaman tarih değildir birileri - için tarihtir," derken,
tarihçinin tarihsel olgularla olan ilişkisini güzel bir şekilde vurgular,
Carr ise, tarihsel olguları "uçsuz bucaksız ve hatta bazen sınırsız bir
okyanusta dolaşan balıklara" benzetir. Tarihçinin ne yakalayacağı
"avlanmak için okyanusun neresine gideceğine ve hangi oltayı seçeceğine
bağlıdır" (Carr. 1987, 33). Çalışma alanımız kırsal yapı ve bu yapının
değişimi olduğuna göre, çalışmayı ilgilendiren tarihsel olgular köylülerle
ilgili, bir ölçüde onların oluşturduğu olgular bütünü olmalı. Oysa,
tarihsel süreç ortaçağ ve ilgi alanı köylüler olduğunda karşımıza F.
Braudel'in belirtiği "daha önceki Ortaçağ tarihçileri kırsal cemaatleri
tanıyamamıştır. Çünkü ellerine geçen belgeleri işlemeye ve bunların
hukuki yapısı içinde kalmayı yeğlemişlerdir. Oysa tarihin sessiz yapıcı
unsurları olan halk belge bırakmaz" sorunu çıkmakta. (Braudel'den
aktaran Kılıçbay, 1986, 108) Aynı soruna 1. Hüsrev'in bakışı da hemen
hemen aynıdır, "Osmanlı tarihine ait sorunların cevaplarını bulmak için
Osmanlı müverrihlerine başvuramayacağımızı, çünkü onların bize tarih
İsmi altında dinlettikleri şey bir teracimi ahvali Ali Osman'dır." (Hüsrev
1934, 152).
Osmanlı toplumu üzerine yapılan çalışmaların çoğunluğu için
yukarıda, belirttiğimiz iki temel sorunun varolduğunu ve bu temel
sorunları gözardı eden çalışmalarda "olgusal olmadan öte, bir dizi kabul
edilmiş yargıların" baskın geldiğini vurgulamamız gerekiyor. Burada
öncelikle bu yargılar ile tarihsel olguları karşılaştıracağız.
2. Sön yıllarda. Osmanlı toplumu üzerine yapılan çalışmalar çok
farklı kesim ve disiplinlere ait olmasına karşın, Osmanlı toplum
yapısının temel özelliklerini tanımlamada birleşiyorlar. Bu özellikleri
kısaca belirtecek olursak:
i) Osmanlı toplumunun diğer toplumlardan farklı olduğu,
ii) Merkezi siyasal iktidarın tüm toplumsal yapı üzerinde etkin
olduğu.
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iii) Toplumda üretici kesim olan reaya ile devlet arasında aracı
kurumlar olmadığı,
iv) Toprakta mülkiyet hakkının tamamen sultana ait olduğu
yönündedir.
Yukarıda belirtilen varsayımların doğal sonucu ise Osmanlı
toplumunun içsel olarak toplumsal değişimi içermediği, durağan bir
toplum olarak tanımlanabileceği şeklinde olmuştur.
Osmanlı toplumunun kendine özgü olduğuna dair vurgu, özellikle
meslekten tarihçilerden gelmektedir. Barkan, tarihçinin okyanustaki
olgular için kullanılması gereken yöntemi "Bir tarihçi için tesbiti
bilhassa lazım gelen nokta, bir içtimiyatçı gibi umumi ve birkaç dereceli
tecridlerle ulaşılabilecek müşahadeler değil, umumi kanuniyet ve
tekamül istikametlerinin zamana ve yere ait hususiyetlerin muayyen
tarihi şartlarına tesiri altında aldıkları hususi şekillerdir". Barkan,
Osmanlı toplumunun "tarihi zaruretler ve kuvvetle merkeziyetçi bir
devlet idaresinin meydana çıkması 'gibi çok hususi şartlar içinde
kendisine mahsus çehresiyle teşekkül ve inkişaf etmiş olan bir toplum
olduğunu belirtmiştir (Barkan, 1980, 874). İkinci ve üçüncü özellik için
"Sosyal ve ekonomik hayatın devlet eliyle organizasyonu, muhtelif
sınıfların sosyal gelirden hissesinin tayini ve nihayet devletin arazi
siyasetinin tatbiki gibi hayati meseleler mevzubahis olduğu zaman,
vergilere toprağın mülkiyet ve tasarruf şeklindeki hususiyetlere ait
neşredilecek kanunların haiz olduğu ehemmiyet ve müessiiriyet hiç
şüphe yok ki, imparatorluk nizamıfıda olduğu kadar hiçbir yerde nazarı
dikkate celbetmemektedir" (Barkan, 1980, 725). Barkan'ın
çalışmalarında vardığı sonuçlar, diğer tarihçilerimiz, Akdağ (1979 1975) ve înâlcık’m (1954 - 58) çalışmalarında da görebiliriz.
Osmanlı toplumu'nun toplumsal yapısını, Weberyan bir analizle
ele alan çalışmaların temelini Weberin çalışmaları oluşturur (Turner,
1984). Weber, Avrupa kapitalizminin doğuşunu bir dizi kültürler arası
karşılaştırmalar bağlamında açıklama çabasından kaynaklanan
prependalizm tanımlanması, bu toplumlarda" merkez güçlüdür ve
toprak sahipleri, köylüye ve bölgeye hiçbir özgül ve yönetsel bağlantısı
olmayan sözleşmeli memurlardır" (Wallerstein'den aktaran Turner,
1984, 75). Weber, prebendalizme temel olacak özellikleri "İslam ahlâk
felsefesi" ile "patrimonyal despotlar" olarak göstermektedir. Marks’ın ,
"Asya halklarının istikrarlılığı" konusundaki düşüncelerinde haklı
olduğunu vurgulayan Weber, (1986, 342),"İslamcı.halk felsefesinin ticari
ve tefeci sermayenin ussalaşmasını engellediğini bu yüzden, bu
toplumların "istikrarlı" toplumlar olduğunu belirtir (Weber, 1986)/
(Turner, 1984). Şerif Mardin'in Osmanlı toplumu üzerine yaptığı
çalışmalar Weberyan kuramsal yapı için iyi bir örnektir. Mardin'e göre,
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"Türk toplum tarihi üzerine yakın zamanlarda yapılan çalışmalar
göstermiştir, ki, Batı'da ortâçağ toplumunu ayırd eden patrimonyalizm
ve feodalizm ilkelerinden Türkiye'de ağır basan ilke patrimonyalizm
olmuştur. Daha ileri giderek kuruluşundan az sonra patrimonyal
bürokrasi çizgilerinin Osmanlı Devleti'nin en ayırdedici yöne olarak
belirdiğini" belirtir (Mardin, 1983b, 79). Osmanlı devleti, "hem
Machiavelli hem de Montesqueu'nun Doğ uistibdadı ile Batı feodalizmi
arasındaki ayrılığı meydana getiriyor diye gördükleri ara tabakalardan
yoksundu. Heğel'in "medeni toplum" diya adlandırdığı o temel yapı
unsurundan, merkez hükümetinden bağımsız olarak işleyebilen ve
mülkiyet haklarına dayanan, toplum bölümü burada görünmüyordu
(Mardin, 1983, 79). Weberyan temeller üzerinde Osmanlı toplumu
üzerine çalışma yapan Mardin, görülebilineceği gibi tarihçilerle aynı
sonuçlara varmıştır.
1960'lı yıllarda Weberei ele alışın dışında, "yani değerlerdeki
farklılıklar değil, alt yapının yani tabiatı işleme tarzı ve böylece elde
edilen artık - ürünün kontrol şeklinin temelde farklı olmasının sebep
olduğu üstünde durulmaktadır. "Doğu Despotluğu” ve "Asya Tipi Üretim
Tarzi" diye bilinen izahlar etkin olmaya başlamıştır" (Kıray 1982, 117).
Asya tipi üretimi tarzı, Marks'ın ikinci derecede işlediği ve Asya
toplumlarını ekonomik yapılar vasıtasıyla tanımladığı çalışmalardır.
Marks'a göre "Doğu'da uygarlık düzeyi çok düşük ve topraklar çok geniş
olduğu için bu çeşit birlikler kurulamamış ve Devletin merkezileştirici
müdahalelerini gerekli kılmıştır" (Marks. 1974.29). Bir mektubunda ise
Engels, "Gerçektende büyük toprak mülkiyetinin mevcut olmayışı, bütün
Doğu'nun siyasi tarihinin olduğu gibi dini tarihinde anahtarıdır" diye
Doğuyu tanımlar (Engels, 1975. 75). Marks, Hindistan köylülerini
anlatırken kullandığı dil. "İmdi bu yüzbinlere çalışkan zararsız, ataerkil
(pederşahi) organizasyonların çözüldüğünü (İngiliz emperyalizminin
yıkıcı etkileri altında) görmek, insani duygularımıza ne kadar dokunursa
dokunsun, şunu unutmamamız gerekir ki, bu küçük ve şirin topluluklar,
zararsız görünüşlerine rağmen .Doğu despotizmin sağlam bir temeli
olmuşlar... bu bitkisel durgun ve rezil hayat; bu pasif yaşayış" - şeklinde
olmuştur (Marks. 1973. 33). Özetle Marks'ın ATÜT yorumu. Asya, tipi
gelişme sorunu bir dizi içsel, yapısal bozukluğa dayanmaktadır,
kendisine yeterli köy toplulukları devletin gerçek toprak sahibi olarak
egemenliği, sınıfların yokluğu, toplumsal yapının hanedanların ele
geçirilmesiyle ortaya çıkan değişmeleri emebilme yeteneği" bu toplumlan
içsel dinamiklerden yoksun, değişime yabancı toplumlar, olarak
nitelemesine neden olmuştur (Tumer, 1984, 31).
ATÜT'çü kuramsal yapıya uygun çalışmalara öncülük eden ilk
çalışma S. Divitçioğlu'na aittir. Divitçioğlu’na göre Osmanlı toplumunda
"toprakların rekabesi devlete aittir.", "Osmanlı toplumunda reayanin
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toprağı tasarruf etme ve kullanma hakkı, onu hür köylü statüsüne
sokmaktadır, "Tüm bu özelliklerin sonucu olarakta "köy ekonomilerinin
içinde yaratılan toprak rantının devlet tarafından gaspedilmesi" kırsal
alanda bir içe kapanma ve durgunluğa neden olmaktadır (Divitçioğlu,
1981).ATÜT kavramı'ile Osmanlı toplumunu çözümlemeye çalışan
Keyder’in çalışmalarında, devlet "sistemin hakim öğesidir", "Hüküm
sürdüğü toprakların en uç noktalarına, kadar bürokrasi şebekesi
vasıtasıyla ulaşıp, vergi toplar." Güçlü devletin varlığı, göreli olarak özel
mülkiyetin eksikliği ile belirginleşen" bir sistem vardır (1983, 67). Bu
sistemde devlete karşı hareketler üzerinde sıkı denetimin varlığı,
toplumda "bir sınıf oluşamaz, nüfusun geri kalanı tek bir halk sınıfının"
oluşmasına neden olmuştur (Keyder, 1989, 13). Keyder için köylü,
"bağımsızlık konumunu sürdürürken" her yıl belli oranda vergiyi devlet,
politik otorite yetkisi verdiği "memurları" eliyle doğrudan doğruya
topluyordu (Keyder, 1989, 13). Keyder kırsal alanda durgunluğu
devletin, "ebedi nizamı sürdürebilmek için tarımsal birikimi önleme"
yönündeki çabaların neden olduğunu belirtmiştir. (Keyder, 1983c, 119)
Buraya kadar vermeye çalıştığımız çalışmalarda; Osmanlı
toplumu ve dolayısıyla kırsal yapı "hep aynı sıfatlar" ve "imgelerle
betimlenir”, metin tekrar tekrar üretilir (Parla, 1985, 12). Metnin içeriği
ise;" Aydınlanma çağının yazarları ve Hegel’in katkıları ile Avrupalı
dünya görüşünün bir parçası olarak ortaya çıkan bu söylem, Doğu ile
Batı tarihçiliğinin özde bir ikilikten, bu karşıtlıktan kaynaklanan"
özelliklerden tanımlanmakta. Bu karşıtlıkların temelinde "Batının
değişme ve gelişme temeline oturulan, dinamik akılcı demokratik özü
karşısında. Doğu bu ayrıcılaklardan yoksun, değişmeyen, benliğini
oluşturamayan, durağan ve akıldışı, otoriter bir öze sahip" olan bu
metinde, Doğu sanki hiç değişmemiş gibi yansıtılır." Bunun nedeni ise
Doğu, Batı için nesnel gerçekliği olan bir yer değil, bir metindir" (Parla,
1985, 12).

3.
Osmanlı toplumu’nda kırsal yapıyı tanımlayıp tarihsel sü
içinde değişen yönlerini verebilmemiz için, öncelikle tarihsel olguların
gibi içerdiği hukuksal yaklaşımdan kurtulmamız gerekiyor. Olguları
olduğu gibi ele/ alacak olursak, Osmanlı toplumunu "bizzat
OsmanlI'ların öngördükleri veya görmek istedikleri biçimde ele almış ve
yorumlamış" oluruz (Timur, 1979, 219).Uçsuz bucaksız denilen tarihsel
olguların, gerek sonsuz denilebilecek çokluğundan gerekse içerdikleri
hukuksal boyutundan kurtulmamız için, toplumu oluşturan temel
özelliklerin belirlenebıleceği kavramsal araçlar kulanmamız gerekir.
Kavramsal araçlar demeti, bizi yukarıda vurguladığımız "hukuksal
boyut" ile"olgular yığınından" kurtaracaktır.
Her toplum, kendisini oluşturan insan grupları ve bunların
üzerinde ilişki halinde bulunduğu doğadan oluşur. Diğer bir deyimle,
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insan - insan ve insan - doğa ilişkilerinin tümü birden toplumun temel
özelliklerini belirler. Bu anlamda "her toplumda; nüfus, teknoloji, bu
teknoloji ile işlenebilen kaynaklar ve bunların doğurduğu toplumsal
örgütleşme göreli bir denge içindedir” (Kıray, 1982, 119). Daha işlevsel
olarak, bu tanımlamaya açacak olursak, bir toplumun yapısal özellikleri
şu dört yönü ile belirlenebilir.
i) Kullanılan doğal kaynaklar,
ii) insanların doğa ile kurdukları ilişkide kullanılan teknoloji.
iii) artı - ürünü aktarma biçimleri,
iv) artı - ürün üzerinde kurulan denetim biçimleri
(Kıray. Ders Notlan, 1982).
Toplumlar, insan-insan ve insan-doğa ilişkileri yönünde "hiçbir
zaman durağan değildirler." Değişmenin, "içsel ve dışsal dinamikleri
vardır, ama mutlaka içsel olsun dışsal olsun toplumlar değişirler.
Toplumlar değişirken de öyle bölük pörçük değişmezler, bütünsel bir
değişme gösterirler" (Kıray, 1989 29-35). Değişime ait içsel unsurlar ise,
yapının temel unsurlan olan, aletler işbölümü,denetleyenlerde meydana
gelen değişmelerden oluşur.
4.
Osmanlı kırsal yapısına ait tarihsel olaylan, yukandak
değişkenler doğrultusunda, sosyolojinin sentezci yöntemi ile ele alacak
olursak, öncelikle "kırsal dönem'in tanımlanması gerekir. Kırsal dönem,
kırsal yapının temel özelliklerini belirledikten sçnra toplumsal
değişmenin içsel ve dışsal dinamiklerini verebiliriz.
a) Osmanlı Toplumu'nda Kullanılan Doğal Kaynaklar: Braudel'in
sözleri ile, ele aldığımız dönem boyunca, "Toprak en büyük hırs ve
tamah kaynağı olmaya devam etmektedir. Akdenizde de ve Akdeniz
dışındaki bütün kırlar, rantların, censos'un borçların, kiraların,
ödentilerin boyunduruğundadır" (Braudel, 1989, 285). Toprak ve köylü
Osmanlı toplumunda da temel üretken birimlerdir. Kırsal alanda
yaşayan ve ilk mahsülü çıkaran ve onu topluma sunan reaya olduğu
için, padişah tarafından "nimeti temin eden efendi" şeklinde
tanımlanmıştır. Gerçekten de "tüm devlet gelirlerinin yüzde
doksansekizinî tarım kesiminde çalışan reaya sağlıyordu" (Werner,
1986, 221).Osmanlı kırsal yapısında en yaygın üretim birimi "raiyet
çiftlikleriydi." (Barkan, 1980, 239). Reaya çiftlikleri miri toprak
rejiminin kuralları doğrultusunda, arazilerin büyük bölümünü, bir köylü
işletmesine yetecek kadar büyüklükte olmak üzere, her yerin şartlarına
göre hesaplanarak bir takım parçalara (ala yerden 60-80, orta halli
yerden 80-100 ve edna yerden 100-150 dönüm) bölünür ve bu çiftlikler
reayaya bırakılırdı. Çiftliklerin korunması, Osmanlı toplumunda farklı
\
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kesimlerin temel isteğiydi. Çeşitli kanunnamelere bu konuda hükümler
konmuştur" (...) "Çiftlik olsun baştıne olsun bazı tarlalar ahara
verilmeyüp yerli yerinden nakşolunmaya, kanuna muhaliftir. Çiftlik ve
bastme paralanıp bozulması katiyyen caiz değildir" (Barkan, 1980 d,
310). Toplumda kullanılan alet ve tekniklerin niteliği, bir çift öküze
sahip ortalama bir hanenin işleyebileceği toprak büyüklüğünün de
görece düşük olması göz önüne alınacak olursa, Osmanlı toplumunda
temel üretim biriminin, üretici küçük köylü ailesi ile işlediği tarımsal
arazi olduğunu söyleyebiliriz. Osmanlı kırsal yapısını bir "küçük köylü
denizi" olarak görebiliriz.
b) İnsanların doğa ile ilişkide kullandıkları teknoloji: Sanayi
öncesi toplumlannda, insanların doğa ile ilişkilerinin temeli toprak,
dolayısıyla ekonominin temel s'ektörü, tarımdır. Asli jiretim aracı
topraklar, ikincil üretim araçları olan koşum hayvanı ve takımları ile
küçük tarımsal aletlerden oluşuyor. Üretim faaliyetleri de, insani olsun,
hayvani olsun organik eneıji başrolü oynuyordu (Childe, 1982). Osmanlı
toplumunu, bu yönüyle diğer sanayi öncesi toplumları gibi organik eneıji
ve basit el araçlarıyla yapılan tarla tarımının istikrarlı sosyal
örgütlenmesi" olarak tanımlayabiliriz (Kıray, 1982). Osmanlı
toplumunda reayanın doğa ile ilişkisinde kullandığı teknolojinin, saban
ve öküzle, diğer basit araçlardan oluştuğu farklı disiplinlerden
araştırmacıların kabul ettiği bir gerçektir (Nalbantoğlu, 1975). Özellikle
"karasaban" bu dönemin en önemli aracıdır. î. Hüsrev, Türkiye’de
"karasapan"m en çok tutulan üretim aracı olduğunu belirtir ve 1927
yılın dahi "her köylü ailesine" ancak 0,67 karasapan düştüğünü belirtir
• (Hürsev 1934, 42). Karasaban, döven, tırmık gibi aletler ise kırsal
toplumun kendi içinde üretiliyor. Reayanin kendi ürettiği üretim araçları
ile doğayı işleme tarzı arasındaki ilişki aynı zamanda toplumdaki diğer
temel ilişki biçimlerini de belirlemiştir (Kıray, 1982).

c)
Reayanın denetlenmesi ve mülkiyet ilişkileri. Osman
toplumunda, siyasal iktidarın bir imparatorluk olarak varoluşu, bir
yandan imparatorluğun kendi sınırlan içindeki unsurları stabilize etme
zorunluluğunu doğururken, diğer yandan ulaştırma ve haberleşme
teknolojisine bağlı olarak, hükümdarın ve dar çerçevesinin herşeyi tek
başına bir merkezden yönetmesini imkansız kılıyor (Ortaylı, 1927, 72).
Bu iki farklı gerçeklik, bir yandan imparatorluğa ait "güçlülük" söylemi
ve hukuk dili yaratırken, diğer yandan "toprak ve iklim farklılığını,
hasat ile tüketim arasındaki farklılığa bağlı olarak" çıkacak sorunları
önlemek için tarımsal artı - ürünün bir merkeze toplamak, yeniden
dağıtma yönünde bir kurumlaşmayı gerekli kılmıştır (Polanyi, 1978,
286).
Osmanlı toplumu, içinde taşıdığı bu paradoksal durumu çözmek
için, ülkenin dört bir yanını (hukuksal anlamıyla) "dirliklere" ayırarak,
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bu sorunun üstesinden gelmiştir. Fakat olgusal gerçeklik olarak, gerek
tüm toprakların denetiminin sultanın elinde olduğu, gerekse "dirlik
sahiplerinin devletin vergilerini toplayan m em urlar olarak
niteleyenleyiz. Osmanlı toplumuna ait tarihsel olgulara bakıldığında,
gerek köylüleri denetleyenler, gerekse mülkiyet ilişkilerinde çok büyük
farklılıkların olduğu görülüyor. Hüsrev bunu "Osmanlı Cemiyetinin nessi
çok renkliydi" diye dile getirmiştir (Hüsrev, 1934, 153).
Osmanlı toplumu’nda toprak üzerinde mülkiyet ilişkilerinden en
önemlisi "tımar sistemi"dir. En geniş anlamıyla, bir bölgenin gelirlerinin
tümünün veya bir kısmının dirlik olarak havale yolviyla devri anlamına
gelir (Ortaylı, 1979, 81). Kıray’ın sözleri ile "bunlar yazılı kaynaklara
göre tayinle gelirler, ama geldikleri zaman o yerdeki durumları herhangi
bir senyörden farklı değildir" (Kıray, 1988, 31). Özellikle reaya
açısından, topraktan elde ettiği ürünü, öşr adına harac-ı mukaseme ye
çift akçesi adına haracri muvazafı sipahiye bırakıyor. Sipahinin
konumunu, Fuat Köprülü "Arazi muhtelif kıymette tımarlara ayrılmış
olup askerlere mahsusdur ki adeta irsi mahiyette olup oğullarına intikal
ediyordu. Babadan oğula kalan bu sipahilik memlekette çok sağlam
esaslara dayanan bir toprak aristokrasisi vücuda getiriyordu diye
açıklar (Köprülü, 1984,109).
Miri topraklarının yanınsa, "öşür" ve "haraç" toprakları Osmanlı
mülkiyet ilişkileri açısından önemlidir. Bu topraklar sahibinin tam
tasarrufundadır, özellikle Diyarbekir ve yöresinde Yurtluk-ocaklar
genellikle yıllık olmak kaydı ile çok düşük oranlı vergi karşılığı malikâne
sahibine bırakılmıştır. Örnek bir çalışmada görülebilineceği gibi, hukuki
olarak eyalet valileri, Bitlis beyliğinin üstünde gösterilmesine karşılık,
beylerin güçlü iktidarları nedeniyle, ya onların iç işlerine hiç
karışmamışlar, ya da çok ender olarak ve beli konularda onlara
müdahale etmişlerdir" (Köhler, 1983, 32). Bunun dışında "serbest mir-i
miramlık" denilen ve Doğu Anadolu'da Cizre, İmdadiye, Mahmudiye,
Hakkari, Eğil, Pale sancaklarında reayanın karşısında, daha çok dinsel
temalarla ortüşen ve toprak sahipliğini elinde bulunduran beylikler
vardı (Sencer, 1973, 158-168).
Tımar sistemi dışında, reayanin karşılaştığı bir denetleme,
mülkiyet ilişkisi, "malikane - divani" denilen ve özde "iki başlı olan"
mükiyet ilişkisinin varlığıdır. "Malikane kısmına bağımsız toprak
beyinin üstün mülkiyet hakları ve kısmen yararlanma hakkına
sahipken, divani kısmına divan adına tımarlı sipahinin bir yararlanma
hakkıyla tasarruf ettiği çift başlı mülkiyet biçiminde şeri’i ve örfî
vergilerin taraflara tahsisi şeklinin özelliği - toprak sahibine şeri’i
vergiler, divani tarafa raiyet vergileri," verildiği bir ilişki biçimidir (Oyan,
1989, 301). Reaya açısindaln çifte bağlılık, aynı zamanda daha olumsuz
bir durum yaratıyordu. Amasya, Tokat, Sivas, Doğu Karadeniz
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kesimlerin temel isteğiydi. Çeşitli kanunnamelere bu konuda hükümler
konmuştur" (...) "Çiftlik olsun baştme olsun bazı tarlalar ahara
verilmeyüp yerli yerinden nakşolunmaya, kanuna muhaliftir. Çiftlik ve
bastme paralanıp bozulması katiyyen caiz değildir" (Barkan, 1980 d,
310). Toplumda kullanılan alet ve tekniklerin niteliği, bir çift öküze
sahip ortalama bir hanenin işleyebileceği toprak büyüklüğünün de
görece düşük olması göz önüne alınacak olursa, Osmanlı toplumunda
temel üretim biriminin, üretici küçük köylü ailesi ile işlediği tarımsal
arazi olduğunu söyleyebiliriz. Osmanlı kırsal yapısını bir "küçük köylü
denizi" olarak görebiliriz.
b) İnsanların doğa ile ilişkide kullandıkları teknoloji: Sanayi
öncesi toplumlannda, insanların doğa ile ilişkilerinin temeli toprak,
dolayısıyla ekonominin temel sektörü, tarımdır. Asli jiretim aracı
topraklar, ikincil üretim araçları olan koşum hayvanı ve takımları ile
küçük tarımsal aletlerden oluşuyor. Üretim faaliyetleri de, insani olsun,
hayvani olsun organik enerji başrolü oynuyordu (Childe, 1982). Osmanlı
toplumunu, bu yönüyle diğer sanayi öncesi toplumları gibi organik enerji
ve basit el araçlarıyla yapılan tarla tarımının istikrarlı sosyal
örgütlenmesi" olarak tanımlayabiliriz (Kıray, 1982). Osmanlı
toplumunda reayanın doğa ile ilişkisinde kullandığı teknolojinin, saban
ve öküzle, diğer basit araçlardan oluştuğu farklı disiplinlerden
araştırmacıların kabul ettiği bir gerçektir (Nalbantoğlu, 1975). Özellikle
"karasaban" bu dönemin en önemli aracıdır. î. Hüsrev, Türkiye’de
"karasapan"ın en çok tutulan üretim aracı olduğunu belirtir ve 1927
yılın dahi "her köylü ailesine" ancak 0,67 karasapan düştüğünü belirtir
<(Hürsev 1934, 42). Karasaban, döven, tırmık gibi aletler ise kırsal
toplumun kendi içinde üretiliyor. Reayanin kendi ürettiği üretim araçları
ile doğayı işleme tarzı arasındaki ilişki aynı zamanda toplumdaki diğer
temel ilişki biçimlerini de belirlemiştir (Kıray, 1982).
c) Reayanın denetlenmesi ve mülkiyet ilişkileri. Osmanlı
toplumunda, siyasal iktidarın bir imparatorluk olarak varoluşu, bir
yandan imparatorluğun kendi sınırlan içindeki unsurları stabilize etme
zorunluluğunu doğururken, diğer yandan ulaştırma ve haberleşme
teknolojisine bağlı olarak, hükümdarın ve dar çerçevesinin herşeyi tek
başına bir merkezden yönetmesini imkansız kılıyor (Ortaylı, 1927, 72).
Bu iki farklı gerçeklik, bir yandan imparatorluğa ait "güçlülük" söylemi
ve hukuk dili yaratırken, diğer yandan "toprak ve iklim farklılığını,
hasat ile tüketim arasındaki farklılığa bağlı olarak" çıkacak sorunları
Önlemek için tarımsal artı - ürünün bir merkeze toplamak, yeniden
dağıtma yönünde bir kurumlaşmayı gerekli kılmıştır (Polanyi, 1978,
286).
Osmanlı toplumu, içinde taşıdığı bu paradoksal durumu çözmek
için, ülkenin dört bir yanını (hukuksal anlamıyla) "dirliklere" ayırarak,
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bu sorunun üstesinden gelmiştir. Fakat olgusal gerçeklik olarak, gerek
tüm toprakların denetiminin sultanın elinde olduğu, gerekse "dirlik
sahiplerinin" devletin vergilerini toplayan m em urlar olarak
niteleyenleyiz. Osmanlı toplumuna ait tarihsel olgulara bakıldığında,
gerek köylüleri denetleyenler, gerekse mülkiyet ilişkilerinde çok büyük
farklılıkların olduğu görülüyor. Hüsrev bunu "Osmanlı Cemiyetinin nessi
çok renkliydi" diye dile getirmiştir (Hüsrev, 1934, 153).
Osmanlı toplumu'nda toprak üzerinde mülkiyet ilişkilerinden en
önemlisi "tımar sistemı’dir. En geniş anlamıyla, bir bölgenin gelirlerinin
tümünün veya bir kısmının dirlik olarak havale yolıiyla devri anlamına
gelir (Ortaylı, 1979, 81). Kıray’ın sözleri ile "bunlar yazılı kaynaklara
göre tayinle gelirler, ama geldikleri zaman o yerdeki durumları herhangi
bir senyörden farklı değildir" (Kıray, 1988, 31). Özellikle reaya
açısından, topraktan elde ettiği ürünü, öşr adına harac-ı mukaseme ve
çift akçesi adına haracri muvazafı sipahiye bırakıyor. Sipahinin
konumunu, Fuat Köprülü "Arazi muhtelif kıymette tımarlara ayrılmış
olup askerlere mahsusdur ki adeta irsi mahiyette olup oğullarına intikal
ediyordu. Babadan oğula kalan bu sipahilik memlekette çok sağlam
esaslara dayanan bir toprak aristokrasisi vücuda getiriyordu” diye
açıklar (Köprülü, 1984,109).
Miri topraklarının yanınsa, "öşür" ve "haraç" topraklan Osmanlı
mülkiyet ilişkileri açısından önemlidir. Bu topraklar sahibinin tam
tasarrufundadır, özellikle Diyarbekir ve yöresinde Yurtluk-ocaklar
genellikle yıllık olmak kaydı ile çok düşük oranlı vergi karşılığı malikâne
sahibine bırakılmıştır. Örnek bir çalışmada görülebilineceği gibi, hukuki
olarak eyalet valileri, Bitlis beyliğinin üstünde gösterilmesine karşılık,
beylerin güçlü iktidarları nedeniyle, ya onların iç işlerine hiç
karışmamışlar, ya da çok ender olarak ve beli konularda onlara
müdahale etmişlerdir" (Köhler, 1983, 32). Bunun dışında "serbest mir-i
miramlık" denilen ve Doğu Anadolu'da Cizre, İmdadiye, Mahmudiye,
Hakkari, Eğil, Pale sancaklarında reayanın karşısında, daha çok dinsel
temalarla Örtüşen ve toprak sahipliğini elinde bulunduran beylikler
vardı (Sencer, 1973, 158-168).
Tımar sistemi dışında, reayanin karşılaştığı bir denetleme,
mülkiyet ilişkisi, "malikane - divani" denilen ve özde "iki başlı olan"
mülkiyet ilişkisinin varlığıdır. "Malikane kısmına bağımsız toprak
beyinin üstün mülkiyet hakları ve kısmen yararlanma hakkına
sahipken, divani kısmına divan adına tımarlı sipahinin bir yararlanma
hakkıyla tasarruf ettiği çift başlı mülkiyet biçiminde şeri’i ve örfi
vergilerin taraflara tahsisi şeklinin özelliği - toprak sahibine şeri’i
vergiler, divani tarafa raiyet vergileri," verildiği bir ilişki biçimidir (Oyan,
1989, 301). Reaya açısından çifte bağlılık, aynı zamanda daha olumsuz
bir durum yaratıyordu. Amasya, Tokat, Sivas, Doğu Karadeniz
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Livalan'nda kurulu eski Rum vilayetinde daha çok bu ilişki biçimi
geçerliydi (Barkan, 1980), (Şanda, 1934, 36-38).
Osmanlı toplumunda, merkezi siyasal iktidarın "yeniden
dağıtımcı" işlevinden ve İslam hukukunun parçalayıcı etkilerinden
kurtulmak isteyen mülk sahiplerinin ellerindeki toprakları, çocuklarına
. (soy, soplanna) vakf etmelerinde doğan ve Hüsrev’in "ruhani derebeylik"
olarak adlandırdığı mülkiyet ilişkisi vardır. Vakıfların, toplumsal açıdan
birikim ve değer aktarımını gösteren önemli bir çalışma İktisat Tarih
Enstitüsü tarafından yapılmıştır. Bu çalışmaya göre "Bursa'da 1580
yıllarında 42 vakıf varken, 1580 yılında bu oran 609 vakıfa çıkmıştır"
(Sencer, 1973,168). Diğer anlamlı bir örnekte "Kanuni Sultan Süleyman
döneminde, Ankara sancağında 741 köyden 148'i Bursa'da 1966,köyden
478'i, Kütahya'da 1071 köyden 166'sı, Aydında 628 köyden 118’i vakıf
köyü idiler. Karaman eyaletinde vergi gelirlerinin % 16,5'i vakıflara ait
olup devlet hâzinesine girmemekteydi (Yücel, 1980, 36).
Reayanın, mülkiyet ve dolayısıyla denetlenme biçimlerinin
yukarıda verdiğimiz örneklerde de görülebileceği gibi homojen bir ilişki
biçiminde merkezi siyasal iktidara bağlı olduğu söylenemez. Mülkiyet
biçimlerine göre, hanedan üyeleri, vezirler, bölük komutanları, akıncı
subayları, Anadolu beylikleri, şeyh ve dervişler reaya üzerinde denetim
kurmuşlardır. Çok zengin ilişki biçimlerine rağmen, özde temel işleyiş
reayanın basit araçlarla toprak üzerinde elde ettiği tarımsal ürüne el
koymaktır.
d) T anm sarürün aktarılışı; Osmanlı toplumu’nda reayanın
emek-rant şeklinde rant aktarımına pek az rastlanılmakta. Barkan'm
da vurguladıı gibi, emek - rant daha çok tüm mülkiyet haklarının
devlete ait olduğu ve devlet tarafından işletilen arazilerde emek-rant
vardır (Barkan, 1975, 146). Fakat genelde tüm sanayi öncesi
toplumlara egemen olan ürün - rant, Osmanlı toplumu açısından da
geçerlidİT.Urün miktarı üzerinden alınan "öşür"dür. Reayanın işlediği
toprağa bağlı olarak ise resm-i çift vergisi veriyordu (Barkan, 1980, 790).
Temel kabul edilebilinecek bu vergilerin dışında, haraç, cizye, dukan
resmi, avarız gibi daha birçok vergi veriyorlardı (Akdağ, 1979). Para
rantı ise daha çok küçük pazarlara yakın olan reayanın, ürününü bu
pazarlarda satarak, en yakın toprak sahibine ödediğinde görülüyor
(Werner, 1988, 146).
e) Denetleme mekanizması: Kıray, tüm sanayi-öncesi toplumlar
için "toplumun teknolojide, öküz ve sapan gibi çok düşük bir seviyede
bulunduğundan temel zenginlik kaynağı olan tarımsal üretimi
maksimize etmek üzere nüfusu (hane halklarını) kırsal bölgede tutacak
sosyal örgütler, adetler ve değerler gelişmiştir" (Kıray, 1982, 22).
OsmanlIlarda, reayanın toprak mülkiyetini elinde bulunduranlara
bağımlılığını, farklı düzeylerde görebiliriz. (Kıray, 1982).
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Reaya açısından en önemli denetim mekanizması her yıl "bursa
müddü ile dört müd tohum ekmeye" zorunlu olmasıdır. Reaya eğer bu
borcunu yerine getiremezse "hiç ekmediği yılda 50 akçe ödemek
zorundadır (Barkan, 1980, 752). Diğer önemli bir denetim. "Çift bozma"
yasağıdır." "Çift bozma" yasağı, reayanın toprağı bırakıp şehre veya
başka bir yere göçmesini engelleme amacını taşır. Yasa, "Ve bir reaya ki
yerinden kalkıp ahar yere varıp temekkün eylemiş olsa, eğer kendin ve
babasının çiftin bozmuş gitmiş ise, tahrirde üzerine "çift zamin
kaydolmuş ise sipahine ispençeden gayrı 300 akçe çift bozan resmi
vire..." (Barkan, 1980f. 752). Reaya çift bozan resmini ödemeden
kaçarsa aradan 10 yıl geçse bile, sipahinin reayayı geri getirme hakkı
vardır.
Denetlemenin güncel sosyal söylem içinde aldığı biçim ise, "raiyet
oğlu raiyettir" diye söylene gelen anlayıştır. Bu söylem, reayanın sosyal
mobilitesini kısıtlayarak, toplumun temel üretkenlik faaliyetini
sürdürmesi amacı güder. Sosyal mabilite kanallarının en iyi kullanıldığı
"askeri" kesime ait olma olanağı da, aynı söylem içinde "Reaya ata binip
kılıç kullanamaz" şeklindeki bir ifade ile engellendiği söylenebilir.
Kuşkusuz tüm bu denetim biçimlerinin amacı Lütfü Paşa’nın farkına
varmadan vurguladığı gibi "Raiyet kalmayınca irat padişah killet bulur"
(Şanda, 1934, 28).
Osmanlı toplumunda köylerin özgür olduğu yönündeki vurguya
karşılık, gerçekte varolan katı sosyal regresyonun devamlılığını
sağlayacak bir denetim mekanizması vardır. Reayanın toplumsal
hareketliliğini sınırlayan bu kurallar aynı zamanda sosyal yapının içsel
dinamiklerinin potansiyel olarak taşıdığı eşitsiz konumu koruma amacı
güder.
5.
Osmanlı, toplumunda kırsal yapıya sosyolojinin sent
yaklaşımı ile baktığımızda gördüğümüz, ATÜT ve Weberyancı
yaklaşımlardan çok farklıdır. Osmanlı toplumunda kırsal yapının,
klasik dönem de; a) temel üretken faaliyetinin tarım olduğu, b) temel
üretim biriminin ise geniş topraklar üzerinde basit aletlerle doğayla
ilişkiye giren reaya (köylü) olduğu c) köylünün üretken faaileyette
bulunduğu toprakların mülkiyet hakkına sahip olmadığı, d) tarımsal
toprakların mülkiyetini elinde bulunduran gruplarca mülkiyet
aracılığıyla ilişkiye girdiği, e) bu ilişkinin sürmesi için denetlenme
mekanizmalarının oluştuğu, f) ve topraktan elde ettiği ürünün bir
kısmını ürün-rant olarak devrettiği; siyasal, hukuksal ve sosyal
geleneklerle bütünleşen bir sistem olduğunu söyleyebiliriz.
'
6)
Profesör Bury’nin belirttiği gibi "gelişim" kavramı, öz olarak o
ve eski çağ tarihçileri için çok yaban bir düşündür (Childe, 1978, 9).
Yukarıda vurguladığımız gibi, Osmanlı toplumu için sadece tarihçi değil,
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ama daha vurgulu şekilde diğer disiplinden çalışmalar için. Osmanlı
toplumu, değişimi yaratacak içsel dinamiklerde yoksun bir toplumdur.
Bu yönde Wallerstein’in vurgusunun çok anlamlı olduğunu
düşünüyorum. "Yapılar, sınırlılıklarından ötürü çatırdarlar. Çatırdıları.
duymak önceleri zordur; daha sonra dönüşü olmayan nokta gelir, ancak
yapı varolmaya devam eder; ve birgün dönüşü olmayan noktadan çok
sonraları yapı çöker" (Wallerstein, 1986, 129). Osmanlı toplümunda,
toplumsal yapının sınırlılıkları, reaya ile yerel toprak sahipleri ve
"yeniden dağıtım" işlevini üstlenen merkezi siyasal iktidar arasındaki
ilişkiler yaratmıştır. Özellikle de onsekizinci yüzyıldan itibaren bu içsel
sınırlılıklar, dışsal dinamiklerle karşılaşınca yukarıda temel yönlerini
tanımladığımız toplumsal yapının dönüşü olmayan yolun önünü
açmıştır.
7. 16. yüzyılın ilk yıllarında Koçi Bey ve Katip Çelebi, toplumun
temel üretken kaynağı olan reayanın yaşam şartlarının bozulmaya
başladığı yönünde uyarılarda bulunmuşlardır (Koçi Bey, 1985.
57-60/Çelebi, 1982, 24-26). Daha bütünsel bir gösterge ise, Braudel'in
sözünü ettiği "toprak ve buğday sahibi olup nakit paraya aç Türk
ekabirinin faal bir suç ortaklığı" (Braudel, 1989, 398) toplumda
süregelen para sistemindeki değişikliğin, paranın değerinin düşmesinin
bir sonucudur (Akdağ, 1979, 395425). Paranın değerinin düşmesi ve
dünya ölçeğinde buğday ihtiyacı, Osmanlı İmparatorluğunun süregelen
yeniden dağıtım işlevini bozduğu gibi, reaya ile yerel bey arasındaki
ilişkinin göreli denge durumunu da bozmuştur.- Göreli denge durumunun
bozulması, kırsal alanın içerdiği dinamikleri hareketlendirerek
değişimin yönünü çizmiştir.
a) Artı • ürün aktarma biçiminde gözlemlenen değişiklikler;
Merkezi siyasal iktidarın 16.yüzyılda başlayarak tarımdan daha fazla
artı - ürün çekme yönünde etkinliklere girdiğini görüyoruz. Bunlardan
ilki, reaya*çiftliklerinin "arazi tahrirlerinden" geçirilmesidir. Reaya, yeni
uygulama ile elindeki fazla araziye oranla çift resmini daha fazla ödeme
| zorunda kalmıştır (Akdağ, 1979, 423-424). Diğer bir uygulama, devlet
hâzinesi ile ilgili "tekâlif-i divaniye" ve "cizye" gibi vergilerin oranlarını
yükseltme yönünde olmuştur (Koçibey, 1985, 140). Reaya’dan çekilen
artı-ürün üzerinde kuşkusuz en büyük değişim "iltizam sistemine" geçiş
olmuştur. İltizam sistemi beraberinde toplumsal zenginlik ve bu
zenginliğin kontrol edilme biçiminde değişiklikler yaratmıştır. Diğer .
yandan yerel toprak sahibi konumundaki ve diğer beyler "fiyat devrimi"
ve "iltizam sisteminden" sonra topraktan elde ettiği gelirleri artırma
çabası ile merkezi siyasal iktidara gereken vergileri aktarmama
yönünde çabalara girmiştir (- Genç, 1975, 232-296).
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b) Mülkiyet ilişkilerinde görülen değişiklikler: Mülkiyet ilişkileri
açısından 16. yüzyıldan 18 yüzyıla kadar geçen dönemde en önemli
değişim, kuşkusuz çiftliklerin oluşması yönündeki eğilimdir. Kanuni’nin
son zamanlarında "çift bozan reayanın" artması ile birlikte hareketli bir
arazi alım satımı doğması, beraberinde "tapu resimlerini" yükseltmiştir.
Tapu resminin yükselmesine bağlı olarak reaya tapu resmini
ödeyememiş ve üzerinde yüzyıllarca üretken faaliyette bulunduğu
toprağı terketmek zorunda kalmıştır. Her ne kadar bunu önlemek için
Kanuni sabit bir tapu resmi çıkarmasına karşın, duruıp değişmemiştir.
Akdağ'ın seçtiği örneklerle vurguladığı çiftîikleşme sürece (Akdağ, 1975,
66-69) Akdeniz genelinde Braudel'in sözcükleri ile "geçici bir mülkiyetten
tam bir mülkiyete geçişin" başlangıcını göstermektedir (Braudel, 1989,
400). Çiftîikleşme ve dolayısıyla, reayanın toprağını kaybetmesine neden
olan diğer bir olay Akdağ'ın belirtiği "zirai ekonominin bünyesini
kemiren" faizciliktir. (Akdağ, 1975, 61-6).
16. yüzyıldan 18. yüzyıllara kadar reayanın konumunda, artı
ürünü*aktarma mekanizmasında ve aktarılan orandaki artışla birlikte,
daha önceleri reayanın artı-ürünü aktarma yönündeki tek kanal
değişerek, farklılaşmış ve birden çok kesime karşı sorumlu olmuştur.
Artı - ürünün miktarındaki artış beraberinde mülkiyet ilişkilerinde
küçük toprak sahipliğinin yanısıra.değişimin önemli göstergelerinden
biri olarak büyük toprak sahipliği (çiftlik) görülmeye başlanmıştır.
Özetle; 16. yüzyıldan itibaren "yapıdaki sınırlılıklar" çatırdamaya
başlarken, insan - insan ilişkileri de değişmeye başlamış, fakat
reayanın doğa ile olan ilişkisi değişmemiştir. Kırsal yapıdaki bu eşitsiz
değişim, özellikle dışsal dinamikle karşılaşınca toplum üzerinde yapısal
değişimin temelini oluşturmuştur.
8) 18. yüzyıldan itibaren, değişimi farklı hızlarda yaşayan
Osmanlı toplumu ile Batı Avrupa toplumları yoğun bir ilişkiye girmiş ve
ilişkinin eşitsizliği Osmanlı toplumu'nda kırsal yapıyı önemli ölçüde
etkilemiştir. Etkileme Batı Avrupa toplumlarınm geçirdiği aşamalara
göre farklı özellikler içermiştir. Reaya açısından bu süreci, tüccar
sızması,meta ihracı / ithalatı yönünden etkilenme ve sermaye sızması
olarak ayırabiliriz (Taylor, 1984). Olgusal düzeyde, bu dönemde en
önemli olgular, "kaçak ticaretin artışı" (Özkaya, 1985, 332-335)
"yabancı ülkelerle ticari anlaşmaların seyrinde artış" (Nebioğlu, 1986,
15). "ithalatın, ihracatı aşması" (Wallerstein, Decdeli, 1983b). Ticaretin
artışı ve parasallaşmanm hızlanması, kısa sürede Osmanlı toplumu'na
yabancı sermaye girişini hızlandırmıştır. Borçlanma ile birlikte 1865'te
"Osmanlı Bankası" kuruluyor. Daha sonra ki bir dönemde "Duyun-ü
Umumiye" denilen ve devlet gelirlerinin % 3l'ini kontrolü altında tutan
yabancı sermayenin denetimindeki birlik kuruluyor. (Pamuk, 1988).
Sermaye ihracının en son aşaması ise, Osmanlı köylüsünü dünya
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kapitalst pazarına açan demiryollarına yapılan yatırımlardaki artış
olmuştur (Kaynak, 1984, 69).
a) Reayayı denetleyenler ve mülkiyet ilişkilerindeki değişim; 18.
yüzyıldan itibaren reayanın karşısında önceki denetleyenler'dışında
tamamen farklı bir denetim birimi olarak, uluslararası sermaye
hareketliliğinin uzantısı olan "Duyun-ü Umumiye" ve "Tütün Reji"sini
görüyoruz.
Reaya açısından bu dönemde en belirleyici kesim kuşkusuz yerel
kesim olmuştur. Bu kesim hukuksal olmasa da fiili olarak köylüler
üzerinde otonom bir güç haline gelmiştir. (Sakaoğlu, 1984,10): Merkezi
siyasal iktidarın başlattığı "malikane sistemi", "malikane sahası içinde
bulunan reayayı vergi ödeme kabiliyetine az veya çok tesir etmesi
muhtemel her türlü problem ve faaliyette" malikane sahibine bağlı hale
getirmiştir. (Genç, 1975, 242). Aynı zamanda diğer önemli bir güç
olarak "mücadele sürecinin yavaş yavaş süzülen muzaffer tipi" olan
ayanı görüyoruz (Genç 1975, 245). Ayan, reaya ile girdiği ilişkilerle,
reayayı kendisine faiz ve diğer yollarla bağlamış, diğer yönden merkezi
siyasal iktidarla olan ilişkisinden bölgenin vergi toplayıcılığı,
mütesellindik yetkisini de elinde toplamıştır. Daha sonra ayan, reaya
üzerindeki bu gücünü "vezir-i azamdan aldığı izin mektubu" ile
meşrulaştırmıştır (Mumcu, 1985, 153).
Merkezi siyasal iktidar, elde ettiği toplumsal artı-üründeki
azalma ve ilişkilerin belirginsizleşmesi karşısında, artı - ürün miktarını
arttırmak için "muhassıllık" ve "mühassıllık meclisleri" gibi yeni artı ürün aktarma biçimleri oluşturmuşsa da" "meclislere, bilhassa küçük
şehirlerde ve kasabalarda ağa ve vucüb-i memleket adı altında eski
ayan duruma hakim olmuştur." (İnalcık, 1985, 1542).
Reaya için bir diğer yenilik. "Osmanlı imparatorluğu içinde adeta
bir devlet gibi kurulan Duyun-u Umumiye İdaresi" olmuştur. (Aktüre,
1981, 72). Duyun-u Umumiye, reayanın karşısında çok güçlü bir şekilde
çıkmıştır ve kendilerine bırakılan vergileri toplamak için 8931 memur
çalıştırmıştır. (Bu dönemde Osmanlı maliye nezaretindeki memur sayısı
5000 kadardır). Tütün tekelini ele geçiren reji diğer önemli bir
denetleyen güç olmuştur. Rejinin küçük tütün köylülerine tütü ekimini
yasaklaması, köylülerin çoğunluğunu karşısına almıştır. Köylüler
önceleri bu yasağa, kaçak ticaret ile karşı çıkmışsa da, Reji’nin 6500
kadar kolcu ile buna karşı çıkması sonucu küçük köylüleri "tütün
rejisine" karşı protesta ve yürüyüşler yapmaya itmiştir (Quataert,
1987, 40). Bu hoşnutsuzluk, içsel dinamiklerin varlığı yönünde önemli
bir göstergedir.
İç ve dış dinamiklerin etkisinin önemli bir diğer boyutu, tarımsal
yapıda yer yer "iktisadi mekanizmaların" yarattığı denetim biçimlerinin
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gelişmesidir. Değişimin yönü "iktisadi mekanizmalara" doğrudur. Bu
yöndeki temel gösterge, tarımdışı olan tefeci ile para karşılığı borçlanma,
tarımsal yapı içinde ise "ortakçılık" ve "kiracılık" ilişkilerinin
başlamasıdır.
16. yüzyılda başlayan büyük toprak mülkiyeti yönündeki değişim
kuşkusuz, dışsal taleplerin artmasına bağlı olarak büyük artış
göstermiştir.
Bu yüzyıllarda, vakıf mülk topraklarının "icratey" , "gedik" gibi
sözleşmelerle doğan yararlanma hakkı, bu toprakları zümre mülki
haline getirmiştir. (Hatemi, 1985, 1667). Bu topraklarda yaşayan
köylüler ise, vakıf kurucuları için çalışan ortakçı konumuna düşmüştür.
Vakıf topraklarının toplam topraklar içindeki oranı Arazi
Kanunnamesi'nde sonra % 25'tir (Pamuk 1982). Büyük toprak
sahipliğine yol açan diğer bir etmen, tımarlı sipahinin elindeki
topraklar, bu kurumun ortadan kalkması sonucu ellerinde kalmış ve
köylüler ortakçı konumuna dönüşmüştür (Hüsrev, 1934, 173).
Merkezi siyasal ikitdar, gelişen durum karşısında yeni hukuksal
düzenlemelere gitmiş ve Arazi Kanunnamesi ile "özel mülkiyetçi bir
toprak rejimini esas almıştır" (Ortaylı, 1987, 170). Küçük köylüye
üzerinde üretimde bulunduğu toprak mülk olarak verilmesine karşılık
"çiftçilerin toprağı üzerinde bulunan köylüler ile toprak sahibi
arasındaki ilişkilerinden bahsetmemesi şaşkınlık vericidir" (Barkan,
1980 d, 367). Barkan "öteden beri malum yollardan memleketin zirai ve
içtimai büyümesinde esasen çok zaman önce başlamış olan...
soysuzlaşma hareketini, Arazi Kanunnamesinin mevzubahis birkaç
maddesinin "önleyemediğini vurgulamıştır (Barkan, 1980d, 374).
Mülkiyet ilişkilerindeki genel görünüm somut düzeyde dışsal
dinamiklerle eşitsiz etkileşime bağlı olarak, Osmanlı topîumunda farklı
bölgelerde farklı mülkiyet ilişkilerinin varlığına neden olmuştur.
Değişimin en iyi gözlendiği bölgeler, Trakya ve Kuzey Yunanistan ile
Batı Anadolu ve Çukurova bölgeleri olmuştur. Öncelikle Trakya ve
Kuzey Yunanistan bölgesinde, Batının talepleri karşısında daha çok
verimli ovalarda büyük toprak sahipliği gelişirken, kıraç bölgelerde
küçük köylülük varlığını korumuştur. Büyük topraklarda ise "ortakçılık"
"yarıcılık" ilişkisi gelişmiştir. (Mouzelis, 1987, 73). Batı Anadolu ve
Çukurova bölgesinde Kurmuş'un da vurguladığı gibi"bir yandan uçsuz
bucaksız topraklara sahip ailelerin ortakçılık ve yarıcılık ile toprakları
işlerken, diğer yandan küçük topraklar üzerinde küçük üreticiler vardı
(Kurmuş, 1982, 7374). Değişimin en yoğun gözlemlendiği İzmir ve
çevresinde, bütün toprakların en az üçte biri İngilizlerin toprak mülkü
haline gelmiştir (Kurmuş, 1982). Uluslararası piyasanın istekleri
doğrultusunda yeni ürün ve daha çok üretim isteği bu topraklarda
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çalıştırılacak emek gücünü zorunlu kılmıştır. Büyük toprak sahiplerinin
bu yöndeki ilk çabalan ücretli emek kullanma yönünde olmuştur.
Köylüye çok yabancı olan ücretli işçilik ilişkisi gerçekleşemeyince toprak
sahipleri sorunun çözümü için ortakçılık ve yancılık şeklinde köylü ile
ilişkiye girmiştir. Farklı bir mülkiyet ilişkisi beraberinde reaya ile
toprak sahipleri arasında gerilimler yaratmış, yer yer bazı bölgelerde
köylüler İngiliz çiftliklerini işgal ederek, ücretli işçilik ve yeni şekillenen
ortakçılık ilişikilerini protesto etmiştir (Kurmuş, 1982, 83). Çukurova'da
ise özellikle uluslararası pazara yönelik pamuk üretimin gelişmesi ile
birlikte zaten daha önceleri olagelen büyük toprak sahipliği daha da
büyük boyutlara varmıştır. (Kıray, 1982) Bölgenin koşullarına bağlı
olarak "tutma" adı verilen ve değişim sürecinin ürünü olan bir ilişki
biçimi ortaya çıkmıştır. (Kıray, 1982). Şanda bu ilişki biçimini, "pamuk
zeviyatmda ilk inkişaf dahilinde tutmalar çalışmalarına karşılık
ürünleri kadar tohum alırlardı, fakat zamanla toprak sahiplerinin
araçları ile toprağı işleyip ürettiği ürünün yansını çiftlik sahibine verir
hale gelmiştir" diye açıklar (Şanda, 1934, 34-73).
b) Artı - ürün aktarma mekazinmasında meydana gelen değişme:
Değişim sürecinde mülkiyet ilişkileri ve denetleyenlerin farklılaşması,
artı - ürün aktarma mekazinmalannda yeni ve önemli değişimlere neden
olmuştur.
Tefeci sermayesinin köylüler ile olan ilişkisi, kırsal yapının içsel
unsurları açısından önemli bir değişimin varolduğunu gösterir. Özellikle
reayanın üretken faaliyetinin bir kısmına, tarım dışı bir kesim olan
tefecinin el koyması reayanın ekonomik durumunu kötüleştirdiği gibi,
birikim yapmanın önünde en büyük engellerden biri olmuştur.
Sakaoğlu'nun çalışmasında 18. yüzyıldan itibaren reayanın karşı
karşıya kaldığı tefeci ilişkisinin olumsuz boyutları hakkında oldukça
zengin kaynakça vardır. Bizzat reayanın merkezi siyasal iktidara
yolladığı dilekçeler bu açıdan oldukça önemli bilgiler vermekte, bu
dilekçelerde görülebilineceği gibi Osmanlı toplumu’nun uluslararası
sermayeden en az etkilendiği Doğu Anadolu bölgeler'inde bile tefecilik ve
faiz oranlan oldukça yüksek boyutlara varmıştır (Sakaoğlu, 1984).
Artı - ürün mekanizmasında gözlemlenen diğer önemli bir farklılık,
köylülerin özellikle belirli bölgelerde, uluslararası piyasaya yönelik
üretim yapması, buna karşılık,kırsal alanın mamul madde satılan bir
pazar olarak görülmesi hızlı bir mal alım satımına neden olmuştur.
Reaya bir yandan daha farklı ürün bileşimlerine yönelirken diğer
yandan elden çıkardığı üründen elde ettiği parasal değerleri mamul
mallara akıtmaya başlamıştır. Bu yeni ilişki biçiminin yarattığı en
büyük değişiklik ise, Kıray'ın belirttiği gibi; köylü ve büyük toprak
sahipleri, merkezi siyasal iktidara ödemekle yükümlü olduğu vergileri
ödememe yönünde bir eğilime girmeleridir (Kıray, 1982). Tarımsal
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alanda elde edilen ürünlerin uluslararası pazara akıtılmasmın
temelinde ise "eşitsiz mübadele" yatmaktadır. Bu yeni biçim ise, kırsal
yapıya oldukça yabancı olan pazar ilişkilerini ve dolayısıyla artı - ürünü
iktisadi mekanizmalarla el koyulmasın neden olmuştur. Yüzyıllar süren
artı - ürün aktarma mekanizmalarında görülen bu .değişimin yönü
Polaniyi'nin çok iyi bir şekilde vurguladığı gibi toplumsal yapıda yeni bir
kurum olan "pazar'm gelişmesi yönünde önemli bir göstergedir.
incelediğimiz dönemde, merkezi siyasal iktidarın vergi olarak
reayadan artık ürün çekmesi devam etmektedir. Özet olarak
görülebilineceği gibi, reaya bir yandan ağırlıklı olarak eski artı - ürün
aktarma mekanizmalarına bağlı - iken, diğer yandan değişimin yönü
açısından önemli olan "pazar" ilişkilerine bağlanma yönünde bir değişim
yaşamaktadır.
c)
Reayanın doğa karşısındaki konumu; Osmanlı toplum
toplumsal değişmenin bütünsel olarak anlaşılabilmesi, tarihsel süreç
içinde reayanın doğa ile ilişkisinin niteliği açısından oldukça anlamlıdır.
Buraya kadar gösterdiğimiz gibi, reaya 16. yüzyıldan itibaren insan insan ilişkileri boyutunda önemli değişiklikler yaşamıştır. Mülkiyet ve
artı-ürün aktarma biçimleri değişirken, reayanın doğa ile ilişkisi
değişmemiştir. Bu eşitsiz değişme sürecinin en önemli yönü ise, birim
toprakta verim artışını sağlayacak bir değişimin yaşanmamış olmasıdır.
19. yüzyılda reayanın toprağını işlemek için kullandığı temel alet, hala
karasapan ve öküzdür. Bunun yanısıra tarımsal ürünü artıracak
gübreleme olayı, hemen hemen hiç bilinmemektedir (And. 1986, 20-21).
Dönemin tarımsal kaynaklarını araştıran Morel’e göre "tarım bilimi
yoktur, çeşitli ürülerin üretimi yalnız göreneğe dayanır. İllerin çoğunda,
tarlalar oranının en çok üçte ikisini oluşturmaları geniş ve verimli
alanların boş ve otlaklar olarak bırakılmıştır” (Morel, 1984, 10).
Kırsal yapı bütünsel bir değişme gösterememiştir çünkü "en etkin
ve en temeldeki, tabiat insan ilişkisini belirleyen alet ve üretimin
güçlenmesi yönünden tarımda bir şey yapamamıştır" (Kıray, 1982, 121).
Reaya üretken faaliyetini sürdürdüğü toprak üzerinde yeni egemenlik
biçimleri geliştirmemesine rağmen,doğa üzerinde büyük bir değişiklik
olan demiryolu Anadolu'nun içlerine kadar uzanmıştır.
9)
Buraya kadar Osmanlı toplumu’nda reaya açısından görü
önemli değişikliklerini, belirli temel değişkenler dolayımında verdik.
Olgusal açıdan yazının sınırlarına bağlı olarak çok fazla örnek
verememize rağmen, örnekler bizi, Osmanlı toplumu'na ait yukarıdaki
"yargılar" dan daha farklı sonuçlara götürmektedr. Bunlardan en
önemlisi, Osmanlı toplumunda merkezi siyasal iktidar ile reaya
arasında ilişkilerin tek kanallı olmadığı ve reayanın bir dizi yerel
denetleyen diyebileceğimiz kesimlerle ilişki için olduğudur, bir diğer
/
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önemli sonuç ise tüm sanayi öncesi toplumlarda olduğu gibi Osmanlı
toplumunda da temel üretici birim olan reayanın üretken faaliyetini
sürdürdüğü topraklan terketmemeleri için bir dizi denetleme
mekanizmaları oluşturulmuştur. Bu yönüyle Osmanlı toplumunda da
diğer sanayi öncesi toplumlarda olduğu gibi reaya tamamen özgür
durumda değildir. Üçüncü ve bir diğer önemli nokta, Osmanlı
toplumunda temel üretkenlik kaynağı tanmsal alandan elde edilen artı
- üründür. Artı - ürünün aktanlma mekanizması temel olarak iktisat
dışı mekanizmalar aracılığı ile olmuştur. Toplumda temel üretken birim
olan artı - ürünün paylaşılması yerel birimlerle, yeniden dağıtma işlevini
üstlenen merkezi siyasal iktidar arasında görece denge içinde bir ilişki
biçimi yaratış olmasına rağmen, toplumsal yapının içsel
sınırlılıklarından en önemlisini de bu ilişki yaratmıştır. Reaya üzerinden
elde edilen artı- ürün, belirlenen kurallar doğrultusunda bölüşüldüğü
sürece, bu ilişki problem yaratmamıştır, fakat gerek yerel birimlerin ters
yöndeki eğilimleri, gerekse merkezi siyasal iktidarın ters yöndeki bir
isteği karşısında hızlı bir çatışmayıda her zaman gündeme getirmiştir.
Kırsal yapıda görülen toplumsal değişme ise, yukarıdada
belirttiğimiz gibi eşitsiz bir süreci içerir. Bu yönüyle reaya insan ilişkileri
| açısından mülkiyet ve artı - ürün aktarma ilişkilerinde önemli
V sayılabilecek değişim sürecini yaşamasına rağmen, reayanın doğa
karşısındaki "birisi boşa, birisi kışa, biriside kısmet olursa bana"
deyimi ile dile gelen ilişki biçiminde, değişiklikler yaşamamıştır. Diğer
yandan toplumsal gelişmeyi bütünsel olarak yaşayan Batı - Avrupa
toplumlan Osmanlı toplumu ile ilişkiye girmesi, donanım olarak güçsüz
olan reayanın konumunda oldukça önemli değişiklikler yaratmıştır.
İlişkinin boyutu, her ne kadar çatışmak bir süreci başlatmış ve yer yer
kırsal kesimin farklı kesimlerinin çatışmasına neden olmuşsa da
sonuçta yeni ilişki biçimlerinin gelişmesine neden olmuştur. Bu ilişki
biçimlerinin somut yönü ise "pazar" mekanizmasının gelişmesi
yönündedir.
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