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ÖZ 

Lex Mercatoria: Ortaçağ Avrupası’nda Ticaret Hukukunun Gelişmesi   

XI. yüzyıl sonrasında hızla gelişen ticaretin ihtiyaçları yeni hukuksal 

düzenlemeler gerektirmekteydi. Bir fuardan diğerine gezen, deniz yoluyla taşıma 

yapan tüccarların kendi aralarında geliştirdikleri örf-adet kuralları  “lex mercatoria”  

olarak bilinen yeni ticaret hukukunun temelini oluşturmuştur ve tacirler, tüccar 

mahkemelerinde bu hukuka göre yargılanmışlardır. Bu çalışma, Ortaçağ Avrupası’nda 

öncelikle ticaretin izlediği gelişme sürecini, ardından  yeni ticari kurumları, son olarak 

da ticari örf-adet ve ticaret hukuku arasındaki ilişkiyi incelemektedir.   

 

                        ABSTRACT 

Lex Mercatoria : The Devolopment of Commercial Law in Medieval Europe 

The commercial needs that improved after XI. century required new legal 

arrangements. The customs of merchants who  travelled  from a fair to other  and  

transported  goods by sea constitued new commercial law which is  known as “lex 

mercatoria” and merchants  were adjudicated in the merchant courts, according to “lex 

mercatoria”.  This thesis explores the  improvement of commerce,  the new 

commercial  institutions  and   the connection between commercial customs and 

commercial law in Medieval Europe.  
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  ÖNSÖZ 

 

Örf ve adetler ile hukuk arasındaki ilişki ticaret hukuku alanında özel bir önem 

arzetmektedir. Ticaret hukukunun doğumundan günümüz modern ticaret kanunlarına 

kadar örf-adet kuralları ticaret hukuku içindeki önemini korumuş, çoğu kez ticari örf-

adet , ticaret kanunlarında özel bir hukuk kaynağı olarak kabul edilmiştir. 

Modernleşme sürecinde, borçlar hukuku ilişkilerinden bağımsız olarak bir 

ticaret hukukunun  gelişimi ve bu gelişim süreci içerisinde ticari örf-adetlerin oynadığı 

rollerin açıklanması bu tezin çıkış noktasıydı. Konumuzu ise ticari örf-adet ile ticaret 

hukuku arasındaki ilişki yönünden özellik arzeden bir dönem olorak Ortaçağ Avrupası 

ticaret hayatı ve ticaret hukuku ile  sınırlandırdık. 

Ortaçağ üzerine çalışırken karşımıza çıkan en büyük zorluk kaynakların 

sınırlılığıydı. Ortaçağ ekonomik hayatı ile ilgili konularda, dünyaca ünlü tarihçilerin 

Türkçe’ye de çevrilmiş bulunan önemli eserlerinden geniş ölçüde istifade ettik. Ancak 

özellikle hukuk tarihini ilgilendiren  konularda Ortaçağ ile ilgili eserlerin sınırlılığı, 

varolan eserlerin bir bölümünün de Almanca ve Fransızca olması bu  zorluğu artırdı. 

Bu sebeple bazı kaynaklara, diğer yardımcı kaynakların yardımıyla  ulaşabilmek 

imkanımız oldu.  

Kaynak sıkıntısını aşabilmek için büyük ölçüde çağımızın en büyük 

nimetlerinden biri olan internetin yardımından faydalandık.  Bu sayede pek çok 

yabancı üniversitenin  lex mercatoria ile ilgili yeni görüşleri yansıtan akademik 

çalışmalarından da faydalanma imkanı bulduk. 
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GİRİŞ 

Örf-adet kurallarının, hukuk kuralı haline gelmesi hukuk biliminin 

önemli konularından biridir. Çalışmamızın konusu, bu ilişkinin dünya hukuk 

tarihindeki özellik arzeden noktalarından biri olarak ticaret hukukunun 

doğumu ve bu süreçte örf-adetlerin hukuk ile olan ilişkisidir. 

Elbette ki neredeyse dünya tarihi kadar eski olan ticareti, ticari 

ilişkileri ve ticari kuralları  bütünüyle inceleyebilme ve açıklayabilmek gibi bir 

iddiamız yok. Çerçevemiz , Ortaçağ Avrupası’nda ticaretin canlanması ve bu 

canlanmayı takiben eski hukuk sistemlerinden bağımsız olarak gelişen ticari 

örf-adet kurallarının, ticaret hukukuna etkisi ile sınırlıdır. 

Hukuku “devlet tarafından ‘tanınmış’ ve ‘kabul edilmiş’ kurallar”1 

olarak tanımlayan görüşler sosyolojik  açıklama yönünden yetersiz olduğu için 

biz hukuku bu anlamıyla değerlendirmeyeceğiz. Zira burada hukuk 

kurallarının devlet iradesi tarafından konulması, ya da en azından onun 

tarafından tanınması  şartı aranmaktadır. Bu tanım pozitif hukukun uygulama 

alanı açısından pratik olabilir. Ancak sosyolojik açıdan devletin bulunmadığı 

toplumların hukukunu veya devletin hukuku yanında varolabilecek hukuku 

dışarıda bıraktığı için yetersiz kalmaktadır. Özellikle konumuzun neredeyse 

hiçbir merkezi otoritenin olmadığı Ortaçağ Avrupası olduğu nazara alınırsa 

hukuku, devlet iradesiyle açıklayan görüşler bizim açımızdan yararlı 

olmayacaktır.  

 Hukuk, elbette bir otorite ve bu otoritenin yargısal etkinliğini 

gerektirmektedir. Ancak otoriteyi “devlet” olarak adlandırdığımızda kendimizi 

büyük ölçüde sınırlandırmış oluruz. Konumuz yönünden bizi sonuca 

götürecek olan, hukuku  iktidar ve yargı unsurları yönünden açıklayan 

                                                 
1 Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, 6. b., İstanbul, Hüsnütabiat Matbaası, 1976,  s.218 
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tanımlardır. Şu halde hukuku “ihlalinde yargılama yetkisine fiilen sahip veya 

bu yetkisi toplumca tanınmış bir iktidar merkezinin düzenli surette uyuşmazlık 

konusu norm ihlallerini yargılaması ve merkezi gücüyle yaptırımlandırılması”2  

olarak tanımlayabiliriz. Burada önemli olan unsurlar öncelikle somut olaydan 

önce varolan bir kuralın varlığı , uyuşmazlığın taraflarının dışında bir gücün 

müdahalesi, bu gücün  kuralın ihlali halinde yargılama yetkisinin bulunması 

ve yaptırıma tabi tutmasıdır.  

Hukuku özet olarak bu şekilde tanımladıktan sonra açıklamamız 

gereken bir diğer kavram örf-adettir. Belirli bir otorite tarafından açıkça 

yürürlüğe konmamakla beraber, toplum hayatı içerisinde zamanla , 

kendiliğinden ortaya çıkan ve birey üzerinde zorlayıcı etkisi bulunan kurallara 

örf-adet kuralları diyoruz. “Norm olma özelliği örfü alışkanlıktan ayırır. 

Örf,bugüne kadar olagelen şeyin bundan böyle de gerçekleşmesini buyurur. 

Alışkanlıkta olagelene bir ‘olması gerekir’ düşüncesi katılmamıştır. Bu norm 

olma özelliği nedeniyle örf, hukuk normları gibi heteronom bir karakter 

taşıdığından, yani bireyin dışında toplumca istenilmiş olmasından başka, içerik 

bakımından da hukukla geniş ölçüde benzerlik gösterir.”3 

Weber, bir normun,  “aykırı davranmanın belli bir insan kümesi 

içinde (bir ölçüde) genel ve edimsel olarak duyulabilen kınamayla 

(mifsbilligung) karşılanma olasılığı ile güvence altına alındığında”4 adet 

(konvention), “düzene saygıyı zorla sağlamak ve aykırılığı cezalandırmak 

üzere özel olarak oluşturulan bir insan kümesinin etkinliği ile (bedensel ya da 

ruhsal) bir zorlama uygulama olasılığıyla güvenceye alındığında”5 hukuk 

(recht) normu niteliğinde olacağını belirtmiştir.  

                                                 
2 Mehmet Tevfik Özcan, İlkel Toplumlarda Toplumsal Kontrol, İstanbul, Özne, 1998, s.307 
3 Yasemin Işıktaç, Hukukun Kaynağı Olarak Örf ve Adet Hukuku, İstanbul, Kazancı, 1992, s.26 
4 M.Weber, Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı, Çev. Özer Ozankaya, Ankara, İmge, 
1995, s.61 
5 Weber, s.61 
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Örf-adet normu, hukuk normu gibi yargısal bir güvence ile 

desteklenmemektedir. Ona uyulması tamamen toplumun kendi içinde 

geliştirdiği psikolojik mekanizmalarla ilgilidir. “Örf ve adet kurallarına 

uymak, bu kuralların önceden beri toplumsal düzeni sağlıyor olmasının 

tecrübesinden yararlanmak anlamına gelir; ya alışkanlıkla bilinçsizce uyulur 

veya tecrübe edilmişliğe dayandığı duygusuna yaslanan bir gereklilik inancı 

(opinio necessitatis) ile etkinliği bilinçli şekilde sürdürülür.”6  

Diğer yandan örf-adet haline gelmiş kuralın ihlalinin toplum 

tarafından dışlanma, hor görülme, aşağılanma gibi psikolojik  tepkilerle 

karşılanacak olması onun, norm olma niteliğinin sonucu olan yaptırım  yönünü 

oluşturur. Burada yaptırım, toplumun üstünde bir iktidar tarafından değil, 

bizzat toplumun kendisi tarafından uygulanmaktadır.  

Örf ve adet kuralına uyulması, “... yemeğin belli bir biçimde 

hazırlanmasındaki yalınkat ‘adet’te olduğu gibi bireylerin isteğine bırakılmış 

değildir. Bir toplumsal kümenin adetlerine uymadaki eksikliği o  kümenin 

üyeleri , sonuçları son derece etkili ve derinden duyulan  toplumsal dışlama 

yoluyla , herhangi bir hukuksal zorlamadan daha katı bir biçimde kınarlar. 

Burada bulunmayan tek şey, kurallara uyulmasını güvenceye almak üzere 

kurulmuş özel bir örgüttür. .... ‘Hukuk’  kavramının belirleyici öğesi , onu 

zorla uygulatacak bir orunun varlığıdır.”7 

Örf-adet kuralı daha evvel belirttiğimiz gibi , genel olarak iktidar 

gücü tarafından yaptırımla desteklenmez. Ancak  kuralın, içinde  doğmuş 

olduğu toplumun tamamında genel kabul görmesi ve uyulması yönünde kesin 

bir inanç yaratıyor olması halinde artık örf-adet normu, örf-adet hukuku 

olarak, hukuk sisteminin bir parçası haline gelebilmektedir.  

                                                 
6 Mehmet Tevfik Özcan, Hukuk Sosyolojisine Giriş, İstanbul, Donkişot, 2001, s.69 
7 Weber, s.62 
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Örf-adet normunun hukuk normuna dönüşmesinde iki önemli 

unsurun varlığı gerekmektedir. Bunlardan ilki normun uzun zamandan beri ve 

sürekli olarak uygulanması şartıdır. “Örf ve adet hukuku alanında ilk olarak, 

belli bir davranış biçiminin sürekli olarak uygulanması aranır. ... Örf ve adetin 

hukuk niteliğini kazanabilmesi için öncesini bilen kimsenin bulunmaması 

gerekir.”8 İkinci şart ise bu norma uygun davranılması yönünde toplumda 

genel ve yaygın bir inancın varlığıdır.9  

Weber ise örf-adet normunun yargısal güvenceye alınması halinde 

örf-adet hukukunun doğmuş olacağını kabul etmektedir: “... sapma dolayısı ile 

toplumun, örgütlenmiş zorlayıcı bir yaptırımının uygulanması gerektiği 

hallerde , artık örf ve adet normu hukuk kuralı niteliğini almaktadır.”10  Ancak 

yargı konusu yapılabilme, bir normun örf-adet hukukuna dönüşmesini 

sağlayan değil, örf-adet hukukuna dönüşmüş olduğunu gösteren bir unsur 

olarak kabul edilmelidir. “Bir kural örf  ve adet hukuku niteliğini taşıdığı için 

dava hakkına konu olabilmekte ve bir yaptırıma bağlanabilmektedir.”11 

Örf-adet ve hukuk kavramlarının bizim konumuz yönünden genel 

çerçevesini çizdikten sonra ticaret kavramı üzerinde duralım. En basit haliyle  

bir kimsenin bir malı satın alması ve onu belli bir karla bir başkasına satması 

ticaret olarak adlandırılır. Ancak burada ayrılması gereken bir nokta vardır. 

Küçük çaplı mübadeleler , ticaret niteliğinde değildir, ticaretten kastımız daha 

büyük çaplı, en azından basit esnaf faaliyetlerinin sınırlarını aşan  ürün 

mübadelesidir.   

Daha evvel belirttiğimiz gibi ticari faaliyetin ne zaman ve nerede 

başladığını söyleyebilmemiz mümkün değildir. En eski uygarlıklarda dahi 

ticaretin izlerine rastlamaktayız. “Babilonya’da Hamurabi Kanunları’nda 

                                                 
8 Işıktaç, s.40-41 
9 Işıktaç, s.40-43 
10 Dönmezer, s.212 
11 Işıktaç, s.31 
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(M.Ö.2000) ticaretin düzenlenmesi gayesini güden hükümlere rastlanmaktadır. 

Faizle para vermek, şirket , vedia ve komisyon münasebetlerine benzer bazı 

münasebetler bu hükümlerle düzenlenmişti. Babilonya’dan ticari ‘medeniyeti’ 

almış olan Fenikeliler’in Akdeniz’de ticari faaliyet gösterdikleri ... söylenir.”12 

 Bazı toplumlarda  ticaretle uğraşanlar toplumun seçkin kesimini 

oluştururken, bazı toplumlarda ise ticaret basit ve aşağı bir faaliyet olarak 

görülmüştür. Ancak hiçbir toplum ticaretten tam anlamıyla vazgeçememiştir. 

Ticaretin geliştiği ya da gerilediği dönemler, ticaretin en önemli faaliyetler 

arasında bulunduğu, ya da toplumsal hayatta çok da etkin olmadığı yerler 

vardır. Fakat hiçbir mübadelenin olmadığı yer ve zaman yoktur. “İnsan 

doğasında varolan kazanç hırsı ve macera arayışına cevap verdiği için ticaret 

esasen bulaşıcıdır. Üstelik doğası gereği öylesine her yana yayılıcıdır ki, 

sömürdüğü insanlara bile kendisini kabul ettirir.”13 

Genel olarak Ortaçağ Avrupası, otorite karmaşası, feodal asillerin 

‘zalim’ yönetimleri,  kilisenin büyük dini baskısı, engizisyon mahkemeleri ve 

gelişmemiş bir ekonomi dönemi ile hatırlanır. Bu imgeler elbette Ortaçağ’a 

yabancı değildir, varlıkları asla inkar edilemez. Ancak tüm Ortaçağ 

Avrupası’nı onlarla özetlemek doğru olmaz.   

Roma İmparatorluğu’nun çöküşüyle başlayan ve XV. yüzyılın 

sonuna kadar süren Ortaçağ, baştan sona homojen bir dönem değildir.  V. 

yüzyıldan yaklaşık olarak X. yüzyıla kadar süren Erken Ortaçağ , Avrupa’nın 

genelinde büyük bir siyasi ve  toplumsal  kargaşanın hüküm sürdüğü bir 

dönemken, XI. yüzyıldan XIV. yüzyıla kadar olan dönem yeni bir ekonomik 

uyanış ve gelişmenin yaşandığı, modern Avrupa’nın ilk temellerinin atıldığı 

dönem olarak karşımıza çıkmaktadır.  “Ortaçağ sanılanın aksine Avrupa’yı 

                                                 
12 Reha Poroy-Hamdi Yasaman, Ticari İşletme Hukuku, 10. bs., İstanbul, Vedat Kitapçılık,  s.5 
13 Henri Pirenne, Ortaçağ Avrupası’nın Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Çev.Uygur Kocabaşoğlu, 
İstanbul, Alan, 1983, s.28 
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oluşturan en önemli dönemdir. Halbuki Ortaçağ, İlkçağla Yeniçağ arasında 

kayıp bir dönem gibi algılanır. Dikkat edilsin ki , tarihte bir benzeri olmayan 

Ortaçağ’ın Avrupa feodal örgütlenişi, tarihte benzeri olmayan Avrupa 

dünyasını yaratmıştır.”14 Özel olarak , tezimizin konusunu oluşturan Ortaçağ 

Avrupası’nın ticari hayatı ve ticaret hukuku ise , günümüz modern ticaret 

hukukunun en önemli kaynaklarından biridir. “.... modern ticaret hukukunun 

temelinin Akdeniz ve Baltık şehirleri adetleri ile Ortaçağ’da atıldığını 

belirtmek gerekir.”15  

Modern dünyadan bakıldığında oldukça karanlık görünen bu çağın 

ticaretin gelişimi yönünden gösterdiği parlaklık, özellikle uzun yıllar süren 

istilalarla bütün kıtanın harap olduğu düşünülecek olursa hayret vericidir. 

Bütün olumsuz koşullar, yolların sınırlılığı, güvenliğin yetersizliği, taşımacılık 

ve ulaşımın güçlükleri nazara alındığında  gerçekten de önemli bir gelişmedir 

bu. “Ortaçağ’ın kötü ulaşım imkanları; yolların en ufak bir hava muhalefetinde 

kapanması; tünel ve geçit gibi özellikle dağlık ve ormanlık bölgelerden geçişi 

kolaylaştıracak altyapının olmaması ; nakliye vasıtalarının yavaş ve dönemin 

yol şartları karşısında dayanıksız kalması; eşkıya, haydut tehlikesine karşı 

paralı asker tutmanın maliyeti; buna karşın açık deniz ulaşımının fırtınalara 

dayanamaması ; korsanların tüm denizlerde cirit atıyor olması;haraç, vergi ve 

koruma ücreti adı altında resmi soygunların geçilen her bölge, her kasaba, her 

köprüde karşımıza çıkıyor olması. Bunların hiçbiri dönemin tacirini 

durdurabilecek kadar tehlikeli olamadı.”16 

 

                                                 
14 Serdar Taşçı, ‘İktidar ve Söylem: Kapitalizm ve Avrupa”,  Doğu-Batı, Şubat-Mart-Nisan 2001, 
y.4, sa. 14, ss.69-76, s.74 
15 Fahiman Tekil, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1981, s.6 
16 Melikşah Utku, “Ortaçağ’dan Günümüze Tüccar Taifesi”, (Çevrimiçi),  http:// www. 
Ekocerceve.  com/ basindanDetay. asp., (18/07/2004) 
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Çalışmamızda işte bu ticari canlanmanın seyri, sonuçları ve bu 

sonuçlardan biri olarak ticaret hukukunun doğumunu açıklamaya çalışacağız. 

Birinci bölümde öncelikle Roma İmparatorluğu sonrasında 

Avrupa’da ticaretin gerilemesini, ilerleyen yüzyıllarda ticari hayatın yeniden 

canlanışını, bu süreçte rol alan aktörleri  ele aldık.  

İkinci bölümde ilerleyen ticaretin sonucu olan sermaye birikiminin 

ve ticari kapitalizmin, toplumsal hayata kazandırdığı kurumlar üzerinde 

durduk. Toplu ve uluslararası ticaretin yapıldığı fuarlar, tekrar kullanımı 

yaygınlaşan para, ileri tekniklerle geliştirilen ve kıtanın tümünde ve hatta 

kıtalar arasında seyahat eden kredi araçları ve ticari hayatın yerleşikliğinin 

sonucu olan ticaret şirketlerinin gelişimini genel hatlarıyla açıkladık. 

Üçüncü bölümde, Ortaçağ Avrupası’nda ticari ihtiyaçları 

karşılamak üzere tüccar toplumu içinde geliştirilen kuralların, hukuk kuralı 

haline gelmesini, kısaca lex mercatoria’nın gelişimini ve bu hukuku 

uygulamak üzere ilk ticaret mahkemelerinin kurulmasını inceledik. Yeni 

ortaya çıkan ticaret hukukunun belli bir siyasi otorite tarafından yürürlüğe 

koyulan hükümler olmaması sebebiyle  teknik olarak “lex” kelimesinin 

karşılığı olmamasına rağmen, konuyu açıklayan eski ve yeni tüm kaynaklarda 

ortak olarak “lex mercatoria”nın tercih edilmiş olması sebebiyle biz de bu 

terimi aynen kullanmayı uygun gördük. 

Sonuç bölümünde ise lex mercatoria’nın Ortaçağ sonrasında izlediği 

süreci ve modern Avrupa ticaret hukuku sistemlerine olan etkisini açıklamaya 

çalıştık. 
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I. BÖLÜM – ORTAÇAĞ AVRUPASI’NDA TİCARETİN 

GELİŞMESİ 

A-TİCARET HAYATININ GERİLEMESİ 

 Ortaçağ’ın ilk yüzyılları Avrupa için, yeni siyasi aktörlerin tarih 

sahnesine girdiği önemli gelişmelere sahne olmuştur. Zayıflayan Roma 

İmparatorluğu’nun V. yüzyılda kuzeyden gelen barbar istilalarıyla yıkılması 

ile  başlayan bu süreç, bundan yaklaşık iki yüzyıl kadar sonra Avrupa’nın 

Müslüman Araplar’la tanışmasıyla yeni bir boyut kazanacak, Roma 

geleneğinden miras kalan siyasi ve ekonomik yapı tamamen baştan 

şekillenecektir.  

Erken Ortaçağ (V.-X. yüzyıllar), merkezi otoritenin zayıflaması, 

feodalizmin yeni bir siyasi ve ekonomik örgütlenme biçimi olarak 

şekillenmeye başlaması,  Güney’de ve Kuzey’de sürekli devam eden savaşlar, 

Akdeniz’in Müslümanlar tarafından fethi  gibi  sebeplerle ekonominin büyük 

ölçüde tarımsal nitelik kazandığı ve ticaretin en düşük düzeyde olduğu bir 

dönem olarak karşımıza çıkmaktadır.  Sebepleri konusunda çeşitli tezler ortaya 

atılmışsa da genel olarak Ortaçağ tarihçileri, Erken Ortaçağ’da ticari faaliyetin 

önemli ölçüde gerilediğini, tüccar sınıfının ortadan kalktığını kabul 

etmektedirler. 1 

                                                 
1 Ticaretin durması fikrini kabul etmeyen tarihçiler de vardır: “Ticaretin yok oluşunun bu 
resmedilişine şimdi bakınca , her açıdan çok karanlık bulmaktayız. Kuzeydeki Vikingler gibi , 
Güneyde de Araplar çok zarar vermişler, ama kentsel hayat ve dış dünyayla olan ticari temasları 
tamamen yok edememişlerdir. Limanlar kendilerini saldırılara karşı korumak üzere surlar inşa 
etmişlerdir. Gemiler korsanlar tarafından tehdit edilmişler se de , bu Akdeniz sularında hiç de yeni 
birşey değildir..... Papanın aforoz cezasıyla getirdiği ilişki yasağı, Hristiyan olmayanları 
kapsamamaktadır.... [ve] kaçakçılık bu türden yasaklardan kurtulmanın olağan bir yoludur. Amalfi ve 
Salerno gibi İtalyan kentleri, sonunda Müslümanlarla anlaşmışlar ve Kuzey Afrika, Mısır ve 
Suriye’yle ticaret yapmışlardır. .... Üstelik biz , İspanya ve Kuzey komşuları arasında birçok kişisel ve 
entellektüel temas örneği bulduk. .....Böylece İslam ve Hristiyan dünyaları birbirleriyle ticaret 
yapmışlar ve Avrupa’nın birçok bölümü bu ticaretin karlı etkilerini şu veya bu yoldan tatmışlardır.” 
(Herbert Heaton, Avrupa İktisat Tarihi, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay-Osman Aydoğuş, Ankara, 
Paragraf, 2005, s.80) 
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Ticaretin Avrupa’da gerilemesinin ne zaman başladığı ve 

ekonominin ne zaman kırsal bir nitelik kazandığı konusundaki görüşleri genel 

hatlarıyla iki gurupta toplayabiliriz. 

1-BARBAR İSTİLALARI 

 Birçok Ortaçağ tarihçisi, Ortaçağ Avrupası’nda ticaretin kuzeyden 

gelen barbar istilaları ile gerilemeye başladığını, Roma İmparatorluğu’nun 

yıkılmasıyla birlikte en alt seviyeye ulaştığını kabul etmektedir:   

“Barbar halkların arabaları, Roma ordularının onların ilerlemesine 

karşı diktikleri engeli birgün zorlamıştır. …. İşte Orta Çağ bu sıralarda 

başlamaktadır. Roma, vahşi toplumların gözlerini hala kamaştırmaktadır. 

Fakat Roma Batı’da, artık yıpranmış bir dekordan başka bir şey değildir. 

Gerçekten de, uzun zamandan beri nüfussal ve ekonomik bir gerilemenin 

uzatmalı bir safhasının yansımaları ….. , kentler ve yollar ağını bozuyor ve 

içine çekilmesine yol açıyordu. Kentsel ve tüccar bir uygarlığın cilası 

çatlarken; büyük malikanelerin, köy şeflerine bağlanmış yanaşmaların 

toplumsal ilişkilerin çerçevesini meydana getirdiği Roma yerleşimi öncesine 

ait, senyörlüğe yönelik ve kırsal alt tabakası yeniden su yüzüne çıkmıştır.”2  

Gerçekten de beşinci yüzyıla gelindiğinde Roma 

İmparatorluğu’nun, görünürde birkaç yıl daha varlığını sürdürecekse de,  artık 

büyük ölçüde gücünü kaybettiği, kuzeyden gelen baskının her geçen gün 

arttığını görüyoruz. İmparatorluk karada kaybettiği toprakların yanı sıra 

denizlerdeki hakimiyetini de hızla kaybetmekteydi. Akdeniz’de pek çok ada 

ve  Kartaca gibi önemli limanlar, daha imparatorluk yıkılmadan Vandallar’ın 

eline geçmişti.  Barbarların denizlerdeki fetihleri , imparatorluk açısından 

hayati öneme sahip Doğu ticaretini de güçleştiriyordu. “Her yıl yapılan yağma 

                                                 
2 Georges Duby, Ortaçağ İnsanları ve Kültürü, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, 2. bs. Ankara, İmge, 
1995, s.246 
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akınları hem batının, hem de doğunun zenginliklerini Vandallar’a 

akıtıyordu.”3 

Akdeniz ticareti de zayıflamaktaydı.”Beşinci yüzyılın başından beri 

Batı Avrupa’nın diğer kesimleri gibi Akdeniz Avrupası da halen büyük Roma 

İmparatorluk medeniyetinin temel olmaktan çok biçimsel izlerini korumakla 

birlikte, ilkel toplumlarınkine yakın bir ekonomik yaşam aşamasına girmişti.”4 

Roma İmparatorluğu’nun tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte, 

merkezi otoritenin zayıfladığı, kırda malikanelerde yaşayan soyluların, 

bulundukları bölgelerde önemli yönetsel ve hatta yargısal yetkiler elde 

ettikleri, yeni bir siyasi yapı, “feodal yapı” şekillenmeye başlamaktaydı. 

“İstilalar ve onlara bağlı savaşlar sonucunda  kıtanın nüfusu azalmış, 

demografik örgüsü, ticari ağı ve tarımsal üretim yapısı zedelenip bozulmuş, bu 

olayları izleyen dönemde de  toplumsal dinamiklerin yapısal anarşi olarak 

nitelendirilebilecek bir çerçeveye oturması ve uzun süren bir istikrarsızlık , 

hatta kaos dönemine girilmesi”5  sonucu ortaya çıkmıştır. 

Ekonominin toprağa bağımlı hale geldiği bu dönemde, ürün 

mübadelesi en alt düzeye inmiş, ticaret toplumsal hayattaki önemini 

kaybetmiştir.    

2-AKDENİZ’İN KAPANMASI 

 Ünlü Belçikalı tarihçi Henri Pirenne’nin ortaya atıldığında 

tartışmalar yaratan ve pek çok yönden eleştirilen tezinde, ticaretin durması ve  

feodalizmin ortaya çıkışı tamamen Akdeniz’in Müslümanlar tarafından fethi 

ve bu sebeple Akdeniz ticaret yollarının kapanması ile açıklanmaktadır : “Bu 

                                                 
3 Colin McEvedy, Ortaçağ Tarih Atlası, Çev.Ayşen Anadol, İstanbul, Sabancı Üniversitesi, 2004, 
s.16 
4 Carlo M. Cipolla, Akdeniz Dünyasında Para, Fiyatlar ve Medeniyet, Çev.Ali İhsan Karacan, 
İstanbul, Bağlam, 1993, s.7 
5 Selim Somçağ, Avrupa Feodalizminin Evrimi, İstanbul, Bağlam, 1994, s.28 
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istilalar [Barbar istilaları], antik çağın ekonomik birliğine son vermemiştir. 

Akdeniz ve bu deniz aracılığıyla Batı ile Doğu arasında sürdürülen ilişkiler 

sayesinde bu birlik, tam tersine, oldukça belirgin bir biçimde korunmuştur.”6   

Roma imparatorluğu’na son veren barbarlar bu imparatorluğun ekonomik 

mirasını korumuşlardır. “Akdeniz dünyasının ekonomik örgütlenmesi, siyasal 

dönüşümden sonra da varlığını sürdürdü. Başka kanıtlar olmasaydı bile, Frank 

krallarının para sistemi, tek başına bu gerçeği inandırıcı bir biçimde ortaya 

koyardı. Bu sistem katıksız bir  ...... Roma-Bizans sistemiydi. Basılan sikkeler 

bunu göstermektedir: Solidus, triens ve denarius- yani sou, üçte bir sou ve 

denier. ..... Bunun açık nedeni, yerel para ile İmparatorluk parası arasındaki 

uygunluğu korumaktı. Genel olarak Merovenj ticareti ile Akdeniz ticareti 

arasında çok sıkı bir ilişki olmasaydı, böyle bir uyumun hiçbir amacı 

olmazdı.”7 

Pirenne’ye göre, Avrupa’da ticaret , Akdeniz’in Müslümanlar 

tarafından fethine kadar sürmüştür, ancak yedinci yüzyılda Müslümanlar’ın 

önce Doğu Akdeniz, sonra Kuzey Afrika ardından da İspanya ve Sicilya’yı 

fethetmesiyle birlikte kısa süre içinde gerilemiş, tacir sınıfı ortadan kalkmıştır: 

“8. yüzyıldan önceki ekonomi, Antik Akdeniz ekonomisinin devamıdır. 8. 

yüzyıldan sonra ise , bu ekonomiden kesin bir kopuş sözkonusudur.  Deniz 

kapanmıştır. Ticaret yok olmuştur. Ortada yalnızca toprağın yegane zenginlik 

olduğu ve menkul değerlerin dolaşımının en aza indiği bir imparatorluk 

vardır.”8  

Buna göre, barbar kavimler gerek siyasi, gerek kültürel olarak 

Roma kültürünün yerine koyabilecekleri alternatiflere sahip değillerdi. Bu 

sebeple fetihler sonrasında, eski Roma gelenekleri devam etti. Hristiyanlığın 

                                                 
6 Henri Pirenne, Ortaçağ Kentleri, Çev. Şadan Karadeniz, 3. bs., İstanbul, İletişimi, 2002, s.24 
7Pirenne, Ortaçağ Kentleri, s.20 
8Pirenne, Hz.Muhammed ve Charlemagne, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara, Birey ve Toplum, 
1984, s. 300 
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barbar kavimler arasında yayılması da aynı sebeptendir. Buna karşılık daha az 

sayıda olan Müslüman Araplar,  farklı bir medeniyet, farklı bir inanç ve farklı 

geleneklerin çocuklarıydılar. Bu sebeple fethettikleri yerlerde Roma 

kültürünün yerine kendi kültürlerini, inançlarını ve geleneklerini kabul 

ettirdiler. “Bir zamanlar bu kavimler topluluğunun dört bir yanını birbirine 

bağlayan, neredeyse bir “aile denizi” olan  Akdeniz, artık bu kavimler arasında 

bir engel olacaktı. Yüzyıllar boyu bu denizin tüm kıyılarında toplumsal yaşam 

temel nitelikleri bakımından aynıydı; görenekler ve düşünceler aynıydı ya da 

çok az farklıydı. Kuzeyden gelen barbarların istilası temelde bu durumu hiç 

değiştirmemişti.”9 

Ekonominin kırsal hale gelmesi ve feodalitenin ortaya çıkması da 

yine Akdeniz’in kapanmasının bir sonucudur. Zira artık fazladan üretilen 

ürünün satışa sunulabileceği dış pazarlar kalmamıştır ve bu sebeple kendi 

kendine yeten, mübadeleye olan ihtiyacı en az seviyeye indirilmiş yeni bir 

ekonomik örgütlenme türü ortaya çıkmış, Batı Avrupa kendi içine 

kapanmıştır. “Yedinci yüzyılda Müslümanlığın yayılmasıyla Akdeniz 

limanlarının kapanması, zorunlu olarak, bu faaliyetin çok hızlı bir biçimde 

gerilemesine yol açtı. Sekizinci yüzyıl boyunca ticaretin durması, tacirlerin 

ortadan kalkmasını doğurdu ve onlarca ayakta tutulan kent hayatı da aynı 

zamanda yok oldu. Roma Kentleri piskoposlukların yönetsel merkezleri  

oldukları ve bu nedenle piskoposların yaşadığı ve kalabalık ruhban 

heyetlerinin toplandığı yerler olmaları nedeniyle elbette varlıklarını 

sürdürdüler ama, hem ekonomik önemlerini, hem de beledi yönetimlerini 

yitirdiler.”10  

                                                 
9 Pirenne, Ortaçağ Kentleri, s.25 
10 Pirenne, Ortaçağ Avrupası..., s.12 
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Dolayısıyla bu teze göre ticaretin durması feodalitenin ortaya 

çıkmasının sebebi olduğu gibi, daha sonraki yüzyıllarda  ticaretin canlanması 

da feodal yapının çözülmesi sonucunu doğuracaktır.  

Pek çok tarihçi , Pirenne’nin tezini ticarete atfedilen önemin abartılı, 

feodalite ve ticaret arasındaki sebep-sonuç bağlantısının da yüzeysel  olması 

yönünden eleştirmiştir.  

Pirenne gibi ticaretin, istilalarla durduğunu kabul etmeyen başka 

tarihçiler de vardır: 

“Batı’da İmparatorluk döneminin sona ermesi , eyaletler arası ticaret 

hacminde bir azalmaya yol açmıştır. Tahıl, şarap, zeytinyağı ve maden gibi 

malların akımında bir daralma görülmüştür. Fakat bazı uzun mesafeli malların 

ticareti, özellikle lüks mallarınki, devam etmiştir. Yerel ticaret de genellikle 

sandığımızdan daha düşük boyutlarda bir düşme göstermiştir. ….. 

İmparatorluğun son dönemindeki uzun mesafe tüccarlarının hepsine birden 

‘Suriyeli’ adı verilmiştir. …. Bu adamlar Erken Ortaçağ boyunca kıtanın Doğu 

ve Batı limanlarını birbirine bağlamaya devam etmişlerdir.”11 

Barbar istilalarının Avrupa’nın tamamını aynı zamanda ve aynı 

derecede etkilemediğini,  özellikle gerek Roma kent kültürünün daha kuvvetli 

olması, gerekse Bizans egemenliğinin uzun süre devam etmesi sebebiyle 

Akdeniz’de, Avrupa’nın diğer bölgeleriyle aynı sonuçları doğurmadını kabul 

etmek gerekir. Pirenne’nin de belirttiği gibi Doğu kökenli malların istilalardan 

sonra da Akdeniz kentlerinde görülmeye devam etmesi, yeni kurulan 

imparatorlukların Roma-Bizans para sistemine uyum sağlamaya çalışması da 

bu duruma işaret etmektedir. Venedik gibi, güçlü Akdeniz kentleri, istilalar 

sonrasında da başta Konstantinopolis olmak üzere, Suriye, Mısır gibi zengin 

doğu kentleriyle  ticaret yapmaya devam etmişlerdir: “Bu genel çöküntü 

                                                 
11 Heaton, s.84 
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Akdeniz bölgesinin deniz ticaretini önemli ölçüde etkilemiş görünmüyor. … 

Ticaret hala Doğu ile Batı’yı sıkı bir bağ içinde tutuyordu. … Gerek mamul, 

gerekse doğal ürünlerin alışverişi  büyük ölçüde sürdürülüyordu. 

Konstantinopolis’in , Urfa’nın Antakya ve İskenderiye’nin dokumaları; 

Suriye’nin şarapları, yağları ve baharatı; Mısır’ın parşömeni; Mısır, Afrika ve 

İspanya’nın buğdayı, Galya ve İtalya’nın şarapları…..”12 

Ancak Akdeniz ve çevresi için geçerli olan bu durumu Avrupa’nın 

tamamı için kabul edebilmek imkanı yoktur. Ayrıca Akdeniz ile Doğu 

limanlarının ticareti, 5. yüzyıldan yedinci yüzyıla kadar kısmen devam etse  

de, bu  ticaretin eskisine nazaran zayıfladığını kabul etmek gerekir. Zira , 

genel bir kargaşa döneminde bulunan Avrupa, Doğu’dan ithal edilen ürünler 

için eskisi kadar geniş pazar imkânları sunamamaktadır.  

Özetlemek gerekirse, barbar istilaları ve Roma İmparatorluğu’nun 

yıkılmasıyla V. yüzyılda başlayan ticaret hayatındaki gerileme, Akdeniz’deki 

Müslüman fetihleriyle VII. ve VIII. yüzyıllarda  en üst düzeye ulaşmıştır. 

“Büyük ticaret, Galya cephesinde 8. yüzyılın başından itibaren gerçekten 

ölmüştür. Bu ticaretten bütün arta kalan, doğu kökenli değerli madenlerin 

Yahudi tüccarlar tarafından kaçak ve muhtekirane ticaretidir. …. Bourdeaux 

ve Büyük Britanya arasında belli bir hacimde bir trafik cereyan etmektedir. 

Ama her halükârda , bunun hacmi çok düşük kalmaktadır. …. Büyük tüccarlar 

sınıfı yok olmuştur. Şurada burada, hala bir mercator veya bir negociator 

bulunmaktadır, ama artık hiç bulunmayan …. profesyonel  tüccarlardır.”13  

8. yüzyılda Avrupa’nın hemen hemen tamamı toprağa bağlı bir 

ekonomiye dönmüştü, kent hayatı ortadan kalkmıştı. Bizans İmparatorluğu ise 

kısmen daha iyi bir durumdaydı. İmparatorluğun önemli ihtiyaç maddelerinin 

elde edilmesi güçleşmişti, örneğin Mısır’dan Konstantinopolis’e gelen buğday 

                                                 
12 Pirenne, Ortaçağ Kentleri, s. 12 
13 Pirenne, Hz.Muhammed..., s.318-319 
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büyük ölçüde azalmıştı. Ancak yine de Batı Avrupa’ya nazaran daha iyi bir 

konumdaydı: “Bizans sıkıntı içindeydi, yine de Batının uğradığı ekonomik 

çöküntüden yakasını sıyırabilmişti. Batıda Hristiyanlar’ın  elinde kalan birkaç 

kent ha yıkıldı , ha yıkılacaktı. Bunların en büyüğü, imparatorluğun merkezi 

Roma , çöp dolu tarlalarla birbirinden ayrılan dağınık köylerden ibaretti. Bir 

zamanlar Agustus’un 200.000 kişilik bir ordu beslediği kentte Papa yüz kişiye 

yiyecek bulmakta zorlanıyordu.”14 

B-TİCARETİN CANLANMASI 

1-GENEL OLARAK 

X. yüzyılla birlikte Avrupa, ekonomik alanda önemli gelişmelere 

sahne oldu. Sadece toprağa bağlı olan, kendine yeten  üretim sistemi yavaş 

yavaş çözülmeye, ticaret  toplumsal hayatta önem kazanmaya başladı, kentler 

yeniden canlandı. 1000 yılından sonra hızlanan, kimi tarihçilerin “Ortaçağ 

Rönesansı” olarak tanımladıkları büyük bir ekonomik atılım dönemi başladı. 

Bütün bu gelişmeler elbette birçok siyasi ve demografik faktörün bir araya 

gelmesiyle oluşmuştu: Hızlı nüfus artışı, tarımda bulunan yeni teknikler, atıl 

durumdaki arazilerin tarıma açılması, istilaların durması, Haçlı seferleri ile 

önemli Akdeniz limanlarının yeniden fethi  v.s. 

“1000 yılı dolayları , Avrupa tarihi için pek önemli. Avrupa’yı 

yüzyıllardır ezen istila tehdidi kesinlikle savuşturulmuştur. … Başta, önemli 

bir iktisadi gelişme görüyoruz. Bu atılım, tarımdaki uygulamaların temelden 

yenileşine sıkı sıkıya bağlı;  … bir bakıma bir devrimdir bu; pek hızlı değildir 

gerçi,  ama daha az emekle daha fazla şey üretmenin yollarını açıp iktisadi 

yaşamın koşullarını alt üst eder.”15 

                                                 
14 McEvedy, s.38 
15 Server Tanilli , Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, Ortaçağ: Feodal Dünya , C.II , 6.bs. , İstanbul , 
Adam, 2003,  s. 233 
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“Nüfus artışı başlıca iki mekanizmaya, evlenme yaşının 

küçülmesine ve daha iyi beslenme şartları sonucu ortalama ömrün uzamasına 

dayanıyordu.”16 Uzun yıllar devam eden savaşlardan sonra gelen bu kısmi 

sükunet dönemi de hızlı nüfus artışını destekledi.  

Böylelikle kırda  aile toprağının ekilmesiyle beslenemeyecek bir 

nüfus ortaya çıkmaya başladı.  Artık yeni yetişen erkek çocuklar aile toprağını 

terk etmek ve geçimlerini sağlamak için yeni yollar bulmak durumundaydılar.  

Bu yollardan biri ekilmeyen arazilerin tarıma açılmasıydı. X. yüzyıldan XIII 

yüzyıla kadar Avrupa’nın her yerinde yeni tarım arazileri ortaya çıkıyordu. 

Bataklıklar, ormanlar tarlalara dönüşüyordu. Büyük toprak sahipleri, bu 

gelişmelere ilk dönemde belki kayıtsızdı, ancak yeni tarım arazilerinin yeni 

gelirler yaratıyor olması onları da kısa sürede bu faaliyeti desteklemeye 

yöneltti. “Duby’e göre yeni tarım alanlarının açılması 1150  civarında hız 

kazanmış(tır). … Büyümenin ilk döneminde aktif bir rol oynadıkları pek 

görülmeyen soylular genellikle 12. yüzyıl içinde tarla açmayı örgütlemeye 

başladılar. …. 12. yüzyıl boyunca doruğuna ulaşan tarla açma hareketinin hızı 

birçok bölgede 13. yüzyıl başlarında kesildi.”17  

Tarımsal üretimin artmasıyla birlikte , toprak sahiplerinin gelirleri 

de sürekli olarak artmakta ve bu durum onların tüketime yönelik taleplerini de 

artırmaktaydı.  Gelirleri, serflerin ödemekle yükümlü oldukları çoğunlukla 

ayni nitelikteki ödentilerden oluşan senyörler, giderek kendilerine (büyük 

malikaneye) yetecek olandan çok daha fazlasını kazanmaya ve kazandıklarını 

lüks tüketime yönlendirmeye başladı. 

Dolayısıyla tarım çift yönlü olarak ticarete katkıda bulunuyordu. 

Bunun bir yönü ihtiyaç fazlası tarım ürünlerinin ticarete konu teşkil etmesi 

yani arz , diğer yönü ise bu üretimin yarattığı yeni kazancın tüketime 

                                                 
16 Somçağ, s.20 
17 Somçağ, s.21-22 
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yönelmesi yani talepti. Bu talep artışı ise daha fazla mamül ürün ve daha fazla 

lüks tüketim maddesi ihtiyacı doğurmaktaydı. Avrupa’nın lüks tüketim 

maddeleri ihtiyacının karşılanması da denizaşırı ticaretin devreye girmesi 

anlamını taşıyordu. “11. ve 12. yüzyıllardaki tarımsal değişim, tüccar sınıfına 

hızlı gelişme imkanı ve ihtiyacı getirdi.”18    

 Kıtada bunlar olurken diğer yandan Akdeniz’de Müslümanlar’a 

karşı başlayan Haçlı Seferleri de ekonomik canlanmayı artırıyordu. Haçlı 

Seferleri ile Doğu Akdeniz’deki bazı önemli limanlar ve adalar geri alınarak 

Akdeniz’deki ticaret ağının yeniden kurulması sağlanmış oluyor, böylelikle 

yeni hammadde kaynakları ve yeni pazarlar tekrar Avrupa’lı tüccarların 

ziyaretleri için uygun hale geliyordu.  

Tek başına Haçlı ordularının donatılması , silah, mühimmat ve gıda 

ihtiyacının karşılanması işi dahi ekonomi için büyük bir fırsattı. Akdeniz 

kentleri ve özellikle Venedik bu seferlerden gerek ekonomik, gerek siyasi 

olarak büyük faydalar elde etmiş, elde ettiği bu üstünlükle, gelişen ticarette  

önemli ayrıcalıklara sahip olmuştu. “… Haçlı seferlerinin kalıcı ve önemli bir 

sonucu İtalyan ve daha az ölçüde Provans ve Katalonya kentlerine Akdeniz’de 

üstünlük kazandırması oldu. Her ne kadar kutsal yerleri Müslümanlar’ın 

elinden söküp almayı başaramadılarsa da, …. en azından Batı Avrupa’nın , 

Boğaz ve Suriye’den Cebelitarık Boğazı’na kadar tüm ticaret tekelini eline 

geçirmesini değil, fakat aynı zamanda orada, giderek kendisini Alpler’in 

kuzeyindeki ülkelere de yayan ekonomik  ve tam manasıyla kapitalist 

faaliyetleri de geliştirmeyi başardılar.”19 

Üretimin artması ve ticaretin gelişmesi karşılıklı olarak birbirlerini 

etkilemekteydi. Üretim sürecindeki artış, ihtiyacın dışında mübadelesi 

yapılabilecek yeni ürünler yaratarak ticareti beslerken, diğer yandan ticaret de, 

                                                 
18 Harold J. Berman, Law and Revolution, Cambridge, Harvard University, 1983,  s.335 
19 Pirenne, Ortaçağ Avrupası.., s.33 
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hem bu ürünlere yeni pazarlar buluyor, hem de ithal ettiği yeni hammaddelerle 

üretimin artırılmasına ve çeşitlendirilmesine imkan sağlıyor, ekonomik 

gelişmenin devamı için en uygun ortamı yaratıyordu.  “Şurası gerçektir ki , 

Akdeniz ticaretinin canlanması, onbirinci ve onikinci yüzyıllarda kıta 

ticaretinin ve kent yaşamının canlanmasında önemli rol oynadı. Aynı zamanda 

feodal kuruluşların büyümesi ve görevli sayısının artması, başka yerlerden 

getirilecek olan mallara talebi arttırarak ticaretin canlanmasına büyük ölçüde 

yardımcı oldu ve kentsel toplukların oluşması için mıknatıs görevi yaptı.”20 

Gelişmeye başlayan ticaretin en önemli konusu tarım ürünleriydi. 

Endüstri ürünlerinin ticaret ürünleri arasındaki yeri tarım ürünlerine nazaran 

geri durumdaydı. Ancak elbette bu durumun istisnaları mevcuttu: “Ortaçağın 

uluslararası ticaretini besleyen nesneleri dikkate aldığımızda, endüstri 

ürünlerinin, tarımsal ürünlerden çok daha az olduğu görülecektir. Yalnızca 

kumaş, önce Felemenk daha sonra Floransa’nın kumaşı , büyük bir ihracat 

ticaretinin oluşmasına yol açtı. ..... Hemen hemen bütün endüstri dalları... 

kentlerin sınırları içinde kalıyor, yerel pazarı beslemekten öteye geçmeyecek 

şekilde kentlerin zanaatkârlarının tekelinde bulunuyordu.”21 

Onbirinici yüzyıldan itibaren , toplumsal yapının içinde tüccarlar 

hem sayı olarak, hem de etkinlik olarak yeniden önemli bir rol üstlenmeye 

başladılar. “1050 yılında Batı Avrupa’da tüccar sınıfının nüfusu binlerle ifade 

edilirken , 1200 yılında bu sayı yüzbinlerle ifade edilir olmuştur denilebilir.”22  

Bu yeni tüccar sınıfı, ilk olarak işin başında bizzat bulunan, uzun yolculuklar 

yapan gezgin tüccarlardı. Duby, bu tüccarları “.. girişimci, kendi şansını 

kendisi yaratan, damarlarındaki kandan başka babalarına hiçbir şey borçlu 

olmayan , aynı yolda gidebildiği kadar ileri gitmekten başka düşüncesi 

                                                 
20 Maurice Dobb, Kapitalizmin Gelişimi Üzerine İncelemeler, Çev. F.Akar, İstanbul, Belge, 1992, 
s.70 
21 Pirenne, Ortaçağ Avrupası..., s.128 
22 Berman, s.335 



 19 

olmayan bir toplum”23  şeklinde tanımlamaktadır. “Pie powder” (tozlu 

ayaklar) olarak anılan bu tüccarlar, XI. Yüzyılın başından itibaren Avrupa’nın 

her yerinde görülmekteydi. Kimi zaman kırdan bir ürünü toptan satın alıyorlar 

ve bunu kentte satıyorlar, kimi zaman gemilerle uzun yolculuklara çıkıyorlar, 

dönüşlerinde Avrupa’da bulunmayan , mümkün olduğu kadar hafif ama 

değerli malları gemilere yüklüyorlar ve böylelikle sürekli seyahat halinde 

bulunuyorlardı. Daha sonraki yüzyıllarda daha önemli hale gelecek olan tüccar 

sınıfı işte bu gezgin tüccarlardan doğacaktı.  

“Akdeniz’den Baltık’a, Atlantik’ten Rusya’ya kadar Avrupa’nın 

tümü , önüçüncü yüzyıl içinde ticarete açıldı. Bu ticaret, Kuzey’de Felemenk 

ve Güney’de İtalya olmak üzere başlıca iki merkezden deniz kıyılarına ulaştı 

ve buralardan da başarılı bir şekilde kıtanın içlerine ilerledi. ....... [İtalyanlar], 

ticari şirketler kurdular, krediyi buldular ve parayı eski durumuna 

yükselttiler.”24 

2-KENTLER 

Erken Ortaçağ kırsal ekonomisinin toplumsal hayatta ortadan 

kaldırıdığı önemli unsurlardan biri de kent hayatıydı. Soyluların kırdaki 

malikanelerde yaşadığı, üretimin manor örgütü içinde kendine yeterlilik 

esasına göre şekillendiği feodal ekonomik sistemde, kentler önemlerini 

kaybettiler. Kent tamamen ortadan kalkmadı, ancak kent nüfusu, V. yüzyıl 

öncesine göre büyük düşüş gösterdi.  

Kent hayatının gerilemeye başlaması Kuzey’de Akdeniz’den daha 

erken oldu. “Galya’nın birçok kenti, 406’da hepsini ortadan kaldıran istiladan 

çok önce, birer müstahkem karakol konumuna düşmüştü. .... Britanya, Galya 

ve İspanya’da artık kent hayatının ya da ticari ilişkilerin kalmadığını 

                                                 
23 Georges Duby, “Miras”, Akdeniz- İnsanlar ve Miras, Der. Fernand Braudel, Çev. Aykut Derman, 
2. bs., İstanbul, Metis, 1995,ss. 142-159,  s.153 
24 Pirenne, Ortaçağ Avrupası..., s.129 
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anlayabiliyoruz. 5. yüzyılda nüfusu artan tek kent olan Konstantinopolis, 

Roma’dan arta kalan ağın merkezinde duruyordu.”25  

Pirenne ise kentlerin ortadan kalkmasının da Akdeniz’in 

kapanmasının bir sonucu olduğu görüşündedir. Buna göre Akdeniz’in 

kapanması ile beraber ticaretin durması, kent nüfusunun azalması sonucunu 

doğurmuştur. Barbar istilaları kentler için yıkıcı etkide olmamışlardır: 

“Muhakkak ki kentler istilalar yüzünden ızdırap çekmişlerdir. Köprüler 

çökmüş, onların yerine tekne köprüler konulmuştur. Ama kentler gene de 

yaşamaya devam etmişlerdir. Ayrıca istilalar geçince her piskopos kendi 

kentinin onarımına girişmiştir.”26 

Akdeniz’de kent hayatı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından 

sonra  bir süre devam etmişse de, giderek zayıflamaktan ve nihayet Arap 

fetihleri sonrasında Kuzey’deki kentlerle aynı kaderi paylaşmaktan 

kurtulamamıştır.  

Elbette kent tamamen ortadan kalkmamıştı. Halen çevresindeki 

surlarla kırdan ayrılan, sınırları içinde küçük zanattkârların yakınlardaki 

kırların ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik olarak sınırlı üretim yaptığı, küçük 

pazarları bulunan kentler vardı. Ancak gerek nüfusu, gerek idari yapısı, 

gerekse ekonomik faaliyetleri itibarıya kentler önemlerini yitirmişlerdi.  

“Karolenj dönemiyle başlayan dönemde, sözcüğün ne toplumsal, ne 

ekonomik, ne de yasal anlamında kentlerin varolmadığı sonucunu çıkartmak 

yerinde olur. Kasaba ve kale-kentler, yalnızca istihkam ve yönetim 

merkezleriydi. Buralardaki halkın ne özerk yasaları, ne de kendi kurumları 

vardı; onları toplumun geri kalan bölümünden ayıracak kendine özgü bir 

yaşama biçimleri de yoktu.”27 

                                                 
25 McEvedy, s.22 
26 Pirenne, Hz. Muhammed..., s.122 
27 Pirenne, Ortaçağ Kentleri, s.60 
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Onunucu yüzyıldan itibaren nüfusun artmasıyla topraklarından 

ayrılan maceracıların iki önemli alternatifleri vardı. Birincisi daha evvel 

belirttiğimiz gibi atıl durumda bulunan arazilerin tarıma açılmasıydı. İkinci 

alternatif ise  bu insanların çevredeki kentlere gelerek kendilerine yeni faaliyet 

alanları bulması idi. “Kıtlık ya da savaş zamanlarında topraklarını terkederek 

başka yerlerde geçimlerini arayan ve bir daha geri dönmeyen insanlardan 

büsbütün ayrı olarak, manor örgütünün geçindirmeyi başaramadığı tüm 

bireyleri de hatırlamak zorundayız. Köylülerin arazileri, ancak düzenli olarak 

vermek zorunda oldukları resimleri karşılayacak büyüklükteydi. Dolayısıyla 

çok çocuklu bir adamın küçük erkek çocukları, babalarının lorda karşı 

ödemelerini yapabilmesi için , çoğu kez evi terketmek zorunda kalıyorlardı. O 

andan itibaren , kırsal alanlarda başı boş dolaşan , manastırdan manastıra 

giderek fakirler için ayrılan sadakadan paylarını alan, hasat ya da bağ bozumu 

zamanı , işgüçlerini köylülere kiralayan ve savaş zamanlarında , feodal 

birliklere paralı asker olarak yazılan serseriler kalabalığına katılıyorlardı. ..... 

Daha da maceraperest olanların pek çoğu,       kuşkusuz Venedik ve 

İskandinav gemilerine tayfa olarak yazılıyor ; diğerleri , kendilerini giderek 

artan bir sıklıkla ‘limanlara’ ulaştıran tüccar kervanlarına katılıyorlardı.”28 

Böylelikle kentlere, limanlara gelen ve ticaret hayatına katılan yeni 

bir gurup ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu insanların başlangıçta büyük 

sermayeleri yoktu, ancak ekonominin genel canlanması şanslarını artırıyordu. 

Doğru yer, doğru ürün ve doğru pazarı seçmeyi başaranlar kısa zamanda 

ticaretten önemli kârlar ediyorlardı.  

Ortaçağ kentinin merkezinde çoğunlukla bir katedral, ona bağlı 

kilise ve manastırlar, zanaatkârlar ve küçük bir pazar vardı. Daha sonra bu 

kentlere, feodal lordların yaptırdığı burglar eklendi.  “Bu şatolar, ya da 

alışılmış adıyla bourg ya da burg’lar, genellikle üzerinde geçitler olan bir 

                                                 
28 Pirenne, Ortaçağ Avrupası..., s. 43 
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hendekle çevrilmiş toprak ya da taş surlardan oluşuyordu. Çevredeki 

vilain’ler, bunları inşa etmek ve bakmakla mükelleftiler. Bunların içinde bir 

şövalye garnizonu bulunuyor; lordun ikametgahı olarak yüksek bir kule yer 

alıyor, katedral ya da büyük kiliselerin üyelerinden oluşan bir ruhban gurubu 

dinin gereklerini yerine getiriyor, garnizonu beslemekle yükümlü olan ve 

tehlike anında sürüleriyle birlikte kaleye doluşan manor köylülerinden 

sağlanan her türlü ayni resimlerle , tütsülenmiş et ve tahılı koymak için tahıl 

ve zahire ambarları kuruluyordu. Böylece dinsel kent gibi din dışı burg da 

topraktan geçimini sağlıyordu.”29 

Kırdan gelen göçün artması ile birlikte eski yerleşim yeri bu yeni 

insanlar için yetersiz hale geldi ve burg’un sınırlarının hemen dışında portus 

ya da faubourg
30 adı verilen yerleşmeler ortaya çıkmaya başladı.  Gezgin 

tüccarların ticaret yolları boyunca  dinlenmeleri, ticaretini yaptıkları ürünleri 

pazarlamaları ve yeni ürünler alabilmeleri için yeni merkezlere ihtiyaç 

duymaları kentlerin gelişmesi sürecini de hızlandırdı. “1000 yılıyla XII. 

yüzyılın ortaları arasında, ticaret rönesansı, tarım dünyasının ve feodal 

toplumun bağrına, yabancı bir öğeyi , kenti getirip sokar.”31   

Tarımdaki gelişmeler de kent hayatının canlanmasına katkıda 

bulunuyordu. Yeni açılan tarım arazileri ve yeni tekniklerle üretimi artan 

tarım, feodal soylulara daha fazla gelir ve daha fazla harcama imkanı 

sunuyordu.  “Bu gelişmeler ... senyörlük sömürü sistemi içinde 

gerçekleştiğinden, artık ürünün esas parçasını efendilerin ellerine aktarmakta 

ve onların lükse eğilimlerini kamçılamaktadır. Bu yeni ihtiyaçları karşılamak 

üzere uzman takımları, duvarcılar, bağcılar, zanaatkârlar, tüccarlar köy 

kitlesinden kopmakta ve mübadelelerin yeniden doğuşu kentlerin yeniden 

doğuşunu harekete geçirmektedir. ...... XII. Yüzyılın sonuna doğru Batı 

                                                 
29 Pirenne, Ortaçağ Avrupası..., s. 39-40 
30 Pirenne, Ortaçağ Avrupası..., s. 40 
31 Tanilli, s.254 
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uygarlığı temel bir dönüşüme tanık olmuştur: Yüzyıllardan beri kırsal olan bu 

uygarlık artık kentsel olgunun hükmüne tabi hale gelmektedir.”32   

Yeni ortaya çıkan kent , istilalar öncesi antik kentlerden daha farklı 

bir yapıya sahiptir. “Otoritelerin çoğu, Ortaçağ’daki karanlık dönemin, kent 

yaşamı üzerindeki etkilerinin eski kentlerin uzantılarından yeni şehirlerin 

oluşmasını olanaksız kılacak kadar yıkıcı olduğu görüşünde birleşiyorlar.”33 

Yunan ve Roma kentlerinde toprak sahipleri kentte yaşamaktaydı. “Eski 

Yunan ve İtalya’da kentleri başlıca, ülke topraklarının başlangıçta aralarında 

bölüşüldüğü ve evlerini birbirinin yakınında kurup etraflarını ortalaşa savunma 

amacıyla bir duvarla çevirmeyi uygun gören toprak sahipleri oluşturmuştu.”34 

Ancak daha evvel belirttiğimiz gibi Ortaçağ kentinin sakinleri toprak sahipleri 

değildir. Toprak sahipleri kırda, malikanelerinde yaşamaktaydılar. “Yunan 

medeniyetinin ne özgür ve eşit yurttaşları, ne de köleleri vardır Ortaçağ 

kentinde. Bildiğimiz burjuvalar vardır.”35 

Yeni burg, eskisinin aksine ticaret merkezleri haline gelmeye 

başladı. Buraya yerleşenler çoğunlukla tüccarlardı. Kentin varlığı, ticaret ile 

beslendiği için her kent bu ticareti besleyecek ticaret yollarına sahip olmak 

zorundaydı, ister deniz, ister kara yolu olsun, ürünlerin kente gelmesini ve 

kentten yeni pazarlara taşınmasını sağlayacak yol ağı hayati öneme sahipti. 

“Yol bağlantıları engellenen kentler ölmekte veya can çekişmektedirler. Tıpkı 

1528’deki Floransa gibi: Kentin güney bağlantıları 1527 Roma yağmasından 

beri kopuktur, bu nedenle Floransa her hafta Romalı müşterilerinin ona 

                                                 
32 Duby, Ortaçağ İnsanları..., s.250-251 
33 Dobb, s.66 
34 Adam Smith, Ulusların Zenginliği, Çev. Ayşe Yunus-Mehmet Bakırcı, C.1, 4. bs., İstanbul, Alan, 
2004, s.423 
35 Murat Belge, “Ortaçağ”, Doğu Batı, Avrupa, y.4, sa.14, Şubat-Mart-Nisan 2001, Ankara, 2001, 
s.82 
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sağlamakta oldukları 8000 dükayı ve Napoliler’in alımlarının bedeli olan 3000 

dükayı kaybetmektedir.”36 

 Manastır mensupları, feodal asiller ya da köylülerin dışında kentte, 

sınırlı olarak üretim yapan küçük zanaatkârlar vardı. Ticaretin ilerlemesi ile 

yeni kentte (burg) bu sınıfların hiçbirine mensup olmayan, giderek ekonomik 

açıdan güçlenen ve toplumsal yapıda kendine yer arayan yeni bir sınıf yavaş 

yavaş varlık kazanıyordu. “Ticaret merkezi , .... onu ‘eski kent’ten ayırmak 

için ‘yeni kent’ diye nitelendiriliyordu. Bu nedenle de , burada yaşayanlar en 

geç onbirinci yüzyılın başında, ‘kentsoylu’ (burjuva, burgenses) adını 

almıştır.”37  “Öyle görünüyor ki, Ortaçağ burjuvazisi gibi tam anlamıyla 

kentsel bir sınıf daha önce hiç varolmamıştır.”38 

Kent artık kendi kurumlarını, kendi kurallarını yaratmaya 

başlıyordu. Köylerden kaçan serfler, kentte belli bir süre yaşadıkları takdirde 

özgürlüklerini kazanıyorlardı.  Yeni gelişen ekonomik düzen, kırdan gelen bu 

insanların kökenlerinin araştırılmadan kabul edilmesini ve kentin hizmetine 

katılmasını gerektiriyordu. Feodal asiller de kente kaçan serflerin 

özgürleşmesine çoğunlukla göz yumuyorlardı. Zira, nüfusun hızla artması 

sebebiyle manor ekonomisinin artık bu insanları geçindirebilme ihtimali 

giderek azalıyordu. Ayrıca  asiller de, kent hayatının ve ticaretin nimetlerinden 

faydalanmaktaydılar. Daha evvel belirtiğimiz gibi asillerin lüks tüketime 

yönelik talepleri ticaretin gelişmesine yardımcı oluyordu. Diğer yandan bazı 

yerlerde özgürlükler, bağlı bulunan feodal asile belli bir ödeme yaparak da 

kazanılabiliyordu. Bu da asiller için yeni gelirler demekti. Bu sebeple serflerin 

kır hayatından kopmaları onlar açısından, özellikle tarımsal üretimin böylesine 

arttığı bir dönemde önemli  bir zarar doğurmuyordu. (Ancak tarımsal üretimin 
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Ankara, İmge, 1993 , s.382 
37 Pirenne, Ortaçağ Kentleri, s.113 
38 Pirenne, Ortaçağ Kentleri, s.100 



 25 

gerilemesi ve nüfusun azalmasıyla birlikte bu durum da değişmeye 

başlayacaktır.) “Özgürlük olmaksızın... ticaret olanaksızdır. Burjuvazinin 

kafasında özgürlük doğal bir hak olmaktan çok uzaktı, onların gözünde 

özgürlük yalnızca yararlı birşeydi. Üstelik pek çoğu de facto olarak buna 

sahiptiler de. ... Bununla birlikte fiili durumun bir hakka dönüştürülmesi de 

gerekiyordu. Onikinci yüzyıl boyunca çoğu kez tehlikeli ayaklanmalarla 

desteklenen bu hakların ister istemez verilmesi gerekiyordu. ..... Özgürlük 

burjuvazinin yasal statüsü oldu. O kadar ki artık yalnızca kişisel bir imtiyaz 

değil, fakat serfliğin manor toprağının doğasında mevcut olması gibi , belirli 

bir bölgeye ilişkin bir imtiyazdı. Buna sahip olabilmek için , bir kentin surları 

içinde bir yıl bir gün kalmak yeterliydi.”39 Ancak burjuvaların özgürlük 

anlayışı Antik Roma kentlerindeki özgürlükten daha farklıydı. “Ortaçağ 

kentlileri için özgürlük, Yunan medeniyetinde olduğu gibi bir statüde olan 

insanın doğal bir varoluş biçimi değil, satın alınan, kıskançlıkla ve çok zaman 

gizlilik içinde korunan birşeydi.”40  

Ortaçağ kentinin özgürleşmesinde merkezi yönetim ile kırdaki 

soylular arasındaki iktidar çatışmasının da katkısı olmuştu. Kralın otoritesi 

aleyhine olmak üzere bulundukları bölgelerde güçlenen  soylulara karşı , 

onların otoritelerinin dışında, kısmen özerk yapıda alanlar olarak kentlerin 

güçlendirilmesi bu çatışmada, soyluların gücünü azaltıyordu. “Gerçekten de , 

kendilerine bağlı baronlarla ilişkileri en kötü olan hükümdarların, burgh’lerine 

bu türden bağışlarda bulunmakta en cömert davrananlar oldukları anlaşılıyor. 

Örneğin İngiltere Kralı John, kendi kentlerine karşı son derece cömert bir 

hükümdar olarak gözükmektedir. Fransa’da I. Philip baronları üstündeki tüm 

otoritesini yitirmişti.  Saltanatının sonuna doğru, sonradan Şişko Lewis diye 

tanınan, oğlu Lewis , Rahip Daniel’in belirttiğine göre, büyük soyluların 

zorbalığını sınırlamak amacıyla en uygun yolu öğrenmek üzere krallık 
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demesne’lerinin piskoposlarına danışmıştır. Piskoposların öğüdü, iki ayrı 

öneriden ibarettir; önerilerden biri kralın demesne’lerinde belli bir büyüklüğe 

ulaşmış her kentte yargıçlar ve kent meclisi kurumu oluşturarak yeni bir yargı 

sistemi oluşturmaktadır.  Diğeri, bu kentlerin halkından , kendi yargıçlarının 

komutasında gerektiğinde kralın yardımına koşmak üzere , yeni bir milis 

oluşturmaktır. Fransız tarihçilerine göre , Fransa’daki sulh yargıçları 

kurumunun ve kent meclisi kurumunun başlangıç tarihini buradan başlatmak 

gerekir.”41  

Feodal beylere karşı özgürlüğünü kazanan bu yeni sınıf, artan 

ekonomik gücünün tesiriyle kent yönetiminde söz sahibi oluyordu. “ .... büyük 

tüccarlar fiilen bir soyluluk, bir kent eşraflığı haline gelmişlerdir; büyük tüccar 

kentlerinin yönetimi bunların elindedir.”42 Böylece soylular ve kilise dışında 

bir güç artık kendini kabul ettiriyordu. “Kentlerin bu özgürleşme ve 

zenginleşmesiyle aynı dönemde , kentsel topluluk içinde sınıfsal 

farklılaşmanın ilk belirtilerinin ortaya çıktığı ve belli başlı esnaf loncaları ve 

kent yönetimi içinde salt ticaretle uğraşanlardan bir oligarşinin türediği de 

gerçektir.”43  

Daha fazla çalışmaya karşılık daha fazla kazanç vaad eden yeni 

ekonomik sistem, kırdaki manor ekonomisinin zıttıydı. “Orataçağ şehri teba 

fikrinin ortadan kalkıp yeniden vatandaşlık bilincinin doğuşuna şahit oldu ve 

vatandaşlar, geçimleri için yarı köle durumunda zoraki çalışmaya değil, kendi 

el emeklerine bağlıydılar. ...... Kısacası şehir, kırsal bölgedeki malikânenin 

zıttıydı.”44 
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Aralarındaki sürekli ilişkiye rağmen kır ve kent arasında büyük bir 

zıtlık vardı. Kentin özgür insanına karşın, hemen çevresindeki kırda yasal 

satatü henüz serflikti. “… kentte oturanlar başlangıçta ne kadar kölelik 

koşullarında olurlarsa olsunlar , bunların kırda toprak işleyenlerden çok daha 

önce özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuştukları açıkça görülmektedir.”45  

Kırda yaşayanların çevrelerindeki  kentlerin büyük mübadele hacmi 

içindeki payı son derece sınırlıydı. “... pazarın dışında kalan , köylü hayatı, 

öztüketim, kendi kendine yeterlilik alanıdır. Köylüler hayatları boyunca , 

kendi ürettikleri veya komşularının onlara bazı ürünler veya hizmetler 

karşılığında verdikleriyle yetinmektedirler. Kuşkusuz köylüler kent veya 

kasaba pazarlarına çok sayıda olmak üzere gelmektedirler. Fakat orada 

yalnızca, vazgeçilmez pulluk demiri almak ve senyör ödentisi veya vergileri 

için yumurta , bir teker tereyağ , birkaç kümes hayvanı veya sebze satarak para 

edinmekle yetinen bu kişiler, Pazar mübadelelerine gerçekten ortak 

olmamaktadırlar. Onun ancak kıyısına çıkmaktadırlar.”46 Dolayısıyla kır, 

kentin küçük zanaatkâr atölyeleri için  sınırlı bir pazar olsa bile,  büyük 

ticarete doğrudan bir pazar yaratmıyordu.  

Buna karşılık , kent kırın ürünleri için önemli bir pazardı.  Bu 

sebeple kırdaki üretim artışının devamlılığına katkı sağlıyordu. İhtiyacı 

olandan fazlasına sahip olduğunda bunu elden çıkarabilecek bir pazar 

bulabilen kırın, bu üretime devam etmek için geçerli bir nedeni oluyordu. 

“Ticaret ve manifaktür kentlerinin artıcı ve zenginliği, bulundukları kırsal 

yörenin gelişmesine ve ekilip biçilmesine üç değişik biçimde katkı yapmıştır. 

Birincisi kırsal yörenin işlenmemiş ürünleri için hazır ve büyük bir pazar 

sağlamakla, tarlaların ekilmesini ve daha da iyileştirilmesini teşvik etmiştir. … 
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İkincisi kentte oturanların edindiği servet, genellikle büyük bir bölümü hiç 

işlenmemiş olan satılık toprakları satın almada kullanılmıştır.”47 

 Her kent çevresindeki kır için bir pazardı ve kentin nüfusunun 

artması daha fazla kırsal ürün talep etmesi sonucunu doğuruyordu.  Kent 

insanı yaşamak için köyün kendisine sunacağı ürünlere ihtiyaç duyacaktı.  

Kentler, “... ayrı devletler, ayrı toplumlar, ayrı uygarlıklar, ayrı ekonomilerdir. 

... Enbaşta devasa bir işbölümünün –bir yanda kırlar, diğer yanda kentler- , 

inatçı bir şekilde lehte olan konjoktürün, yeniden doğan ticaretin, yeniden 

ortaya çıkan paranın çocuğudurlar.”48 Bununla birlikte kentlerin yiyecek 

ihtiyacının tamamı çevredeki kırdan  sağlanmıyordu. Tüccarların uzak 

pazarlardan getirdiği ürünlerden de bu alanda faydalanılıyordu. “Büyük 

kentlerce tüketilen yiyecek maddelerinin önemli bir kısmı bu yolla [ticaretle] 

sağlanıyordu. .... Baharat, denizden uzak ülkeler için balık, ya da Kuzey’de 

şarap gibi dışardan ithal edilmek zorunda olan pak çok mal vardı. Bu durumda 

panayırlardan ya da üretim merkezlerinden toptan mal alan tacirlerin işe 

karışmaması mümkün değildi. Kıtlık ya da açlık dönemlerinde kentler, 

bunların ithal ettikleri mallar sayesinde , kendi yakın çevrelerinde yoksun 

bulundukları kaynakları sağlayarak nüfuslarını beslemeyi 

başarabiliyorlardı.”49  Böylelikle kent ve ticaret karşılıklı olarak birbirlerini 

besliyorlardı. Ticaretin gelişmesi kente olan ilgiyi ve kentin gelirlerini 

artırıyor, büyüyen ve zenginleşen kent  de bu defa tüketici olarak ticarete yeni 

bir pazar oluyordu.  

Yeni kentlerin siyasi durumu farklılıklar gösterebiliyordu. 

Akdeniz’deki büyük ticaret kentleri neredeyse tamamen bağımsızdılar. 

Venedik uzun yıllar boyunca  Bizans egemenliğini tanır görünse de, fiili 

durumda tamamen bağımsız bir şehir devletti. Kendi yönetimi, kendi ordusu 
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ve kendi yargı organları ile iç ve dış siyasette bağımsız hareket ediyordu. hatta 

Haçlı Seferleri’nde olduğu gibi bir zamanlar egemenliğini tanıdığı Bizans’a 

karşı   başka devletlerle işbirliği yapabiliyordu. Akdeniz kentlerinin bu özerk 

yapısına karşın “Fransa ve özellikle İngiltere, kentlerin esas olarak kendi 

kendini yöneten özerk birimler haline gelmekle birlikte, merkezi otoritenin 

nispeten güçlü olması nedeniyle İtalya ve Almanya’da olduğu gibi bağımsız 

bir dış politika izleyemedikleri ülkelerdi.”50 

Kentler kendi zenginlerini yarattıkça önceki yüzyıllarda mübadele 

konusu olmayan toprak mülkiyeti  alım satıma konu teşkil etmeye başlıyordu. 

“.... bu hareket her yerde, eski mal sahipleri olan senyörleri veya köylüleri 

yeni zengin kentliler lehine mülksüzleştiren , ekonomik ve toplumsal 

dönüşüme bağlıdır. Daha XIII. yüzyılda İle de France’da ‘topraksız senyörler’ 

(terim Marc Bloch’a aittir)..... çoğalmaktadır.”51  

Ortaçağ , kentin yeniden doğumuna sahne olurken, yeni doğan kent 

eski antik kentten farklılaşıyor, yeni sınıflar, yeni faaliyet alanları ve yeni 

kurumları beraberinde getiriyordu. “Ortaçağ kentinin , onikinci yüzyıldaki 

durumuyla, kale duvarlarıyla çevrili bir kapalı alanın sığınağında yaşayan; ona 

toplumsal , ayrıcalıklı bir kişilik kazandıran, kendine özgü bir yasa, yönetim 

ve hukuk bilimine sahip bir ticaret ve sanayi toplumu olduğunu 

söyleyebiliriz.”52 

Ortaçağ ‘da Doğu ve Batı kentleri coğrafi konumları ve gelişim 

süreçleri açısından farklılaşmaktaydı.  “Batı Akdeniz’deki büyük kentlerin , 

evrensel yol olan deniz kenarında sıkışmalarına karşılık, ulaşımın 

karayollarıyla ve daha düşük verimlilikte sağlandığı içlerde de seyrekleştikleri 

açık bir gerçektir. Akdeniz’in güneyine ve doğusuna doğru ise bunun tersine 
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İslam kentleri çok güçlü çöl yollarının kesin çağrısına tekabül eden kara 

içlerine çekilmişlerdir.”53 Diğer yandan yukarıda izah ettiğimiz gibi Avrupa 

kentleri daha çok ekonomik güçleri ile orantılı olarak büyüyüp gelişmişlerdir. 

Ekonomik açıdan gelişmeyen kent, basit bir piskoposluk merkezi olmaktan 

öteye geçememiş, nüfusu ve bulnduğu bölge için önemi sınırlı kalmıştır. Oysa 

Doğu kentlerinin doğuşlarının temelinde, idari yapılanma biçimleri  

yatmaktadır. “Kentsel gelişime modernizasyon yaklaşımı, Avrupa ve ‘Asya’ 

kentlerinin kökenlerinin ayrıldığı önermesinden yola çıkar. Asya kentleri , 

yönetsel yetkeyi ve devlet geleneğini kültürel egemenliğini  temsil eden 

imparatorluk iktidar merkezinin kopyalarıdır. Varlıklarını ekonomi öncesi 

siyasal egemenlik ve güç sembolizmi mantığına borçludurlar. Öte yandan, 

Batı kenti varlığını, cisimleştirdiği ekonomik akılcılığa borçluydu. Ticaret ve 

daha sonra da sanayinin odağı olarak varlığı, ortak adı kentle tam bir özdeşliği 

yansıtan yeni bir ekonomik sınıfın –burjuvazinin- doğmasına zemin 

hazırladı.”54  

3- KİLİSE VE YAHUDİ TÜCCARLAR 

Kilise, Ortaçağ toplumunda  en önemli aktörlerden biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Roma İmparatorluğu’nun Hristiyanlığı 

benimsemesi ile  kilise devlet tarafından tanınan ve desteklenen bir kurum 

haline gelmişti. “Hristiyan kilisesi 4. yüzyılda muzaffer oldu. Yüzyılın başında 

Hristiyanlar hala ezilen bir azınlıktı, sonunda ise Hristiyan olmayan bir 

imparator hayal bile edilemezdi. .... kilise, hem hükmedenleri, hem de 

hükmedilenleri sıkıca denetim altına aldı. İustinianus’un   döneminde artık 

açıkça ifade özgürlüğüne sahip tek din Hristiyanlık’tı.”55 
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İmparatorluğun yıkılmasından sonra da kilisenin gücü kaybolmadı. 

Yeni gelen kavimler kısa süre içinde Hristiyanlığı benimsediler, dolayısıyla  

yeni kurulan imparatorluklarda da kilise önemini korudu. Avrupa’da merkezi 

otoritenin zayıflaması,  feodalitenin ortaya çıkması da  durumu değiştirmedi. 

Kilise, bu yeni duruma da uyum sağladı. Piskoposlar ve manastırlar, bu 

dönemde bulundukları bölgelerde güçlerini iyice artırdılar. Eğitim neredeyse 

bir tekel olarak kilisenin yetkisindeydi, bunun yanı sıra vergi toplamak, 

yargılama yapmak  gibi önemli yetkileri ellerinde bulunduruyorlardı. 

“Şarlman’ın imparatorluğu çöktüğünde , piskoposların durumu bundan 

olumsuz etkilenmek şöyle dursun , daha da güvenceli bir duruma geldi. 

Monarşinin gücünü ortadan kaldıran feodal prensler, Kilise’nin gücüne 

dokunmadılar. ..... Bu nedenle onuncu ve onbirinci yüzyılların kargaşası 

ortasında kilisenin üstünlüğü zarar görmemiştir”56 

Kilise, gücüyle orantılı olarak genişledi. Daha büyük, daha organize 

bir kurum haline geldi.  “Bu çaptaki bir aygıtın çok sıkı örgütlenmesi 

gerekiyordu; kilisenin hizmetkârları artık devletin hizmetkârları kadar 

kalabalıktı ve onlar kadar titizlikle örgütlenmişti. Hiyerarşinin tepesinde papa 

vardı; aynı zamanda Roma piskoposu ve Aziz Petrus’un varisiydi; bir çeşit 

dini imparatordu. Onun altındaki piskoposlar (başpiskoposlar, metropolitler) 

her biri bir eyalette olmak üzere devlet düzeninin valileri gibi çalışıyorlardı.”57 

Güçlü ve kalabalık bir örgüte sahip olan kilise aslında her zaman 

ticaret tarafından sağlanan mallara ihtiyaç duyuyordu: Kandiller için 

zeytinyağı, papirüs, manastırda yaşayanlar için tahıl, şarap v.s. Bu ürünlerin 

bir kısmını çevrelerinde bulunan ve kendilerine hizmet yükümlülüğü bulunan 

köylerden temin edebiliyorlarsa da , daha fazlası için tacirlere ihtiyaçları vardı. 
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Ticaretin gerilemiş olduğu dönemde dahi,  manastırlar az sayıdaki tacirin 

ziyaret yerleri arasında önemli bir yer teşkil ediyordu.  

Ancak, onbirinci yüzyılla birlikte artan ticaret, yeni bir toplumsal 

sınıf olarak tüccarları ve ticari kapitalizmi doğurduğunda, buna karşı en 

kuvvetli tepki kiliseden geldi. Tacirlerin kazanç hırsı, kilisenin dini öğretisinde 

her zaman kınanan ve aşağılanan bir durumdu. Tacir, hem günahkâr, hem de 

alt tabakadan bir insan olarak görülüyordu. Zamanla büyük servetler elde eden 

ve toplumda önemli bir yere gelen tüccarların bu yeni konumunun 

kabullenilmesi kilise için  zordu. “Burjuvazinin ihtiyaç ve eğilimleri, Batı 

Avrupa’nın geleneksel örgütlenmesiyle öylesine bağdaşmazdı ki, derhal 

şiddetli bir muhalefet yarattı. Bu eğilim ve ihtiyaçlar, maddi olarak büyük 

mülk sahiplerini, manevi açıdan ise,  ticarete karşı olan nefreti 

dizginlenemeyen  kilisenin tüm fikir ve çıkarlarına terz düşüyordu.”58 

Kilise ticarete karşı afaroza kadar varan tehditlere başvurdu. 

Hristiyan köle ticaretini, faizle borç alıp vermeyi kesin olarak yasakladı, kâr 

hadlerini sınırlandırma teşebbüslerinde bulundu. Ancak kilisenin tüm tehdit ve 

yasaklarına rağmen ticaret gelişmesini sürdürdü. Katı faiz yasağı  tüccarların 

bulduğu pratik  ( ve hileli ) çözümlerle aşıldı , büyük karlar getiren Doğu 

ülkelerine köle ticareti hiçbir zaman tam olarak engellenemedi ve tüccarlar 

uzak ülkelerden getirdikleri ürünleri büyük karlarla satmaya devam ettiler.  

Ticaret , toplumun tamamına olduğu gibi Kilise’ye de kendi kurallarını 

zamanla kabul ettirdi, ancak zaman zaman onun kurallarına da boyun eğmek 

durumunda kaldı. 

Kilisenin yasaklamaları Ortaçağ ticaretinde Yahudi tüccarları daha 

da ön plana çıkardı. “Sombart, Yahudilerin üstünlüğünün ‘kapitalist 
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zihniyet’in oluşumuna , dinsel hükümlerin dindaşlara karşı yasakladıklarını, 

diğerlerine karşı izin vermesinde görmektedir.”59  

Daha Erken Ortaçağ’da, Asya’nın ve Avrupa’nın her yerinde 

Yahudi tüccarlar bulunmaktaydı. Ticaretin gerilediği tacir sınıfının ortadan 

kalktığı dönemlerde, sınırlı olarak devam eden ticarette Yahudiler ön 

sıralardaydı. “O kadar ki , Judaeus (Yahudi) ve mercator (tüccar) kelimeleri 

neredeyse eşanlamlıdır.”60  “İslam topraklarına ve Hristiyan Avrupa’nın her 

yerine dağılan İsrail toplulukları her yerde kentlerin gettolarında ayrık olarak 

zor koşullarda yaşayan azınlıklar durumunda kaldı. Normal zamanlarda, tabi 

oldukları devlet güçleri tarafından korunan ve hoşgörüyle karşılanan bu 

toplulukların ticaret teknikleri ve para işlerindeki ustalığı, içinde bulundukları 

topluluklarca hem takdir edildi, hem de horlandı, ama onlardan vazgeçilemedi; 

yine de Yahudiler Avignon papalarının ve İstanbul sultanlarının en iyi 

kesenekçileri (fermiers) oldular.”61   

Bununla birlikte sınırlı olarak devam eden bu ticareti Erken 

Ortaçağ’da ticaretin gerilemediğine kanıt olarak kabul etmek, ya da ticaretin 

tamamen Yahudi tüccarlar sayesinde geliştiğini öne sürmek  yanlış olacaktır. 

Bunlar, Ortaçağ boyunca varlıklarını sürdürmüşlerse de faaliyetleri belli bir 

yoğunluğu aşmamış, kilisenin Hristiyan alemi üzerinde, yasak ve 

engellemelerinin devam ettiği süre içerisinde ön plana çıkmışlardır. 

“Kapitalizmi kesinlikle Yahudiler’in icat etmediklerini ekleyelim ve 

kapitalizmin şu günde, şurada, şu veya bu gibi kişiler tarafından icat edildiği 

düşüncesine katılmadığımızı bildirelim. Yahudiler kapitalizmi icat etmiş veya 
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yeniden icat etmiş olsalardı bile, bu birçok başka kimsenin refakatiyle olmuş 

olurdu.”62 

4-XIV. YÜZYIL, LONCALAR ve HİMAYECİLİK 

1000 yılından itibaren kendini tüm Avrupa’da gösteren ve 

Avrupa’nın yapısını değiştiren ekonomik yükselme XIV. yüzyıla gelindiğinde 

öncelikle hız kezti.  

 Tarıma açılacak arazilerin giderek azalması, tarımdaki üretim 

artışın yavaşlattı. Ancak nüfus artışının devam ediyor olması beraberinde 

büyük kıtlıkları getirdi. Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde yıllar süren kıtlıklar 

yaşandı. XIV. Yüzyılın ilk yıllarında tüm Avrupa kıtlık sorunuyla mücadele 

etmek zorunda kaldı, “1317’ye dek İngiltere’yi , Çukur Ülke’yi, Fransa’yı, 

Almanya’yı İskandinavya’yı, hatta Rusya’yı kasıp kavurdu. .... Bu kıtlıklarda 

Ieper nüfusunun %10’u, Brugge nüfusunun da %5.5’u ölmüştür.”63 

Avrupa yüzyılın başında kıtlıkla boğuşurken, çok daha büyük bir 

felaket ise kapıdaydı. Tarihe “kara ölüm” olarak geçen büyük veba salgını 

XIV. yüzyıl ortasında Avrupa nüfusunun önemli bir kısmının ölümüne sebep 

oldu. 1347’den aralıklarla 1400’ e kadar devam eden bu salgında Ortaçağ 

tarihçileri Avrupa nüfusunun yaklaşık %30 ila %40’ının hayatını kaybettiğini 

tahmin etmektedir.    

“Bu doğal felaketlere daha az acımasız olmayan siyasal felaketler de 

eklendi. Bütün yüzyıl boyunca İtalya iç mücadelelerle hırpalandı, Almanya 

sürekli bir anarşinin kurbanı oldu. Nihayet Yüzyıl Savaşları Fransa’yı çökertti, 

İngiltere’yi ise tüketti.”64   
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Diğer yandan ekonomik faktörler de ticaretin aleyhindeydi. “İtalyan 

dokumacılığı Felemenk dokumacılığının gerilemesine yol açmıştı. İlhanlılar’ın 

çöküşü ipek ticaretini aksatmış, Tebriz’deki ajanlarını çeken Venedikliler 

(1338’de) ve Cenevizler (1340’ta) önemli bir hammadde kaynağını ve iyi bir 

pazarı yitirmişlerdi. İngiltere Kralı III. Edward’ın Fransa’ya karşı sürdürdüğü 

savaşın başında borçlandığı muazzam meblağı ödemeyeceğini açıklaması, 

borcu veren Bardi ve Peruzzi ailelerinin iflasına yol açmıştı(1343).”65 

Nüfusun azalması , ekonomik gelişme döneminde esnekleşen bazı 

kuralların yeniden uygulanması sonucunu doğurdu. İşgücünün ( ve dolayısıyla 

gelirlerinin) büyük kısmını kıtlık ve salgınlarla kaybeden büyük toprak 

sahipleri, kendilerine bağlı serflerin yükümlülüklerini artırma, özgürlüklerini 

daraltma eğilimi içine girdiler. Kaçakların iadesi için kendi aralarında 

anlaşmalar yaptılar. “Köylülere yönelik saldırının bir cephesi hareket 

serbestisinin kısıtlanmasıydı. Demografik büyüme döneminde birçok yerde 

manordaki nüfus fazlasının manoru terk etmesine para karşılığı izin verilir 

olmuştu. ... Kısmen gevşetilmiş olan kısıtlamalar artık daha şiddetli olarak 

uygulamaya konuyordu. ... Saldırının bir başka cephesini de köylülerin 

yükümlülüklerinin doğrudan doğruya artırılması girişimi oluşturuyordu.”66 

Büyük ekonomik bunalım, böylece sınıf çatışmalarını da 

belirginleştirdi. XIV. yüzyılın ikinci yarısı Avrupa’nın birçok yerinde köylü 

ayaklanmalarına sahne oldu.  Genel ekonomik gerilemeden elbette ticaret de 

payını aldı, gerek pazarların, gerekse üreticilerin azalması ticaret hacminde 

belli bir daralmaya sebep oldu.  

Kentler kendi üretim ve ticaret ilişkilerini koruyabilmek adına son 

derece sıkı tedbirler almaya başladılar. Bu korumanın iki yönü vardı. Birincisi 

kentli üretici ve tacir arasındaki dengeyi sağlayarak tüketiciyi korumak, diğer 
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yönü ise kente dışarıdan gelecek ürünlere  karşı kentli tüccar ve zanaatkârı 

korumak.  

Kentsel koruma sözkonusu olduğunda tamamen kentli olan bir 

başka kurum karşımıza çıkmaktadır: Loncalar. “… kentlerin asli nüfuslarını 

oluşturan tüccar ve zanaatkarlar loncalar halinde örgütlenmişlerdi.”67 Bu 

loncaları esnaf loncaları ve tüccar loncaları olarak ayırarak inceleyelim. 

“Esas itibarıyla Ortaçağ esnaf loncaları , belirli bir sanatı kamu 

otoritesince konulan kurallar çerçevesinde icra etmek tekeline sahip 

endüstriyel bir birlik olarak tanımlanabilir.”68 Kent içinde belli bir alanda 

üretim yapmak isteyen zanaatkar, o loncaya üye olmak zorundaydı. Böylelikle 

üretim sürekli olarak denetim altında tutuluyordu.  

Endüstri henüz büyük sermayenin doğrudan ilgi alanı olmadığından 

zanaatkarlar atölyelerinde birkaç kişi ile çalışmaktaydılar. Loncalar 

atölyelerde çalışanların ücretlerinden, kullanılacak malzemeye kadar pek çok 

konuda kural koyma yetkisine sahiptiler. “ [loncalar] … çalışma saatlerini 

belirliyor, fiyat ve ücretleri saptıyor, her türlü reklamı yasaklıyor, 

atölyelerdeki işçi ve alet sayısına karar veriyor, en kılı kırk yarıcı ve 

engizisyona özgü yetkilerle donatılmış nezaretçiler tayin ediyor , tek kelime 

ile üyelerinin her birine hem koruma hem de mümkün olduğunca eksiksiz bir 

eşitlik sağlamanın çarelerini arıyordu.”69 Dolayısıyla esnaf loncaların serbest 

rekabetin önünde önemli bir engel oluşturduğu ve bu sebeple kapitalist 

düşünceyle çatıştığı açıktır. “Ortaçağ kent ekonomisinin doğasında var olan 

korumacılık kendini en güçlü olarak burada gösteriyordu.”70  
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Esnaf loncalarının bu sıkı korumacı tutumları tacirlere karşı genel 

bir  karşı tavır almalarına sebep olmuştur.  Dönemin en büyük kapitalistlerinin 

tüccarlar olduğu nazara alınırsa her türlü girişimciliğe karşı olan loncanın bu 

tavrını anlamak zor değildir. Ancak esnafın ürettiklerinin en büyük alıcı 

kitlesinin tüccarlar olması sebebiyle tüccarlar bir şekilde lonca’nın kurallarıyla 

uyum sağlamak durumunda kalmışlardır. . “Kapitalizm her şeyden önce 

kentsel tüccarın kapitalizmidir. Ama bu tüccarlar, toptancı veya girişimci 

olarak , işin başında, kentlerin kendi evlerindeki zanaat hayatını örgütlemek 

için yarattıkları lonca düzeni’nin içine dahil olmuşlardır.”71  

Esnafın, üretimi yapmadan önce üreteceği şeyi belli bir tüccara 

satmayı vaad ettiği ve hatta üretim için gerekli malzemenin bizzat tüccar 

tarafından temin edildiği verlagsystem, lonca düzeni ile tacir arasındaki 

uyuşmazlıklar açısından önemlidir. “Verlagsystem, tüccarın işveren olduğu bir 

üretim örgütlenmesidir; bu işveren zanaatkara hammaddeyi  ve ücretin bir 

bölümünü avans olarak vermekte, ücretin geri kalanı işlenmiş ürünün 

teslimiyle ödenmektedir. Böylesine bir düzen erkenden , genel olarak 

söylendiğinden çok daha erkenden , kesinlikle XIII. yüzyıl genişlemesinden 

itibaren ortaya çıkmıştır.”72 Ancak üretimin tamamen tacirin talepleri 

doğrultusunda gerçekleşmesi, zanaatkârın kullanılacak madde ve üretilecek 

ürün yönünden tacirin talimatlarıyla bağlı olması ve işlenecek malzemenin 

tüccar tarafından sağlanması atölye sahibi zanaatkârı da adeta ücretli bir işçi 

durumuna düşürmekteydi. Bu durum lonca tarafından kurulmak istenen 

düzene son derece ters olup, lonca sistemine zarar veriyordu.  

Esnaf loncalarının tacirlere karış katı tutumu , Pirenne’ye göre 

endüstrinin ve ticaretin gelişmesine engel olmuş, hatta gerilmesiyle 

sonuçlanmıştır: “Loncaların kapitalist müteşebbislere karşı olan tutumu , doğal 
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olarak ileri derecede bir güvensizlik ve kuşku içeriyordu. Kumaş endüstrisini 

örgütleyen büyük tacirler , dokumacılar loncasına kayıtlı olmaya ve 

kendilerini yalnızca atölyelerin başı olma durumuna indirgeyen düzenlemelere 

boyun eğmeye zorlanıyordu. …  Bunların yabancı olmaları  olgusu , onları 

yalnızca hemşehrilerin tabi olduğu yasalara karşı koruyordu. Bununla birlikte 

ücretlerdeki sürekli artış , işçilerin artan talepleri , dokumacı ve çırpıcıların 

değişmeyen düşmanlığı ve ayrıcalıklarda bir gedik açılmadan değiştirilemeyen 

teknik sürecin inatçı bir şekilde korunması gibi nedenlerin bir sonucu olarak 

endüstri yavaş yavaş geriliyordu. Kentsel bireycilik nasıl kentlerin büyük çaplı 

endüstriyi engellemesine yol açtıysa aynı şekilde büyük çaplı ticaretin 

engellenmesine de neden oldu. Ondördüncü yüzyıl boyunca panayırların 

gerileyişi ve zanaatkârların o amansız himayeciliği ile böylesine bağdaşmayan 

bir kuruma karşı olan nefretleri ilişkisiz değildir.”73 

Tüccarlar da kısa süre içerisinde kentte kendi loncalarını kurmuşlar  

ve kent ticaretiyle ilgili önemli ayrıcalıklar elde etmişlerdir. “… portus halkı 

gibi ayrı tür kişilerden oluşan bir halkın ortasında bir gurup insanın yığınların 

denetimini ele alması ve bu yığınlara yön vermek için yeterli güce ve 

saygınlığa sahip olması gerekliydi. Onbirinci yüzyılın ilk yarısında tüccarlar 

kararlı bir biçimde bu rolü üstlendiler. … Ticaretin gereksinimleri tüccarları 

lonca ya da hanse adı verilen kardeşlik örgütleri … -her tür yetkeden bağımsız 

ve kendi yasalarını kendileri yapan özerk kuruluşlar-  oluşturmaya 

zorlamıştır.”74 Hanse, gilda mercatorum, fraternitas gibi isimlerle anılan75 bu 

loncalar kentin sınırları içinde ticaret yapma tekelini ellerinde tutuyorlar ve 

dışardan gelen tacirlere karşı bu ayrıcalıklarını sonuna kadar koruyorlardı.  

 “Tüccar loncaları 10.-12. yüzyıllar arasında kentlerin 

canlanmasından kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Asli amacı kent tüccarının 

                                                 
73 Pirenne, Ortaçağ Avrupası…, s.168-169 
74 Pirenne, Ortaçağ Kentleri, s.137 
75 Heaton, s.181 



 39 

ayrıcalıklarını korumak olan tüccar loncası , genellikle kente statüsünü ihsan 

etmiş olan senyörün izni ile kuruluyordu.”76  

Tüccar loncaları ekonomik olarak ellerinde tuttukları büyük güçle 

sadece ticari ayrıcalıklarla yetinmemişler idari açıdan da önemli yetkiler elde 

etmişlerdir. Pek çok yerde loncalar, kent yönetimine katılmışlar, bazı 

durumlarda yargılama yetkisini kullanmışlardır. “St. Omer’de lonca ile kale 

komutanı Wulfric Rabel (1072-1083) arasında yapılan bir düzenleme , loncaya 

kentsoyluların davalarına bakma yetkisi tanıyordu.”77 

İster tüccar loncası, ister esnaf loncası olsun loncanın temelinde 

yatan mantık aynıdır: Kent içerisinde ayrıcalık elde etmek ve bu ayrıcalıkları 

koruyabilmek. “Loncaların değişimi, aynı meslek dalına mensup kişilerin 

anlaşmaları ve kendilerini aşağılık ama gündelik hayata ilişkin konularda , 

diğerlerine karşı savunmalarıdır. Lonca düzeyindeki uyanıklık , her şeyden 

önce kent piyasasına yöneliktir, çünkü her meslek birliği buradan payını almak 

istemektedir. Bu, ayrıcalık anlamına gelen ‘serbesti’lerin, istihdamın ve kârın 

güvenliği anlamına gelmektedir. Fakat para, parasal ekonomi, uzak mesafe 

ticareti –kısacası tüccar- asla basit olmayan bir oyuna müdahale 

etmektedirler.”78 

Kentsel korumanın diğer yönü  olan kentli tüccarın dışarıdan 

gelenlere karşı korunması tüccar loncalarının faaliyetlerinin ve ayrıcalıklarının 

bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.  Kentle çevresindeki kır arasındaki 

alış verişte kent yasaları, kentlinin korunması için sıkı tedbirler alıyorlardı. Bir 

tüccarın kırdan toplu olarak ürün satın alması çeşitli sınırlamalara tâbiydi. Bu 

şekilde kırda yetişen ürünlerin kent pazarına gelmesinde mümkün olduğu 

kadar aracıların olmaması sağlanmaya çalışılıyordu. Ancak sözkonusu olan 
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dışarıdan kente gelip ticaret yapmak isteyen tüccarlar olduğunda  bu defa 

yasalar tersine dönüyor, kentte ticaret yapmak için kent içinden bir tüccarın 

aracılığını zorunlu kılıyordu. “Yabancı kapitalistlerin istilasına karşı, onları 

perakende ticaretin dışında tutmak şeklinde bir başka önlem alındı. perakende 

ticaret, el sürülemez bir hak olarak burg’lunun tekelinde kaldı.  … Böylece 

kent yasaları , perakende ticaret için tasvip etmedikleri o aracıyı toptan ticarete 

zorla kabul ettirdiler.”79  

Yukarıda belirttiğimiz gibi loncalar ve himayeci kent tutumu daha  

ekonomik canlanmanın ilk yüzyıllarından itibaren varolmuşlardır. Ancak XIV. 

yüzyıl bu tutumun artmış olduğunu söyleyebiliriz. “Abartmaksızın 

söylenebilecek tek şey , onüçüncü yüzyılla karşılaştırıldığında , öndördüncü 

yüzyılda  kent sanayinin her zaman kendi yapısında var olan yerel ayrıcalık 

ruhunu son sınırına kadar geliştirmiş olduğudur.”80 Bu kısıtlamalar her ne 

kadar kent endüstrisi ve ticaretini korumak amacıyla  getirilmiş iseler de 

kentin özerk yapısına darbe vurmuşlar ve  kapitalizmin gelişmesinde  engel 

teşkil etmişlerdir. “Her ne kadar kentsel özerklik, birkaç yüzyıl boyunca 

babadan oğula geçen ya da feodal rejimlerden doğmuş ise de   , doğrudan 

doğruya çağdaş kapitalizmle sonuçlanmamıştır. Tersine merkantilizmin 

egemenliği altındaki eskiden özerk olan kentler , giderek kapalı, tekelci , 

seçkin asillerce ve saltıkçı devletin gelişmesi ile baltalanmıştır. Her ne kadar , 

10. ve 13. yüzyıllar arasındaki dönemde kentsel özerkliğin genişlediği 

görülmüş ise de , 14. ve 16. yüzyıllar arasındaki dönem, kentlerin özerkliğine 

darbe vurmuştur.”81 
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C-TİCARET YOLLARI                                                                           

Ortaçağ  Avrupa ticaretinin en önemli özelliklerinden birisi 

uluslararası niteliğidir. Ticari kapitalizmin gelişmesinde en önemli unsur uzak 

mesafe ticareti olmuştur. Uzak mesafe ticaretinde gerek ticareti yapılan 

ürünlerin niteliği, gerekse ürünün tacir tarafından alındığı ve satıldığı 

mekanların birbirinden kopuk olması tacirin kâr marjını arttırmasını 

sağlıyordu. “Birbirinden uzakta olan ve birbirlerinden habersiz olan arz ve 

talebin ancak bir aracının müdahalesiyle buluşmakta olduğu iki piyasanın 

fiyatları üzerinde oynanmakta değil midir? .... Uzak mesafe ticareti risk, ama 

ondan da fazlası , olağandışı kârlar demektir.” 82 “Garip görülebilirse de , 

Ortaçağ ticareti başlangıcından itibaren yerel ticaretin değil, fakat uluslarası 

ticaretin etkisi altında gelişmiştir. Onbir ve onikinci yüzyıllardaki ekonomik 

canlanışın başlıca aracı olan profesyonel tüccar sınıfının doğumuna yolaçan, 

tek başına bu olguydu.”83  Bu tüccarlar bazen gemilerle uzun yolculuklar 

yaparak , bazen kara yolunu kullanıp kıtanın içlerine ulaşarak , ama sürekli bir 

şekilde gezerek ticaret yapıyorlardı. “Tıpkı Venedik ve Alalfi , daha sonra da 

Pisa ve Cenova gemilerinin uzun deniz seferlerine çıkmaları gibi, Kara 

Avrupası tacirleri de geniş alanlar üzerinde gezici bir yaşam sürdürüyorlardı. 

Bunun onlar için büyük kârlar elde etmenin tek yolu olduğu açıktır. Yüksek 

fiyatlar elde etmek için, uzak yerlerde bol olan ürünleri araştırmaları 

gerekiyordu; sonra bunları az bulundukları için değerlerinin yüksek olduğu 

yerlerde kârla satıyorlardı.”84 

Ticaret yapılan alan ne kadar genişse, mesafeler ne kadar uzunsa, 

tacirin kazancı ve önemi artmaktaydı: “ Bir tüccar her zaman alıcılar, mal 

sağlayıcıları, borçlular, alacaklılarla ilişki halindedir. Bu ajanların ikamet 

yerlerini bir haritaya aktarırsanız, bütünü bizzat tüccarın hayatına hükmeden 

                                                 
82 Braudel, Maddi Uygarlık..., C.2, s. 357 
83 Henri Pirenne, Ortaçağ Avrupası...,  s.115 
84 Pirenne, Ortaçağ Kentleri, s.93 
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bir mekan resmolacaktır. Bu mekan ne kadar genişse, sözkonusu tüccar, ilke 

olarak ve fiili durumda da hemen hemen her zaman o kadar önemli 

olmaktadır.”85  

Uzak mesafeler sözkonusu olduğunda deniz ticareti, kara ticaretine 

nazaran çok daha kârlıydı.  Avrupa’nın siyasi olarak bölünmüş yapısı kara 

ticaretini hem zorlaştırıyor, hem de giderleri artırıyordu. Geçilen her şehir, her 

toprak ayrı bir kent yönetimine ya da ayrı bir senyöre vergi vermek anlamına 

geliyordu. “..... yük katırı ve mallarıyla bir tacir bir şehre veya bir toprak 

sahibine , her biri küçük olan gabelle veya teleoni ya da dazii ödemek için 

durmak zorundaydı. Bu çok sayıda gabelle ve teleoni biraraya toplandığında 

önemli bir toplamı temsil eder hale geliyordu. Bu nedenle tabii ki , dönemin 

insanları olanak olduğunda kara ulaştırmasından kaçmak ve denizle veya 

nehirle su yolunu izlemeyi denemişlerdi.”86 Gezgin tüccarların ödemekle 

yükümlü oldukları bu paralar İngiltere’de passage (geçiş parası), pontage 

(köprü parası),  lastage (durma parası) , stallage (tezgah parası) olarak 

adlandırılıyordu.87 

Kara ticaretinde vergiler dışında, ulaşım da maliyetleri artıran 

önemli bir faktördü. Öncelikle istilalar sırasında Avrupa’nın hemen hemen 

tamamının yolları harap olmuştu. Diğer yandan tekerlekli arabaların hem 

kapasiteleri düşüktü, hem de sayıları azdı. Bu da  kara taşımacılığının pahalı 

bir seçenek olmasına sebep oluyordu. Ticaretin gelişmesiyle birlikte  yollar 

onarılmaya başlanmış, yeni yollar , köprüler ve konaklama yerleri inşa 

edilmiş, seyahat edenleri korumaya yönelik hukuksal kurallar konulmuştu. 

Ancak bütün bunlar kara ulaştırmasının maliyetini düşürmek için yeterli 

olamıyordu. “Onbirinci yüzyıldan önce Güney İtalaya’da dört tekerlekli bir 

araba kullanımının 3 veya 5 acr’lik iyi bir toprak kadar maliyeti vardı. .... Hem 

                                                 
85 Braudel, Maddi Uygarlık....,C.2, s.156 
86 Cipolla,Akdeniz Dünyası...,  s.60 
87  Smith, s.424 
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kara ve deniz yoluyla ulaştırma araçlarında, hem de organizasyonda teknik 

ilerlemeler yapılmıştı. Seyahat edenler için hanların ve onların hayvanları için 

de ahırların kurulması , özellikle onikinci yüzyılın başlangıcından sonra 

seyahati kolaylaştırmıştı. Ama bütün bu ilerlemelere rağmen ulaştırma güç ve 

maliyetli kaldı. Kara ulaşımı özellikle dezavantajlı bir durumdaydı. Ormanlık 

veya dağlık ya da birçok büyük akarsuların kestiği Avrupa’nın büyük bir 

kısmının eğim ve coğrafik görünümü veri iken tekerlekli araçların kullanımı  

yeterli bir yol ağı kurulana kadar çoğunlukla olanaksızdı.”88  

Deniz ticaretinde ise hem gemilerin kapasitesinin daha yüksek 

olması, hem kara taşımacılığında karşı karşıya kalınan vergilerin bulunmaması 

taşıma maliyetlerini düşürüyordu. Diğer yandan  ürünün alındığı ve satıldığı 

yer arasındaki mesafenin daha uzun olması, kârın da büyümesi sonucunu 

doğuruyordu. “Göreli maliyetleri hesaplayacağımız bol veya kesin verilerimiz 

yoktur, ama yaklaşık bir biçimde, diğer şeyler eşit olmak üzere, onüçüncü 

yüzyılın sonunda deniz ulaştırmasının  kara ulaştırmasının maliyetinin yirmide 

biri olduğu hesaplanmıştır.”89 Sadece bu veri bile deniz ticaretinin önemini tek 

başına ortaya koymaktadır. Kısa zamanda büyük kârlar elde etmek isteyen 

tacir, elbette mümkün olduğunca deniz yolunu kullanmayı tercih edecektir. 

Deniz ticareti, kara ticaretine nazaran daha kârlı olmakla birlikte, 

daha riskliydi. “Deniz kaderi adı altında hesaplanamayacak kadar çok felaket 

yeralmaktadır ; savaş, korsanlık, misilleme, müsadere, elkoymalar vardır ; 

tekneleri bazen limanlarda hareketsiz hale getirip, onları işsiz bırakan, bazen 

de onları yollarından çok uzağa saptıran rüzgarın cilveleri vardır ; sürekli 

arızalar vardır (su yolu açılması, direk kırılması, onarım isteyen dümen) ; 

sahilde veya açık denizde teknelerin batmaları vardır ve batışlarda bazen malın 

telafisi mümkün değildir ; tekneyi safra atmak zorunda bırakan fırtınalar 

                                                 
88 Cipolla, Akdeniz Dünyası...,  s.58-59 
89 Cipolla, Akdeniz Dünyası...,  s.61 
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vardır, bu durumda yükün bir kısmı denize atılmaktadır ; yangın vardır ve 

meşale haline dönüşen tekne , su çekiminin altında bile  yanmaktadır.”90 

Bütün bu risklere rağmen büyük tüccarın deniz ticaretine yatırım yapmasını 

sağlayan faktör, kârın büyüklüğüydü. “Denizde, yatırılan paralar ve ödüller 

çok daha büyüktür. Deniz zenginliktir.”91 

 Belirttiğimiz gibi deniz ticaretinin riskleri, kârların büyüklüğü 

karşısında önemsizleşmektedir.  “Sigorta ile korunan büyük macera bile 

risklidir, ama bu risk sınırlıdır, ayrıca uzak mesafe ticaretinin sözkonusu 

olduğu her seferinde, büyük yatırımlar, uzun vade ve büyük kârlardan ötürü bu 

riske girmeye değmektedir. İncelmiş ve spekülatif olan büyük maceraya borç 

verme işleminin , derinlemesine olarak taşıyıcının kârından daha fazla,  

tüccarın kârına yönelik olarak büyük sermayenin deniz taşımacılığına 

katılmasının yolu olmasında şaşılacak bir yan yoktur.”92 

Gerek ticarete konu olan ürünlerin kıymetli, gerekse genel ticaret 

hacmi içindeki ağırlığının büyük olması sebebiyle  ticaret yolları da genel 

olarak deniz  ticaretinin seyrine göre şekillenmekteydi. Bu nedenle ticaret 

yollarını Akdeniz ile Kuzey Denizi ve Baltık olarak inceleyeceğiz. Akdeniz 

dünyası, Güney Avrupa’nın, Kuzey Denizi ve Baltık ise Kuzey Avrupa 

Ülkeleri ve İngiltere’nin ticaret yollarını, önemli ticaret merkezlerini ve bu 

bölgelerde  ticareti yapılan ürünlerin niteliklerini  genel hatlarıyla bize 

sunacaktır. 

 

 

 

                                                 
90 Braudel, Maddi Uygarlık..., C. 2 , s.324 
91 Braudel, Maddi Uygarlık..., C. 2 , s.317 
92 Braudel, Maddi Uygarlık..., C. 2 , s.323 



 45 

∗ 

                                                 
∗  McEvedy, S.71’den alınmıştır.  



 46 

1-AKDENİZ 

Tarih boyunca Avrupa, Kuzey Afrika, Anadolu ve bunların ilişki 

içinde olduğu tüm dünya için önemli bir ticaret yolu olan Akdeniz’in Ortaçağ 

Avrupası’nın ticaretinde oynadığı rol de son derece önemlidir. Akdeniz, 

Avrupa ticareti için önemliydi, zira hammadde kaynakları ve pazarlardan 

Avrupa’ya ulaşan yolların hepsi Akdeniz’de birleşiyordu. Uzak Doğu, Orta 

Asya, Rusya, Ortadoğu  ve hatta Hindistan’dan gelen bu yollar Akdeniz’de 

nihayet buluyordu.  

Çin’den getirilen mallar Rusya üzerinden Konstantinopolis’e,  

Ortadoğu’dan gelen mallar Dicle ve Fırat nehirlerini aşıp Suriye limanlarına, 

Hint Okyanusu’ndan gelen mallar ise Kızıldeniz üzerinden Mısır’a ve 

buralardan da Akdeniz’in batısındaki liman kentlerine ulaşıyordu. Böylece 

Akdeniz iki önemli uluslararası ticaret yolunun; İpek Yolu ve Baharat Yolu 

ticaretinin tüm imkânlarından faydalanıyordu.  

Doğu ve Batı arasında bir köprü görevini yerine getiren Akdeniz, 

Ortaçağ’da önce Doğu ve Batı’nın iktidar çatışmalarına sahne olacaktır. 7. 

yüzyılda, Bizans İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü bu topraklar, yeni bir 

kültürle tanışacak ve bu kültür ile Avrupa arasındaki büyük mücadeleye 

tanıklık edecektir. 

Yeni İslam medeniyetinin Avrupa ile girdiği mücadelede önemli 

kazanımlar elde etmesi, Suriye, Irak ve Mısır’ın, daha sonra İspanya ve 

İtalya’nın bir bölümünün  fethi, daha evvel de belirttiğimiz gibi, Doğu 

Akdeniz ile Batı Akdeniz  ticaretinin büyük ölçüde durmasıyla sonuçlandı. 

Araplar’ın fetihleri önemli ticaret noktalarını ve kavşakları Avrupalılar’a 

kapatmıştı, Hristiyanlar’ın elinde kalan birkaç limana ulaşmak için de artık 

Avrupalılar’ı daha tehlikeli deniz yolculukları beklemekteydi. “823’te Araplar, 

Girit’e saldırıp aldılar. .... Yüz elli yıl boyunca (ada Bizans tarafından tekrar 
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ele geçirilinceye kadar) Girit’ten kalkan Arap deniz serserileri , o zamana 

kadar İmparatorluk donanması tarafından korunan kentlere ve adalara saldırıp 

yağmaladılar.”93 Ve elbette Girit Araplar’ın ticaret yolları üzerindeki tek 

kaleleri değildi. 

Akdeniz ticaretinin devam ettiği, İslam egemenliğinden sonra da 

Avrupalı hacılar ve gezginlerin bu toprakları ziyaret ettiğine ilişkin kanıtların 

bulunduğu ileri sürülmüşse de, bunlar münferit birtakım girişimleri 

aşmamaktadır ve tacir sınıfının düzenli ve sistemli bir hareketine delil 

oluşturabilecek ağırlıkta değillerdir. Özellikle onuncu yüzyıla kadar 

Akdeniz’de ticari faaliyetin önemli ölçüde azaldığını söylemek mümkündür. 

“Roma uygarlığının uyum ve bütünlüğünü sağlayan Akdeniz kıyılarına, 

İslamiyetle birlikte yeni bir dünya girmiş ve günümüze kadar sürecek olan bir 

kopukluk meydana gelmiştir. Artık mare nostrum  kıyılarında iki karşıt 

uygarlık yayılmaktadır. O zamana kadar Hristiyanlığın merkezi olan deniz, 

artık onun sınırıdır. Akdeniz birliği kırılmıştır.”94 

İlk İslam fetihlerinden sonra, Doğu Akdeniz ticareti 

Konstantinopolis ve birkaç Hristiyan limanı arasında devam etmiştir. 

“Karolenjlerde olduğunun aksine Bizans İmparatorluğu’nda lüks mallara olan 

talebi besleyen kent hayatı ortadan kalkmamıştı. Birinciden ikinciye geçiş 

başka bir dünyaya geçiş gibiydi. Burada ekonomik evrim İslam’ın ilerleyişiyle 

kat’i bir şekilde kesintiye uğratılmamış ve önemli bir deniz ticareti , 

zanaatkârlar ve profesyonel tacirlerin oturduğu kentleri beslemeye devam 

etmiştir. Toprağın herşey, ticaretin ise hiçbir şey olduğu Batı Avrupa ile 

yalnızca ticaretle yaşayan ve topraksız bir kent olan Venedik arasında varolan 

zıtlıktan daha çarpıcısı düşünülemez.”95   

                                                 
93 Ernle Bradford, Akdeniz [Bir Denizin Portresi], Çev.Ahmed Fethi, İstanbul, İşbankası, 2004, 
s.256 
94 Henri Pirenne, Hz.Muhammed..., s. 186 
95 Pirenne, Ortaçağ Avrupası, s.21 
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  Doğu Akdeniz için geçerli olan bu durumun, Batı Akdeniz için de 

geçerli olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. “Batı ile Doğu arasındaki 

deniz ulaşımının 650’ler civarında Sicilya’nın doğusunda kalan bölgelerde, 

daha sonra 7. yüzyılın ikinci yarısında da bütün Batı Akdeniz’de sona erdiğini 

söylemek mümkündür.”96  Batı Avrupa’nın tekrar Akdeniz ticaretine dahil 

olabilmesi için iki yüzyıl kadar beklemek gerekecektir. “Bizanslılar’ın ve 

onların Napoli, Amalfi, Bari ve hepsinden çok Venedik gibi uzaktaki 

limanlarının dokuzuncu yüzyılda, Sicilya Arapları, Afrika Mısır ve Küçük 

Asya ile oldukça etkin bir biçimde ticaret yaptığı doğrudur. Ancak Batı 

Avrupa ile olan durum oldukça farklıydı. Burada karşı karşıya gelen iki dinin 

düşmanlığı, tarafları savaş halinde tutuyordu. .......... Onbirinci yüzyılın 

başından önce bu yörelerle İspanya ve Afrika’daki Araplar arasında herhangi 

bir iletişimin olduğunu gösteren en küçük bir iz bile yoktur.”97 

Özetle X. yüzyıla kadar  devam eden  dönemde Akdeniz ticareti 

tamamen son bulmamakla birlikte, Doğu Akdeniz havzası ile sınırlı hale 

gelmiştir.  Akdeniz’in batısı ise bu ticaretten tamamen kopmuş,   otorite 

boşluğu ve korsan saldırıları bu kopukluğu artırmıştır.  Kuzey Afrika ve 

İspanya’daki Müslümanlarla henüz tüm şiddeti ile devam eden savaşlar  İslam 

kentleriyle olan  ticareti de engellemekteydi. “Eskiden bu ülkenin en canlı 

bölgeleri olan ve ülke bütününün hayatının bir parçası olan Akdeniz şeridi, 

şimdi ülkenin en fakir ve çölleşmiş, en fazla tehdit altında kalan bölgesidir. 

Tarihte ilk kez, Batı uygarlığının ekseni Kuzey’e doğru itilmiştir.”98   

IX. ve X. yüzyılda ilk işaretleri görülen ve XI. yüzyılda  

belirginleşen ekonomik gelişmeler Akdeniz ticaretini de  yeniden canlandırdı. 

“Konstantinopolis ve Doğu’nun Hristiyan limanları, Venedik ve İtalya’daki 

Bizans kentlerinin biricik deniz ticareti hedefi olmaktan kısa sürede çıktılar. 
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Teşebbüs ruhu ve kazanç arayışının çok güçlü ve gerekli oluşu onları..... 

Afrika ve Suriye ile eski ilişkilerini yenilemekten daha uzun süre alıkoyamadı. 

Dokuzuncu yüzyılın sonundan itibaren , düzenli olarak daha da yetkinleşen 

ilişkiler kuruldu.”99  

Akdeniz ticaretinin gelişmesinde Haçlı Seferleri de önemli bir rol 

oynadı.  Haçlı orduları Doğu Akdeniz’de önemli bazı limanları ele geçirmeyi 

başardı.  Urfa ve Antakya gibi önemli ticari merkezler Müslümanlar’dan 

alındı. [Haçlı fetihleriyle beraber ] “iki bağımsız devlet çıktı ortaya :Edessa 

(Urfa) Kontluğu ve Antiokheia Prensliği.”100 Haçlı Seferleri ile sağlanan 

kazanımlar siyasi olarak uzun süre devam ettirilememişse ve Müslümanlar 

karşısında kesin bir başarı sağlanamamışsa da , ekonomik alanda yarattığı etki 

büyük olmuştur. Herşeyden evvel Haçlı orduları Doğu ülkelerindeki pek çok 

yeniliği, yağmaladıkları şehirlerin zenginliklerini ülkelerine taşımışlar ve 

Avrupa Doğu kökenli pek çok kurumla bu sayede tanışmıştır. “Haçlıların 

fetihlerinden uzun erimde en çok yararlananın Avrupa olduğu söylenebilir. 

Nasıl ki İspanya’da ve Sicilya’da tarımda, sanatta ve zanaatçılıktaki 

ilerlemeler Arap fetihlerinden kaynaklandıysa, şimdi de sürekli akan bir lüks 

mallar ve sanat eserleri (yüzyıllardır pek bilinmeyen türden güzel cam 

nesneler) seli Kuzey Avrupa ülkelerine akmaya başladı.”101  

Diğer yandan Haçlı ordularının her seferi, kendilerine destek veren 

İtalyan kentlerini ihya etti. “Haçlılar ve kurmuş oldukları devletler deniz 

gücünden yoksundu; bu gücü Pisa, Venedik ve Cenova gibi İtalyan deniz 

cumhuriyetlerinden para karşılığı sağlıyorlardı.”102 İtalyan Kentleri, hizmetleri 

karşılığında bazen para, bazen ticari ayrıcalıklar, bazen de toprak elde 

ediyorlardı. “Büyük bir mal mevcudu israfına ve insan kaybına neden olan ve 
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Avrupa’nın büyük bir kısmının gelişimini mutlak biçimde gerileten Haçlı 

Seferleri bazı İtalyan kentleri açısından fazlasıyla yararlı olmuştur. ... Avrupa 

uluslarının kapıldığı çılgınlıkların en yıkıcısı olan bu olay, bu İtalyan 

cumhuriyetleri için bir zenginlik kaynağı olmuştur.”103 

Dolayısıyla Akdeniz ticaretinin yeniden canlanışının öncüsü de yine 

İtalyan kentleri oldu. Başta Venedik olmak üzere bu kentler, coğrafi ve siyasi 

avantajları iyi değerlendirerek önemli servetler elde ettiler.  Akdeniz İtalyan 

kentleri görünürde Bizans egemenliği altındaydılar. Bu egemenlik hem onlara 

Konstantinopolis ile olan ticarette öncelik kazandırıyor, hem de kıtanın içinde 

yaşanan kargaşalardan bir ölçüde uzak kalmalarını sağlıyordu.  “Venedik, 

Amalfi, Bari ve Gaeta gibi kentler resmen de olsa imparatorluğa dahil olmakla 

yalnızca Batı Avrupa’dan daha gelişmiş bir ekonomiye sahip olan Doğu 

Akdeniz dünyasında ticaret ve taşımacılık yapmanın nimetlerinden 

faydalanmakla kalmayıp, Batı Avrupa pazarında para eden lüks malları da 

diğer batılılardan daha elverişli şartlarda elde ediyorlardı. Nitekim bu dönemin 

bu dört büyük kentinden Amalfi, Bari ve Gaeta’nın 11. yüzyılda Norman 

istilası sonucu Bizans dünyasından kopmaları ticari başarılarının da sonu 

olmuştur.”104 

Venedik, Akdeniz ticaretinin en önemli kentiydi.  Coğrafi konumu 

sebebiyle istilalardan korunmuştu. Daha evvel belirttiğimiz gibi görünüşte 

Bizans İmparatoru’na bağlı olmakla birlikte, fiili olarak kendi yönetimine 

sahip bir şehir devletiydi.  “Venedik bölgesel bir devleti kontrol eden, gelişmiş 

toplumsal kurumları olan, ekonomisi lüks mallara dayalı bir cumhuriyetti.”105  

Bir imparator, kral, ya da feodal bir lordun yönetiminde olmayan Venedik, 
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soylu ailelerin idaresindeydi. “Venedik bir oligarşiydi; iktidarın kullanılması 

yaklaşık 2000 soylu erkeğin elindeydi.”106   

Venedik, çok erken dönemde güçlü bir donanmaya ve ticaret 

filosuna sahip olmuştu. Gerçekte başka bir seçeneği de yoktu. Toprakları 

tarıma elverişli olmayan bu kent, geçimin sağlamak için ticarete, ticareti 

devam ettirebilmek için de güçlü bir donanmaya zorunlu olarak ihtiyaç 

duyuyordu. “Lagünler kenti, ne vasıta ile olursa olsun, varlığının temel şartı 

olan bu deniz ticaretini hayret verici bir enerji ve etkinlikle artırmaya kendisini 

adamıştı. Kıtada insanların toprağa tabi olması gibi, burada da tüm nüfus 

denizciliğe güveniyor ve onunla meşgul oluyordu. Dolayısıyla, zamanın köylü 

uygarlığının kaçınılmaz sonucu olan serflik, denizciler ve zanaatkârlar 

kentinde bilinmiyordu.”107 

Güçlü donanması sebebiyle Venedik, özerk yönetimini Bizans 

egemenliğinde de sürdürdü.  Zira güneyden gelen İslam istilasına karşı  

imparatorun denizdeki bu önemli güce ihtiyacı vardı.  Venedik, özerkliğini 

korumakla kalmadı, Bizans İmparatorluğu’nda önemli ayrıcalıklar elde etti. 

“Doge Pietro 992 senesinde , İmparator Vasil ve Konstantin’den , Venedik 

gemilerinin o zamana kadar Abydos’da (Nara Burnu) ödemek zorunda 

oldukları gümrüklerden kurtulma konusunda bir ferman elde etmiştir. 

Lagünler kentiyle, Konstantinopolis arasındaki ilişkiler öylesine canlıydı ki , 

ikincisinde imparatorlarca onaylanmış, hukuki ayrıcalıklara sahip bir Venedik 

kolonisi kurulmuştu. ..... Aleksi Kommen tarafından 1082 Mayıs’ında Doge’a 

verilen imtiyaz Bizans İmparatorluğu’ndaki Venedik üstünlüğünün nihai 

takdisi olarak değerlendirilebilir.  Bundan böyle Venedikliler, İmparatorluğun 
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her yerinde , her türlü ticari vergiden muaftılar ve böylelikle İmparator’un 

kendi tebasından daha fazla kayrılmış oluyorlardı.”108 

Haçlı seferlerine verdiği maddi destekle Venedik’in Akdeniz’deki 

konumu daha da güçlendi. Haçlı ordularının taşınması görevini yapmak 

karşılığında Venedik, Akdeniz’de önemli birtakım toprakların kendisine 

verilmesini sağlamıştı. “... anlaşmaya göre Venedikliler ... Sur’un üçte birini 

alıyor ve gümrük vergisinden hemen hemen tümüyle muaf tutuluyolardı. 

Ondan yirmi yıl önce (497/1104) , en büyük rakipleri olan Cenovalılar, I. 

Boudoin’in Akka gibi önemli bir liman kentini ele geçirmesine filolarıyla 

yardımcı olmuş ve yine çok geniş ayrıcalıklara kavuşmuşlardı.”109 Böylelikle 

her iki kent de ekonomik gücünü, siyasi alanda da başarıyla kullanmaktaydı. 

Venedik daha sonra Haçlılarla işbirliği yaparak Bizans İmparatorluğu’na karşı 

da savaştı. 1204’te Konstantinopolis’in yağmalanmasıyla birlikte daha da 

zenginleşti. “... Bizans İmparatorluğu’nun didik didik edilerek soyulması ..... 

zenginlerini daha zengin kılmış, oligarşik yönetimini daha da kendi üzerine 

kapalı hale getirmiştir. Rakibi Cenova’yı 1381’de saf dışı bıraktıktan sonra 

Venedik, Doğu trafiğinin yani o dönemin uluslararası ticaretinin egemeni 

olmuştur.”110 

 “Dördüncü Haçlı Seferi’nin başlıca sonuçlarından biri , Venedik’i 

Doğu Akdeniz’de egemen deniz gücü yapmak oldu. Venedik, Montferrat 

Markisi’nden  Girit’i satın alarak kazançlarını pekiştirdi.”111 Daha evvel 

belirttiğimiz gibi Girit Doğu Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Akdeniz ticaret 

yollarının güvenliği açısından önemli bir noktaydı ve Araplar tarafından fethi 

nasıl bu ticareti Avrupalılar yönünden zorlaştırdıysa, Venedik’in ada üzerinde 

egemenlik kurması da ona büyük bir güç sağladı.  
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Venedik’in ithal ettiği ürünler,  Avrupa’nın  çeşitli yerlerinden gelen 

tüccarlar tarafından tüm kıtaya yayılıyordu. Ancak Venedik onların, bu 

faaliyetlerini sınırlı tutmak için gerekli düzenlemeleri yapmıştı. “Alman 

tüccarlar, bu dünya nimetlerini elde etmek için Venedik’e inerlerdi; ne var ki 

Venedik onları daha iyi gözaltında tutabilmek için ‘Fondaco dei Tedeschi’ye 

hapsetmişti, çünkü Venedik’te her ne kadar ticaret yapmaya hakları varsa da , 

Doğu ile yapılan kârlı ticaret trafiğine burunlarını sokamazlardı. Venedik 

herşeyi yutuyordu:Yunan adalarının likörsü şaraplarıyla kuru üzümü, 

Puglia’nın yağı, Mezzogiorno’nun şarapları, Napoli’nin, Levant’ın, Sicilya’nın 

buğdayı, Kıbrıs’ın ve Adriyatik’in tuzu...”112   

Yabancı tüccarlara karşı olan katı tutum, Venedik’e özgü değildi. 

Ortaçağ boyunca güçlenen Akdeniz kentleri, artan ticaretin kârını  paylaşmak 

konusunda son derece isteksizdiler.  Dışardan gelen tüccarlara yönelik katı 

kurallar uygulayan bu kentler, birbirleriyle de  sürekli olarak mücadele 

halindeydiler. Bu mücadelede Venedikle birlikte öne çıkan bir diğer önemli 

kent ise Cenova’ydı. “Ondördüncü yüzyılda Floransa’ya tabi olan Pisa’nın 

gerilemesinden sonra , denizi birbirine katan büyük mücadele Venedik ile 

Ceneviz arasında geçti. Cenevizler Venedik zsenginliğinin büyük 

çoğunluğunun Bizans başarısından kaynaklandığını görmüş ve 1261’de Yunan 

İmparator Mikhail Palaiologos’un yeniden tahta geçmesine yardım ederek 

Doca Dandolo’nun başarısını bir ölçüde tersine çevirmişti. Bu durum, yeniden 

canlanan Bizans kentinde onlara’en fazla kayırılan ulus’ statüsünü kazandırdı.. 

Cenevizliler hizmetlerinin karşılığında Haliç’in Kuzey yakasındaki Pera’nın 

tümünü aldılar. Ceneviz, Venedik’i yaşamsal Karadeniz ticaretinden 

neredeyse bütünüyle silmeyi artık başarmıştı.”113 
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Bu kentler ticaretle yaşıyorlardı, ticari çıkarları etkilenmedikçe 

savaşa katılmıyorlar ve bu çıkarlar etkileniyorsa hiçbir savaştan 

kaçınmıyorlardı. İslam fetihlerinden sonra Müslüman kentlerle ticaret 

ilişkilerini ilk olarak İtalyan kentleri kurmuştu. Ekonomik çıkarları, dinsel 

farklılıkları ve düşmanlıkları  önemsiz hale getirebiliyordu.  

Akdeniz ticaretinin en önemli ithalat kalemleri  baharat, ecza 

maddeleri, ipek , pamuk gibi Doğu kökenli ürünlerdi. Ayrıca buğday, 

zeytinyağı, papirüs ve şarap da ticareti yapılan önemli ürünlerdi. Akdeniz 

gemileri , deniz ticaretinin hızlı gelişmesiyle kısa sürede hem sayıca, hem de 

kapasite olarak arttılar. “Onbeşinci yüzyılda bir Akdeniz kadırgası 150’den 

200 tona kadar taşıma yapabilirdi. Büyük bir yelkenli gemi daha da fazla 

taşıyabilirdi. Onbeşinci yüzyılın başlangıcında genellikle Suriye yolculuğunda 

kullanılan Venedik gemilerinin 300-400 ton civarında kapasiteleri vardı.”114  

Doğu kökenli ürünler dışında Kuzey’de,  Flander’de gelişen kumaş 

endüstrisi de Akdeniz kentlerinin ticaretine dahil oldu.  Flander kumaşı, ilk 

olarak kara yoluyla güneye taşınırken, daha sonra Atlantik kıyılarından deniz 

yoluyla getirilmeye başlandı. “Dokuma endüstrisi yalnızca İngiltere ve 

Flemenk’e değil , genel olarak Avrupa’ya da fayda sağlıyordu. Doğuyla ticaret 

yapan Cenevizler, Pisalılar ve Venedikliler Felemenk yünlülerinin çok 

beğenildiğini ve çok kârlı olduğunu farkettiler; yünlüler bu kentlerin 

zenginleşmesinde önemli bir unsur oldu.”115 Akdenizliler, kumaş ticaretinde 

de hızla ilerleyip, Flander’de temsilcilikler kurmayı ve birtakım ayrıcalıklar 

elde etmeyi başardılar.  

İtalyan kentleri kumaş alanında önceleri sadece tacirdiler. Ancak 

XIII. yüzyılda bu kentlerde de ipekli, pamuklu ve yünlü imalatı başladı. “..... 

1320’lerde Felemenk ve Levant’ın en iyi dokumalarıyla boy 
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ölçüşebiliyorlardı. Yün İngiltere’den geliyordu, önce karayoluyla sonra 

1270’lerde Cenovalılar’ın girişimleri sayesinde deniz yoluyla getirilmeye 

başlandı. Mısır’dan pamuklu, İran’dan ipek geliyordu. Ama Floransa yünlüsü , 

Milano pamuklu-ketenleri ve Lucca ipeği gibi kıymetli kumaşların ihracatı 

maliyetleri fazlasıyla çıkarıyordu.”116 

Avrupa’dan daha zengin olan Doğu Akdeniz kentleri bu ticarette  

her zaman kârlıydı. “Yalnızca tek bir bilanço , ebediyete kadar , aynı konumda 

sıkışmışa benzemektedir. Bu, bilindiği üzere Roma İmparatorluğu 

döneminden XIX. yüzyıla kadar, hep Avrupa’nın aleyhine açık veren Doğu 

Akdeniz ticaretidir.”117  Batı Avrupa, bu ticarette ağırlıklı olarak ithalatçı 

konumundaydı. Baharat ve pamuk en önemli ithalat maddeleriydi. “13. 

yüzyılda Suriye ve Mısır belli başlı pamuk üreticisi idi. Hatta Levant 

ülkelerinin dış ticaret fazlası vardı, batı ise kendi açığını kapatmak için gümüş 

ihraç etmek zorundaydı.”118 

Akdeniz ticareti, Avrupa ticaretinin can damarlarındandı. Bölgede 

herşey ticarete göre şekilleneyiordu. Ticaret için vazgeçilmez olan gelişmiş 

yol ağı, Avrupa’nın diğer bölgelerinden çok daha önce burada kendini 

göstermişti. “Lucien Febvre ‘Akdeniz , yollardır’ diye yazmaktaydı; kara ve 

deniz yolları, nehir ve ırmak yolları, muazzam bir arazi ve düzenli bağlantılar 

ağı, hayatın sürekli dağılımı, adeta organik bir dolaşım. ... Akdeniz kenti yol 

yaratıcıdır ve aynı zamanda onlar tarafından yaratılmıştır.”119 

Akdeniz’de ticaret o kadar eski ve o kadar köklüydü ki ticari 

yöntemlerin gelişmesiyle ilgili hemen her yenilik bu bölgede hayat buluyordu.  

“1610-1620’lere kadar olan dönemde , Roma ve kiliseye rağmen kapitalizm 

kelimesini Güney’e ayırmak zorundayız. ..... Zaten Kuzey’in ne Amerika’yı , 

                                                 
116 McEvedy, s.84 
117 Braudel, Maddi Uygarlık..., C. 2 , s.177 
118 McEvedy, s.72 
119 Braudel, Akdeniz, s.336-337 



 56 

ne Ümit Burnu yolunu, ne de dünyanın hiçbir büyük yolunu keşfetmediğini 

farketmemiz gerekmektedir. .... Kuzey, kapitalizmin araçlarına ilişkin olarak 

da hiçbirşey keşfetmemiştir; bunların hepsi Güney’den gelmektedir.”120  

Bankacılık, kredi yöntemleri ve kambiyo senedi  İtalyan kentlerinin ticaret 

hayatına yaptığı önemli kazandırmalardandı. Diğer yandan yazılı muhasebe de 

ilk olarak İtalyan tacirler arasında ortaya çıkmıştı.121 

2-KUZEY DENİZİ VE BALTIK 

Avrupa’nın bir diğer ticaret merkezi Kuzey Denizi ve Baltık 

Denizi’nin çevresiydi. Barbar istilalarının uzun süre ve şiddetli olarak devam 

ettiği bölge, Ortaçağ başında ticaret açısından gelişmiş bir görüntüye sahip 

değildi. İstilaların şiddeti, burada Akdeniz’den daha fazla olmuş, toplumsal 

dengeler daha fazla değişmişti.  

Erken Ortaçağ’da  bu bölgeye gelen barbar kavimlerin etkisi 

gerçekten yıkıcı olmuştu. Acımasız barbar akınları pek çok yerleşim yerini 

yok etmiş, nüfus azalmış, denizlerdeki korsanlar sebebiyle ulaşım neredeyse 

imkansız hale gelmişti.  Ancak ilerleyen zamanla birlikte  Kuzey Denizi ve 

Baltık Denizi çevresinde de yeni bir hayat düzeni, yeni şehirler, yeni 

endüstriler ve buna bağlı olarak yeni tüccarlar ortaya çıkacaktı.  

Onuncu yüzyıldaki ekonomik gelişmeler (nüfus artışı, yeni tarım 

arazilerinin açılması, yeni tarımsal tekniklerin gelişçirilmesi v.s.), ticaret için 

yeni imkanlar doğurmaktaydı. Ortaçağ başından farklı olarak, bu defa 

Akdeniz’in kapanmasıyla birlikte Güney ticaretinin iyice zayıflamış durumda 

bulunması, Kuzey Avrupa’nın ticari önemini artırıyordu. “Akdeniz’le 

ilişkilerin –hemen hemen bütünüyle- kesilmesinin sonucu olarak büyük ölçüde 

azalmış olan ticaret, yeni bir çerçevede, Galya’nın batı yüzünden Britanya 
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adalarına doğru uzanan bir çizgi boyunca , yeniden örgütlenmeye başladı. 

Seine’le Loire üzerinde, Kuzey Denizi’nde ve Manş’ta , Atlantik kıyıları 

boyunca , kayık ve gemilerle taşıma gelişmesini sürdürdü; ticaret Rouen’de ve 

Canche üzerinde yeni Quenturic limanında daha yoğun hale geldi.”122 

Kuzey ülkelerindeki ekonomik canlanma, Akdeniz’den daha erken 

gerçekleşti. Akdeniz ticaretinin yeniden eski hareketli günlerine dönmesi 

yaklaşık olarak onbirinci yüzyıl başında olmuştu. Ancak Kuzey’de bu 

canlanmanın ilk işaretleri dokuzuncu yüzyılda kendini göstermeye başlamıştı. 

“9. yüzyılın ilk yarısında, İmparatorluk’un en kuzeyi yani geleceğin alçak 

ülkeleri (Belçika, Hollanda), çok hareketli bir denizcilik sayesinde canlıdır ve 

İmparatorluk’un geri kalan bölgelerinin uyuşukluğuyla açık bir zıtlık meydana 

getirmektedir.”123 

Bölgenin en önemli avantajı cesur denizcileriydi ve  denizcilerin 

asıl işleri korsanlıktı. Yıllar boyu  yağmayla geçinen bu insanlar, daha sonra 

Kuzey’in ilk tüccarları arasında yerlerini alacaklardı.  “Kuzeyliler yalnızca 

talancılar olarak düşünülmelidir. .... Aslında Vikingler korsandılar ve 

korsanlık ticaretin birinci aşamasıdır. Bu, IX.yüzyılın sonundan itibaren 

öylesine doğrudur ki akınları sona erdiğinde Vikingler basit birer tacir 

olmuşlardır.”124 Yağmacılıktan ticarete geçiş kademeli olarak gerçekleşti.  “... 

bu yolları ticaret ve yağma için kullanıyorlardı, yağmacılık asıl tercih ettikleri 

faaliyetti.  ...... Eğer yerli halk kendini savunacak güce sahipse, o zaman 

Viking kaptanı kendi mallarını sergilemeye tenezzül ediyordu.”125  

8. yüzyılda kürekler yardımıyla ilerleyen gemilere alternatif olarak 

yeni bir gemi türü, yelkenli gemi kuzey denizlerinde yol almaya başlamıştı. 

“Svearlar, onları Avrupa tarihinin ön sıralarına çıkartacak bir şeyi geliştirdiler: 
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kuzey tarzı yelkenli gemi.  ..... Açık denizlerde yol alabilen gerçek yelkenli 

gemilerin ortaya çıkmasıyla ..... İskandinav denizcileri  etraflarındaki suları 

keşfetmeye , yeni topraklar, yeni fırsatlar aramaya başladılar.”126 Dokuzuncu 

yüzyıl sonrasında kuzeyde yeni rotalar, yeni ırmak ve deniz yolları 

kullanılmaya başlandı. Baltık’tan başlayıp Kuzey Denizi ve Manş Denizi’ni 

geçerek Atlas Okyanusu’na, ya da İskandinavya’nın kuzeyine Beyaz Deniz’e,  

doğuda ise Karadeniz ve Hazar Denizi’ne  doğru ilerleyen kuzeyliler, yeni bir 

ticaret ağını kurmaya başlıyorlardı.  Bu ticaretin batı yönünde İngiltere, Fransa 

ve Galya, Doğu yönünde ise Rusya, Konstantinopolis ve İslam dünyası vardı.  

İskandinavlar, “onuncu yüzyıl başından başlayarak savaşı bırakıp , kendilerini 

ticarete adadılar. ... Bunlar sayesinde, Bizans ve Bağdat’tan başlayarak, Kiev 

ve Novgorod yoluyla Rusya’ya geçen ticaret akımı Kuzey Denizi kıyılarına 

dek uzanıyor, orada olumlu etkilerini duyuruyordu. .... İskandinavlar’ın rolü, 

iklim, toplum ve kültür ayrılıklarına karşın, Venedik’in Avrupa’nın güneyinde 

oynadığı role çok benzer görünmektedir. Tıpkı Venedik gibi, bunlar da doğu 

ile batı arasındaki ilişkiyi yenilediler.”127 

Kuzey ticaretinin en önemli kalemleri kürk, deri, bal-balmumu, 

balina, silah, ve köleydi. İklimin ve toprak yapısının geniş çaplı tarıma uygun 

olmaması sebebiyle daha çok mamül ürünlerin ticareti yapılmaktaydı.  “Kuzey 

Denizi hemen hemen bir İskandinav gölü haline gelmiş ve Baltık denizi ise 

tamamen bir Viking gölü olmuştur. İsveçli ve Danimarkalılar kürk , balmumu, 

deri ve köle edinmek, Karadeniz ve Hazar Denizi’ne giden eski yollardan 

geçmek üzere , Slav topraklarının içlerine girmişlerdir. Buralara silahlı 

guruplar halinde gelmişler ve tahkim edilmiş ticaret merkezleri kurmuşlardır. 

Bunlardan biri olan Novgorod, hem büyük bir fuar olarak hem de bu noktadan 

itibaren Volga ve Dinyeper’in yukarı kısımlarında rahatça seyahat edilebilen 

bir merkez olarak , ticari tahkimatların en ünlüsü haline gelmiştir. Volga , 
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Hazar Denizi’ne doğru sakin bir şekilde akmaktadır. ... Dinyeper, Karadeniz’e 

doğru kolay bir su yolu meydana getirmektedir. .... Her Haziran ayında büyük 

bir kayık filosu nehrin aşağısına doğru Kiev’den yola çıkmaktadır. Bu filo 

Karadeniz kıyılarında Kerson (bugünkü Sivastopol)’a ulaşınca , mallar 

Yunanlı tüccarlara satılmakta veya İstanbul’a taşınarak , kürk, bal, balmumu, 

amber ve köleler; burada ipek, baharat, şarap, meyve ve madeni eşyayla 

değiştirilmektedirler.”128  

Ruslar Doğu’yla yapılan bu ticaretten önemli kârlar elde 

ediyorlardı. Bizans İmparatorluğu Ruslar’a birtakım ticari ayrıcalıklar 

tanımıştı ve herşeyden önemlisi Bizans’la kurdukları bu ticari ilişkilerle 

birlikte,   kendilerinden daha zengin, daha köklü, daha şehirli bir kültürle 

tanışıp bu kültürün olumlu etkilerini ülkelerine de taşıyorlardı: 

Konstantinopolis’te  “Ruslar’ın özel bir mahallesi vardı ve büyük kentle olan 

ticaretleri, en eskisi dokuzuncu yüzyıla kadar geri giden ahitnamelerle 

düzenleniyordu. Kentin, onlar üzerinde kısa sürede icra etmeye başladığı 

olumlu etki iyi bilinmektedir. Hristiyanlığı oradan aldılar (957-1015); onun 

sanatını, yazısını, para kullanmayı ve örgütlerinin önemlice bir kısmını 

aktardılar. Boğaziçi ile sürdürdükleri ticaretin önemine bundan daha çarpıcı 

bir tanık bulunamaz.”129 

Kuzey Avrupa’dan doğuya ulaşan bu ticaret yolu bir süre sonra  

etkinliğini yitirdi, böylelikle Doğu ile ticaret yine Akdeniz’deki İtalyan 

kentlerinin alanı haline geldi: “Baltık ve Rusya üzerinden Konstantinopolis ve 

Bağdat’la ilişkisini sağlayan büyük ticaret yolu , Hazar ve Karadeniz 

kıyılarında , onikinci yüzyılda Peçenekler’in yıkılmasından sonra kapanmış 
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olduğundan Müslüman Doğu ve Bizansla ilişkilerin tekeli Akdeniz’in eline 

geçmişti.”130 

.  Kuzey’in yeni ticaret merkezi Alçak Ülkeler’di. Hem Kuzey 

Denizi ve Baltık’tan gelen deniz yollarının, hem de Galya ve Atlas 

Okyanusu’ndan gelen yolların kesişim merkezinde bulunan bu ülke coğrafi 

konumu sebebiyle ticaret için çok uygun bir durumdaydı. “Bu bölgenin de 

İtalya gibi gemi ulaşımına elverişli bir kıyı şeridine sahip olması raslantı 

değildi. Kara taşımacılığının hala çok zahmetli ve masraflı olması büyük çaplı 

ticarette deniz yolunu vazgeçilmez kılıyordu.”131 

Diğer yandan bu ticaret yollarını besleyecek yeni bir endüstri de 

yavaş yavaş boy göstermekteydi. Bu, Flander’de gelişmekte olan kumaş 

endüstrisiydi. İngiltere’den yün ithal eden Flander,  kaliteli kumaşlar 

üretiyordu. “Flander’in böylesine erken tarihlerde başlıca özelliği olan ticari 

önemin nedenleri arasında, bu ülkeye , oraya uğrayan gemilere dönüş için 

değerli yük sayılabilecek bir yerli sanayinin varlığını da belirtmek gerekir. .... 

Morino ve Menapiolular yünlü kumaşlar dokuyorlardı. ... Yumuşaklıkları 

kadar güzel renkleriyle de dikkati çeken bu kumaşların, onuncu yüzyılda 

İskandinav gemicilerinin hemen ilgisini çekmiş olması gerekir.”132 Tahminen 

IX.  yüzyılda başlayan kumaş üretimi, İskandinavlar istilalarıyla kısmen 

sekteye uğradı. X. yüzyılla birlikte ise İskandinav tacirler, kumaşın en önemli 

alıcısıydı. Flander kumaşları kısa sürede sadece Kuzey’de değil, kara yoluyla 

kıtanın güneyinde de  pazarları olan bir ürün haline geldi.  

Flander kumaş endüstrisinin gelişmesi İngiltere’nin ticaretini de 

geliştirdi. Zira bütün Avrupa’ya ihraç edilen Flander kumaşları için yeni yün 

kaynakları gerekmekteydi ve bunun için en uygun yer önemli bir yün üreticisi 
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olan İngiltere’ydi. İngiliz yünü deniz yoluyla geldiği için maliyeti de görece 

daha düşük oluyordu.  “1212’de İngiltere başlıca yün üreticisi, Flemenk de 

gerçekten uluslararası bir imalat merkezi olmuştu. Felemenk kumaşları 

kuzeyde olduğu gibi İtalya’da da iyi satıyordu.”133 

Bu gelişmeler, Kuzey’de yeni ticaret kentleri yarattılar. Brugge ve 

Ghent bölgenin en sık ziyaret edilen yerleri oldu, buna bağlı olarak 

ekonomileri gelişti, nüfusları kısa sürede artış gösterdi. “Venedik’in yerine 

uzakta Burgos [Brugge] geçecektir, görevine az çok layık olan bu kent –bu 

tartışılmaktadır- kuzeye doğru Baltığa, Kuzey Denizine, Kuzeybatı 

Almanya’nın hinterlandına doğru sokulmakta ve daha da önemlisi , 

İngiltere’nin karşısında bulunmaktadır.”134 

Kuzey’de, İtalyan kentlerinin Güney’deki görevini üstlenen Flander, 

aslında bu kentlerle önemli farklılıklar gösteriyordu.  İtalyan kentleri, 

feodalizmin kırsal yapısından çok fazla etkilenmemişlerdi, kır ve kent 

arasındaki derin farklılık buralarda çok yaygın değildi, bunun dışında  genel 

olarak bağımsız ya da özerk statüdeydiler. Buna karşılık Flander, feodalizmin 

güçlü olduğu bir bölgedeydi. “Toprak sahibi ve feodal asillerin , çoğunlukla 

kentlerde yaşadığı ve kentsel yaşama katıldığı eski Akdeniz geleneğine 

Flanders’da rastlanmaz. ..... Flanders bölgesinin, bir yandan kent kökenli 

tüccar ve zanaatkârlar arasında, öte yandan da feodal toprak sahipleri arasında 

güçlü bir toplumsal bölünme duygusu geliştirdiği görülmektedir. ..... Flanders 

ve Kuzey İtalya için ikinci fark, Felemenk kentlerinin kent-devlet olmaya 

yeltenmemiş olmasıdır. Birbirine bağımlı toprak sahipliği ve ticaret kökenli 

aristokrat seçkinlerin oluşturduğu bir birleştirici kurum aracılığı ile kentle 

köyü önemli ölçüde geniş birimlerde birleştirmek yerine, daha küçük 
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Felemenk kentleri, yetki alanlarını kentlerle ve yakın çevreleriyle 

sınırlandırmışlardır.”135  

İtalyan ticareti ile, Kuzey ticareti arasındaki önemli farklardan biri 

de ticareti yapılan ürünlerde kendini gösteriyordu. Daha evvel belirttiğimiz 

gibi, İtalyan kentlerinin ticareti Doğu’dan ithal edilen baharat , ipek gibi lüks 

mallara dayanıyordu, Flander’de olduğu gibi ticareti büyük çapta  besleyen bir 

yerli endüstri İtalyan kentlerinde  mevcut değildi. 

  Bütün bu farklılıklar İtalyan kentleri ile kıtanın yeni ticaret 

merkezi arasında kısa sürede güçlenen bir ticaret ağ kurulmasına engel teşkil 

etmedi.  İki bölge arasında ilk zamanlar kara yoluyla, daha sonra ise 

Cebelitarık boğazı ve Atlantik kıyıları vasıtasıyla güçlü ticari ilişkiler kuruldu. 

İtalyanlar bu bölgede de Bizans İmparatorluğu’nda olduğu gibi birtakım ticari 

ayrıcalıklar elde ettiler. “Flander kent ve kontları, İtalyanlar’a yabancı 

limanlarda almaya alışık oldukları ayrıcalıkları tanımışlar, onları keyfiliklere 

karşı korumuşlar, vergileri sabitlemişler, onlara fondaco kurma ve her İtalyan 

kentinin kendi konsolosunu bulundurma  hakkı tanımışlardır. Bunların 

sonucunda İtalyanlar, Bruges’ü Alçak Ülkeler’deki genel karargahları haline 

getirmişlerdir.” 136  

XIII. yüzyıla doğru Flander , kumaş endüstrisinde  Kuzey’de ve 

Güney’de  iki önemli rakiple karşı karşıya kaldı. Bunlardan ilki Flander’in yün 

kaynağı olan İngiltere’ydi. Kumaş ticaretinin getirdiği büyük kârlar İngilizler’i 

kendi yünlerini kendileri işlemeye, kendi kumaşlarını üretmeye yöneltti. Diğer 

yandan XIII. yüzyıl sonunda İtalyanlar da kumaş üretmeye başladılar ve kısa 

sürede coğrafi konumlarının  0avantajlarından da faydalanarak sadece yünlü 

değil, ipekli ve pamuklu kumaşlar da üreterek bu alanda Flander’in 

üstünlüğüne büyük bir darbe vurmuş oldular.  
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Ortaçağ  Kuzey Avrupa ticaretinde  Flander’le birlikte öne çıkan bir 

diğer bölge Alman şehirler birliği olan Hansa’dır. Baltık bölgesi ticaretinde 

önemli bir yere sahip olacak Hansa, XIII. yüzyılın ilk senelerinde birleşmesini 

tamamladı. “[Hansa] 1241’de , tacirleri korumak için Almanya’da şekillenen 

bir tüccar loncasıydı. 85 önemli şehri içermekte ve bütün Kuzey Avrupa 

ticaretini kontrol etmekeydi. Yüksek döneminde önemli bir güce sahipti, bir 

ordu ve donanmayı elinde bulunduruyordu, kentler arası yolları , kale ve 

ambarları koruyordu, savaş yapıyor, çeşitli fuarlarda tacirlerin hukukunu 

uyguluyordu.”137  

Daha XII. yüzyılda Alman kentleri İskandinavlar’a karşı birleşmeye 

başlamışlardı. Kuzey Denizi ve Baltık’ta güçlenmeye başlayan  bu birlik, 

yüzyılın sonunda özellikle İskandinavlar’a karşı önemli başarılar elde etmişti. 

“Tıpkı İtalyan kentlerinin Müslümanlar’ı Akdeniz’den püskürtmesi gibi, 

Alman kentleri de onikinci yüzyıl boyunca İskandinavlar’ı Kuzey Denizi ve 

Baltık’tan püskürtmüşlerdi.; bundan böyle , bu denizlerde Hansa kentlerinin 

gemileri dolaşıyordu.”138 

Ancak Hansa birliğinin tamamlanması ve gücünün zirvesine 

ulaşması, Almanlar’ın Kuzey’deki en önemli kentlerinden biri olan Lübeck’in 

katılımıyla gerçekleşti. “Danimarka’nın Baltık’taki hegemonyası 1220’lerde 

sona erdiğinde bundan en büyük yararı sağlayan, Danimarka yarımadasının 

altında Alman limanı Lübeck oldu. O sırada bölgede Novgorod’la ticaret 

yapan Alman tüccarlar birliği vardı. Diğer Alman kentleriyle işbirliğine giden 

Lübeckliler , bu görece önemsiz birliği Hansa’ya dönüştürdüler. Hansa 

Baltık’ta tekel haline gelen , Kuzey Denizi’nde de güçlü bir nüfuzu olan bir tür 

karteldi. Hansa bu tarihte, gücünün doruğundayken Baltık kıyısındaki bütün 
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Alman kentlerini ve Köln ile Magdeburg’u (ikisi de Hansa üyesiydi) 

birleştiren hattın kuzeyindeki kentleri kapsıyordu.”139  

Hansa, bir devlet, ya da siyasi bir birlik değildi, ancak zaman zaman 

siyasi nitelikteki yetkileri kullanma imkanına sahipti. “Birliğin ordusu , 

donanması ve düzenli gelirleri yoktur, fakat gerektiğinde üye kentlerin asker 

ve teknelerini toplayabilmekte, acil durumlarda vergi alabilmekte; böylece 

büyük bir güce sahip olmaktadır.”140 

Birbirleriyle sürekli mücadele halinde olan İtalyan kentlerinin 

aksine Alman kentleri güçlerini birleştirmeyi tercih etmişlerdi ve bu doğru 

strateji de onlara, Kuzey Denizi ve Baltık ticaretindeki diğer rakipleri 

karşısında büyük üstünlük kazandırmıştı.   “Akdeniz’in İtalyan kentleri 

arasındaki sürekli savaşlara çarpıcı bir tezat teşkil eden , denizci Alman 

kentlerinin bu konfederasyonu, onlara bütün Kuzey sularında Ortaçağların 

sonuna kadar ellerinde tutacakları bir üstünlük sağladı.”141 

Hansa ticareti, Flander ticaretinin aksine sadece mamül değil, ayrıca 

tarımsal ürünleri de kapsamaktaydı.  Baltık’ın güneyindeki Alman kentlerinin 

tarım ürünleri Kuzey’e ihraç edilmekte, kuzey ülkelerinden ise balık , kürk, 

bal ve balmumu ithal edilmekteydi. Baltık’ın kuzeyindeki ülkelerin ihracat 

kalemleri coğrafi şartlar sebebiyle zorunlu olarak bunlardan oluşmaktaydı. 

“Ortaçağ Hristiyanı’nın beslenme rejiminde zorunlu bir kalem olan balık , 

Baltık ekonomisinin önemli bir unsuruydu. Kilise kandillerinde kullanılan ve 

çok revaçta olan Rus balmumu da öyle. Elbette önde gelen ihracat kalemi 

kürk, önde gelen ithalat kalemi de yündü.”142 
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Hansa ticareti Güney Avrupa’daki gibi , yükte hafif pahada ağır 

ürünlerden oluşmuyordu.  Bu sebeple büyük kârlar için, gerçekten büyük 

miktarlarda yük taşımak gerekmekteydi. Hansalılar, deniz ticaretinde diğer 

rakiplerini saf dışı bırakmak için büyük kapasiteli gemiler kullanmak 

zorundaydılar. “Hansa’nın başarısının bir nedeni de gemilerinin 

büyüklüğüydü. ... Hansa’nın kullanıma soktuğu ‘köke’(cog)  Viking 

teknesinin taşıdığından on kat fazla yük alıyordu. ... Danimarkalılar ve 

Norveçliler artık nakliyatta Hansa ile rekabet edemez olmuşlardı.”143   

Hansa , Ortaçağ ticaretinde önemli bir yere sahipti. Ancak gerçek 

şudur ki, İtalyan kentleriyle kıyaslandığında Hansa ticaretinin kârı son derece 

cüz’i kalmaktadır. “Hansa ticaret ağı Ortaçağ Almanyası’nın ne kadar diri 

olduğunu gösterir. Ancak İtalya standartlarına göre Hansa’nın pek mütevazi 

bir kuruluş olduğunu söylemeliyiz. Cenova’nın ticareti Lübeck’in on katıydı, 

üstelik Cenova bu ölçekte çalışan dört İtalyan kentinden yalnızca biriydi.”144  

Bunun birçok sebebi vardı. Öncelikle İtalyan kentlerinin ticaret 

geleneği Ortaçağ öncesinde, henüz İmparatorluk zamanında bile mevcuttu. 

Oysa Kuzey Avrupa’nın ticaret hayatına bu derece etkin katılımı ancak IX. ve 

X. yüzyıllarda gerçekleşmişti. “Bu ticaret bilançosunun kuzeyin aleyhine 

gerçekleşmesinden daha doğal birşey olamaz. Kuzeyin bu kentleri, bu 

tüccarları, bu zanaatkarları, gözlerini güney kentlerine dikmiş öğrencilerdir. 

Güneyin işadamları uzun süre yerel cehalet ve geriliği sömürmüşlerdir. ... 

Diğer yandan, bütün çıraklıkların bedeli vardır ve bu ödeme uzun sürer.”145  

 İki bölgenin coğrafi konumları da onların ticaretini 

şekillendirmekteydi. Hansa’nın Doğu Avrupa ile yaptığı ticaret, İtalyan 

kentlerinin doğu limanları ile yaptığı ticaretten hem ürünler, hem de mekanlar 
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yönünden büyük farklılıklar arzediyordu. “Tötonik Hansa, Kuzey Avrupa’da 

büyük İtalyan liman kentlerinin Akdeniz havzasında işgal ettiklerine benzer 

bir yer işgal  ediyordu. Onlar gibi Batı Avrupa ile Doğu arasında bir 

komisyoncu görevi yerine getiriyorlardı. Ancak İtalyanlar’ın doğusu ile 

Hansalılar’ın doğusu çok farklı şeylerdi. Birinde Bizans ve İslam alemi , 

ticareti , binlerce yıllık  bir uygarlık sürecinde geliştirilmiş bir endüstri ve 

doğanın cömertçe sağladığı ürünlerle besliyordu. Oysa Hansalılar’ın 

sömürmeye giriştikleri Doğu, en yakını hala kolonizasyon süreci, en uzağı ise 

ilkel bir barbarizm içinde olan bir Doğu idi.”146  

Diğer yandan Güney’de ticareti yapılan ürünler, baharat, ipek gibi 

kargo olarak az yer kaplayan, ancak Avrupa’da son derece kıymetli olan 

ürünlerdi.  Oysa, Baltık ticareti daha evvel de belirttiğimiz gibi ağır kargolar 

ticaretiydi ve ürünün alış değeri ile satış değeri arasındaki fark büyük kârlar 

yaratmıyordu. “Hansa ticaretinin niceliği , eğer Akdeniz ticaretininkinden 

fazla değilse, kesinlikle ona eşitti .  Ama alıp satılan ticari eşyanın değeri, 

baharat satışından sağlandığı gibi büyük kârlara olanak veren türden değildi; 

küçük bir kazanç elde edebilmek için ağır masraflar zorunlu oluyordu. Bu 

nedenle Hansa kentlerinde , Ortaçağ İtalya’sına Avrupa’nın mali 

hegemonyasını sağlayan o güçlü mali kuruluşları görmememiz şaşırtıcı 

değildir. Bordi ya da Peruzzi gibi firmalarla, Lübeck’teki Wittenberg, 

Hamburg’daki Geldernsen ya da Rostock’taki Tölnerler gibi dürüst tacirler 

arasında büyük bir uçurum vardı ve birincilerin gelişkin ticari teknikleriyle 

ikincilerin basit yöntemleri arasındaki fark da aynı derecede büyüktü.”147  

İtalyan kentleriyle Hansa kentleri arasındaki bir diğer  fark ise idari 

yapılarında karşımıza çıkmaktadır. Tıpkı Flander gibi Hansa Kentleri de , 

zaman zaman vergi toplamak, silahlı kuvvetler oluşturmak gibi yetkilere sahip 
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olmakla birlikte hiçbir zaman bağımsız birer kent-devlet olmamışlardır.  

Ayrıca bu kentlerin nüfusları da, en gelişmiş oldukları dönemlerde dahi 

Akdeniz kentleri ile yarışabilmekten çok uzaktır. Bu sebeple  ticaret 

konusunda Güney Avrupa’nın Ortaçağ Avrupası’ndaki üstünlüğünü kabul 

etmek gerekmektedir. 

 Bununla birlikte Kuzey Avrapa ticaretinin Ortaçağ’daki önemini 

yadsımamak gerekir. Bu ticaret Kuzey Avrupa’da yeni kentlerin ve kent 

kültürünün ilerlemesine, pek çok teknolojik gelişmeye ve bu bölgenin daha 

sonraki yüzyıllarda Avrupa’nın kaderinde oynayacağı role temel teşkil 

etmiştir.  
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II. BÖLÜM -ORTAÇAĞ AVRUPASI’NDA KAPİTALİST 

EKONOMİ 

Ortaçağ Avrupa ekonomisinde kapitalizmin varlığı konusunda 

tarihçiler fikir birliği içinde değildirler. Kapitalizmi üretim ilişkileri ile 

açıklayan görüşler Ortaçağ’da kapitalizmden bahsetmek için henüz erken 

olduğunu düşünmektedirler. Bu görüşe göre kapitalizm, üretim araçlarının 

mülkiyetinin , üretimi yapana ait olmadığı, emek sahibi ile ürünün sahibinin 

ayrıştığı bir ekonomik sistemdir. Dolayısıyla Ortaçağ Avrupası’nda henüz bu 

anlamda bir farklılaşma tam olarak yaşanmadığı için kapitalizmden söz 

edilemez.  

Kapitalizmle ilgili kavramsal tartışmalara girmeksizin  onu yalnızca, 

ihtiyaçlar düzeyinin üstünde ve mübadele edilebilme kabiliyeti bulunan 

sermayenin ekonomiye dahil olduğu bir sistem olarak kabul ederek, büyük 

sermayenin sadece üretim değil, diğer herhangi bir alanda ekonomik sistemde 

varlığını gösterdiği her seferde -bu anlamıyla sınırlı olmak üzere- ekonominin 

kapitalist niteliğinden bahsedebiliriz. “En açık ve anlaşılır tanım Gras 

tarafından yapılmıştır: Tarihçi için kapitalizm , basitçe sermaye yatırımı 

yoluyla hayatını kazanmadır.”1  

Ekonominin kırsal nitelik kazandığı, mübadelenin en alt düzeye 

indiği ve üretimin kendine yeterlilik ile sınırlı olduğu Erken Ortaçağ’da böyle 

bir sermayenin ekonomiye dahil olmadığı açıktır. Ancak  X. yüzyılla birlikte 

canlanan ekonomik hayatta üretim ve ticaret  artmış ve özellikle tüccar sınıfı 

arasında önemli sermaye sahipleri ortaya çıkmıştır.  “Her büyük tüccar bir 

kapitalistse de , tersi zorunlu olarak doğru değildir. Bir kapitalist, bir sermaye 

kiralayıcısı, bir manifaktür sahibi, bir finansçı, bir bankacı, bir mültezim, bir 
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kamu fonları yöneticisi…. olabilir.”2 Ortaçağ ticareti bu yönden 

değerlendirildiğinde kapitalist nitelik arzetmektedir.  Hatta Ortaçağ’da 

kapitalizmin netlikle görülebildiği tek alan ticarettir, büyük sermayenin tarım 

ve endüstri alanlarına girişi, ancak ticari ihtiyaçlar çerçevesinde olmaktadır. 

“... Tasniflerimizde bir ‘tüccar kapitalizmi’nden söz etmek ve bununla 

yüzyılın çevik, daha şimdiden modern ve tabii ki etkin ekonomik hayatını 

ifade etmek, terimi yanlış kullanmak olmayacaktır.”3 Yapılan mübadelelerin 

büyüklüğü ve bunu sağlayabilecek bir sermayenin çapını da bu 

değerlendirmelerde nazara almak gerekir. “Büyük ticaretin kapitalist niteliği 

inkâr edilemez. Flander ve Brabant kentlerini hammadde ile besleyen yün 

ithalatçıları , bir seferinde yüzlerce top kumaş satan tacirleri, Doğu Akdeniz 

limanlarında ticaret yapan Venedik, Cenova ve Pisa’lı gemi sahipleri, 

Lombardiya ya da Fransa’nın , şubeleri bütün Avrupa’ya yayılan ve ticaretle 

bankacılığı  bir arada yürüten firmaları, eğer kapitalist değillerse neydiler?”4 

“XIX. yüzyıl devrimine, yani büyük kâr mertebesine yükselen endüstriyel 

üretimi eline geçirdiği ana kadar, kapitalizmin en mükemmel ikametgahı 

dolaşım olmuştur; kapitalizm burada kendi evindedir.”5 

Özellikle büyük liman kentleri, ticari kapitalizmin en somut 

gözlemlenebildiği mekanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Büyük gemi 

yolculuklarının hazırlanması, finansmanı ve ürünlerin kıymeti liman kentlerini 

kapitalist tcirlerin en gözde mekanları haline getiriyordu. “Kapitalizmin ve 

burjuvazinin gelişimi, liman kentlerinin evrimiyle karşılıklı bir ilişki içindeydi. 

Ticari yönelimlerine bağlı olarak, liman kentlerindeki ekonomik etkinlik 

düzeyi kapitalist dünya ekonomisinin gelişim döngülerince belirleniyordu; 

liman kentinin gönenci , burjuvazinin gelişim hızının işaretiydi.”6 
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6 Keyder , s.125-126 
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 “Ortaçağ K.Bücher’in gözünde, ardarda iki döneme bölünmektedir; 

bunlardan birincisi tamamen kapitalizm dışıdır; ikincisi ise neredeyse 

tamamen kapitalizm dışıdır. Bunun tersine Pirenne’ye göre , birinci dönem 

kapitalizmin sanıldığından çok daha fazla belirtisine tanık olmuştur ve ikincisi 

de , bunların kapitalizm olduğunu öylesine iyi bilmiştir ki, bütünü itibarıyla 

açıkça anti-kapitalist olmuştur.”7 

Burada Pirenne tarafından anti-kapitalist olarak nitelenen dönem, 

Ortaçağ’ın son yüzyıllarında kentsel korumanın yükseldiği dönemdir. 8 

Ortaçağ’da büyük sermaye, genel olarak ekonomiye mübadeleler 

alanında dahil olmaktadır. Gerçekten de ekonominin büyük ölçüde tarımsal 

ürünlere dayandığı bu dönemde sermayenin üretim sürecine katılımı son 

derece sınırlı kalmaktaydı. “… kapitalizm üretimle, ancak ticaretin gereği 

veya kârı onu zorlarsa bağlantı kurmaktadır. Kapitalizmin üretim sektörlerini 

istila etmesi ancak endüstri devrimi sonrasında , makineleşmenin üretim 

koşullarını değiştirerek endüstriyi kârın genişlediği bir sektör haline 

getirmesiyle meydana gelecektir.”9  

Kentte üretim yapan zanaatkârlar kendi üretim araçlarının 

mülkiyetini ellerinde bulunduruyorlardı. Ancak bazı durumlarda zanaatkâra 

işleyeceği hammaddeyi getiren, ortaya çıkacak ürünü henüz yapılmadan satın 

alan , böylelikle zanaatkârın çalışmasını kendine bağlayan tüccarların da 

varolduğu ve bu tüccarlarla olan ilişkilerinde zanaatkârların zamanla tüccara 

bağımlı kaldığı da bilinmektedir. “Zanaatkârlar kullandıkları üretim 

araçlarının mülkiyetini ellerinde bulunduran ustalarla onların yanında çalışan 

kalfa ve çıraklardan oluşuyordu. Ortaçağ sanayinde üreticilerle üretim araçları 

birbirinden ayrılmamış olmakla birlikte , özellikle büyük kentlerde ve uzak 

                                                 
7 Lucien Febvre, Uygarlık, Kapitalizm ve Kapitalistler, Çev.Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara, İmge, 
1995, s.74 
8 Bkz. I.Bölüm, s.33-39 
9 Braudel, Maddi Uygarlık…, C.2, s.327 
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mesafe ticareti için üretim yapan yörelerde zanaatkârların kendilerine 

hammadde sağlayan, ürettiklerini pazarlayan ve kendilerine borç veren büyük 

tüccarlara bağımlı hale gelmeye başlamalarına oldukça erken tarihlerden 

itibaren rastlanmaktaydı.”10  

Tarımsal üretim de kapitalist sermayeyle bir biçimde tanışmaktadır. 

Erken Ortaçağ’da kendi ihtiyaçlarını üreten ve bu ürünleri çoğu kez mübadele 

konusu olmayan tarım alanları , ticaretin gelişmesiyle birlikte bu alana yönelik 

olarak üretime yönelmişlerdir. Hangi ürün piyasa koşullarında daha fazla kâr 

getiriyorsa tarım o ürüne yöneliyor, kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere de 

diğer bölgelerin tarımsal ürünlerine başvuruyordu. “… ürün uzmanlaşmasının 

olduğu her seferinde , tarım kapitalist işletme yoluna girme eğilimindedir, 

çünkü zorunlu olarak ticarileşmiş ürünler söz konusudur; bunlar iç veya dış 

büyük bir pazara bağımlıdırlar ve bu ürünler   birgün üretkenlik peşine 

düşeceklerdir. … Macar hayvan yetiştiricileri, XVII. yüzyılda Batı Avrupa’ya 

büyükbaş ihracının kârının ve bu pazarın öneminin farkına varınca, 

topraklarını entensif olarak işlemekten ve kendi buğdaylarını üretmekten 

vazgeçmişlerdir. Artık satın  almaktadırlar. Böylece daha o sıralarda bile 

kapitalist olan bir seçim yapmışlardır.”11  

Gelişen kapitalizm kendi ihtiyaçları çerçevesinde kendi kurumlarını 

yaratmaktaydı. Örneğin Erken Ortaçağ’da eğitim kilisenin tekelindeyken, 

ticaretin gelişmesiyle birlikte daha fazla yazı ve daha fazla hesap kullanımı 

gerekmiştir. Bu sebeple yeni, laik eğitim kurumları ortaya çıkmış ve kilise dışı 

eğitim giderek yaygınlaşmıştır.  “Floransa XIV. yüzyıldan itibaren laik bir 

eğitim örgütlemiştir. … [Bu çocukların bir kısmı] daha sonra özel olarak 

tüccar çırakları için kurulmuş üst okula gitmekteydiler. Çocuk burada 15 

yaşına kadar kalmaktadır. …. Teknik dersleri bitirdiğinde , muhasebe 

                                                 
10 Somçağ, s.33 
11 Braudel, Maddi Uygarlık…, C.2, s.253-254 
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defterlerini tutacak hale gelmişlerdir bile ve kredili satış, komisyon, piyasalar 

arası telafi, kumpanya ortakları arasındaki kâr dağılımı işlemlerini güvenli bir 

şekilde kaydedebilmektedirler. …. Pratik ve teknik öğretim kendini her yerde 

dayatmaktadır. …. Daha XIII. yüzyılda , Hansa ketleri tüccar çıraklarını 

uzaktaki kontuarlara yollamaktaydılar. ….. Birer şaheser olan muhasebe 

defterleri, XIV. yüzyıldan itibaren görülmeye başlandığında , geriye yönelik 

bir hayranlık kendini dayatmaktadır. … Venedik’in XIII. ve XIV. 

yüzyıllarından itibaren ticari yazışma, daha sonra da koruyacağı yüksek bir 

düzeye ulaşmıştır.”12 

Tüccarların sahip oldukları kapitalist zihniyet, harcama 

eğilimlerinde kendisini göstermektedir. Kırda yaşayan soylu, lüks mallara olan 

talebi için zaman zaman sahip olduğu araziyi satma yoluna giderken, tacir -

yine kara dönüştürmek üzere- arazi satın alıyordu. “Bir tüccarda parasını , 

karlı girişimlerde kullanma alışkanlığı vardır: basit bir taşra beyfendisi ise 

parasını, daha çok harcama biçiminde kullanmaya alışkındır.”13 

Ortaçağ Avrupası’nda mübadelelerin artışıyla beraber ortaya çıkan 

ya da gelişen ve ticaretin  kapitalist niteliğini ortaya koyan üç önemli unsur 

bulunmaktadır: Toptan alım satıma yönelik fuarların kurulması, para ve kredi 

kullanımının artması ve bunlara ilişkin yeni tekniklerin geliştirilmesi , büyük 

sermaye şirketlerinin ortaya çıkması. 

A-FUARLAR (PANAYIRLAR) 

Ortaçağ ticaretinin , Avrupa’da gelişmesini sağladığı fuarlar 

(panayırlar)  esas olarak birer pazardırlar. Ancak fuarları hemen hemen her 

kasabada veya kentte bulunan, çoğunlukla haftalık olarak kurulan, çevredeki 

kırla, kasaba veya kentte yaşayanların basit mübadelelerinin gerçekleştiği 

                                                 
12 Braudel, Maddi Uygarlık... , C.2 ,s.359-361 
13 Smith, s.436 
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yerel pazarlarla karıştırmamak gerekir. “Fuar başka bir amaca hizmet etmiştir. 

Yılda bir veya altı ayda bir , sıklıkla küçük bir kentte veya bazı büyük 

kentlerin dışında kurulan fuarlar, birçok gün, hatta birkaç hafta sürmektedirler. 

Fuar geniş bir alandan mal ve tüccar cezbetmekte ve iş türü perakende yerine 

toptan satış olmaktaydı.”14  “Panayırların kökenini , dokuzuncu yüzyılın 

başından itibaren Avrupa’nın her yerinde artan sayılarda ortaya çıkan o küçük 

yerel pazarlarda aramak boşunadır. Panayırlar bu pazarlardan sonra gelirlerse 

de , herhangi bir şekilde onlarla ilişkileri yoktu ve aslında onlarla tam bir zıtlık 

ortaya koyuyorlardı. Yerel pazarların amacı yörede yerleşik nüfusun günlük 

hayatı için gerekli olan ihtiyaçları sağlamaktı. Bu durum onların haftada bir 

kurulmalarını, çok sınırlı bir çekim alanına sahip olmalarını ve faaliyetlerinin 

küçük perakende işlerle sınırlı oluşunu açıklar. Panayırlar ise aksine , 

profesyonel tacirler için belirli zamanlarda buluşma yerleriydi. Panayırlar, 

değişimin ve özellikle toptan değişimin yapıldığı  yerlerdi ve yerel 

endişelerden bağımsız olarak, mümkün olan en büyük sayıda insan ve eşyayı 

çekmek için kuruluyorlardı.”15  

Fuarların geçmişi konusunda kesin bilgilerimiz yok, ilk fuarın 

nerede ve ne zaman kurulduğunu bilmiyoruz. Ancak genel olarak bu kurumun 

tarihi Ortaçağ öncesine dayandırılmaktadır. “Fuarlar pazarlardan daha az eski 

olan , ama gene de yaşlı kurumlardır ve birçok bakımdan geçmişin içine  

dalmaktadırlar. Tarihsel araştırma bunların Fransa’daki  kökenlerini , haklı 

veya haksız olarak , Roma’nın gerisine , uzaktaki büyük Kelt hac ziyaretlerine 

kadar götürmektedir.  Saint Denis’deki Lendit fuarlarının en azından IX, 

yüzyıla kadar geri gittiği , Troyes fuarlarının Reina dönemine ait oldukları , 

Lyon fuarlarının M.S. 172’ye doğru kuruldukları söylenmektedir.”16  “Diğer 

                                                 
14 Heaton, s.156 
15 Pirenne, Ortaçağ Avrupası…, s.82 
16 Braudel, Maddi Uygarlık…, C.2, s.63 
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birçok yerde olduğu gibi fuarlar, İngiltere’ye muhtemelen Romalılar 

tarafından getirilmiştir.”17 

Ayrıca fuar sadece Avrupa’ya özgü bir kurum olmayıp dünyanın 

dört bir yanında farklı isimlerle, toptancı tüccarların buluşma noktası olan ve 

dönemsel olarak kurulan büyük çaplı pazarlara rastlanmaktaydı. “Yakın tarihli 

bir kitabın (1968), ‘İslam ülkelerinde fuarların bulunmadığını’ ileri sürdüğü 

doğrudur. Fakat kelime buradadır: İslam aleminin tümünde mausim (mevsim), 

aynı anda hem fuarı, hem mevsim bayramını ifade etmekte, hem de bilindiği 

üzere Hind Okyanusu’nun devrevi rüzgarlarını işaret etmektedir.”18 Arap 

yarımadası, Suriye ve Mısır’da kervanların geçiş yolları üzerindeki 

kavşaklarda fuarlar kurulmaktaydı ve bu fuarlar Avrupalı tüccarlar tarafından 

da sık sık ziyaret edilmekteydi.  “… büyük ticari yığılmalar fuarların Akdeniz 

ve Kızıldeniz’deki seyrüsefere bağımlı olduğu, Kahire ve İskenderiye’de 

meydana gelmektedir. … İskenderiye’de rüzgarlar ‘denizin açık olması’ için 

ancak Eylül ve Ekim’de uygundurlar. Venedikliler, Cenevizler, Floransalılar, 

Katalanlar, Raguzalılar, Marsilyalılar karabiber ve baharat alımlarını bu iki ay 

boyunca yapmaktadırlar.  Mısır Sudan’ı ile Venedik veya Floransa arasında 

yapılan antlaşmalar … mutatis mutandis Batı fuarlarını hatırlatan , bir cins 

fuarcı tüccar hukukunu tanımlamaktadırlar.”19  

Fuarlar, gezginci tüccarların ortaya çıkmasından sonra yaygınlaştı 

ve çapları da büyüdü. XI. Yüzyılın sonunda Avrupa’nın birçok yerinde çok 

sayıda fuar kurulmakta, gezginci tüccarlar bir fuardan diğerine giderek 

ürünlerini satmaktaydılar. “… gezginci ticaret çağında  en yüksek dönemlerini 

yaşadılar ve tacirlerin yerleşik çalışma koşullarına geçişiyle orantılı olarak 

önemlerini kaybettiler.”20 XIV. yüzyıldaki büyük veba salgını öncesine dair 

                                                 
17 Bradlee, s.4 
18 Braudel, Maddi Uygarlık..., C.2, s.104 
19 Braudel, Maddi Uygarlık…, C.2 . s.106 
20 Pirenne, Ortaçağ Avrupası…, s.82 
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kayıtlar yetersiz olduğundan fuarların XII. ve XIII. yüzyıllardaki hızlı gelişim 

dönemlerine ilişkin çok net bilgilere sahip değiliz. Gross’a göre bu dönem 

özellikle İngiliz fuarlarının zirve dönemidir .21 

Fuarlar, tacirlerin olağan ticaret yolları üzerinde kurulmaktaydı ve 

bu husus fuarın yerinin tespitinde en önemli unsurdu. Dolayısıyla büyük ve 

önemli fuarların mutlaka büyük kentlerde kurulması gerekmiyordu.   Braudel 

Tendilla fuarını bu duruma örnek olarak göstermektedir: “... o dönemde burası 

700 haneli, 3000 nüfuslu büyücek bir senyörlük kasabasıdır. Öte yandan, iki 

fuarından, tam kıştan çıkılırken St. Martin günü kurulanı bir ay süreyle 

olağanüstü bir bolluğa sahne olmaktadır. Bu fuar şanslı konjoktüre rast 

gelmektedir: Tüm kış boyunca zanaatkarlar kumaş dokumuşlardır ve burası 

yılır ilk fuarıdır. ... Tüm komşu kentlerden buraya  tüccarlar gelmekte[dir]. ... 

Bu kadar insanın buluşması , bu dükkan sağanağı Graneda Alcayceria’sını 

akla getirmektedir ve ne kadar da çok mal vardır: Her türden ve her yerden 

gelen yünlüler, ipekliler, baharat, müstahzarat, Brezilya kerestesi, fildişi, 

kuyumcu işleri ve sıradan mallar. Tendille kontunun payına yılda 1,200,000 

alcabela maravedis’i düşmektedir ki bu oldukça düşük, yani %3’lük bir payın 

karşılığıdır ve fuarın iç hacminin 40 milyon( 40 cuentos) maravedis’e 

ulaştığını hesaplamamıza izin vermektedir ki , bu da 100,000 dükadan fazla 

eder.”22 Böylece kendi halinde, mütevazi bir kasaba, elverişli konumu 

sebebiyle büyük bir fuar merkezi olmakta, fuar süresince büyük çaplı 

mübadelelere tanıklık etmekte, ancak fuar sonrasında eski sıradan hayatına  -

gelecek fuara kadar- devam etmektedir.  

Fuarlar, nitelikleri gereği yılda bir veya iki kez kurulmaktaydılar. 

Zira bir fuarın kurulabilmesi için uzun bir hazırlık dönemi olmaktaydı. Fuar 

için çoğu kez kentin hemen dışında olan özel bir mekan tahsis edilmekte, 

                                                 
21 Stephen E. Sachs, The “Law Merchant” and The Fair Court of St.Ives, 1270-1324,  Cambridge, 
2002, (Çevrimiçi), http://www.setvesachs.com.thesis.pdf, 23/12/2003,  s.5 
22 Braudel, Akdeniz, s.463-464 
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kıtanın dört bir yanından toptan satış ve alış için büyük tüccarların  katılımı 

sağlanmaktaydı. Fuarın yapılacağı mekanın hazırlanması, fuar için kente 

gelecek olan insanların ihtiyaçlarının karşılanması, tüccarların büyük 

yükleriyle beraber fuar alanına ulaşmaları ve fuar bitiminde de yine büyük 

yüklerle toplanarak fuarları terk etmeleri zaman alan işlerdi. Ayrıca yapılan 

işlemler toptan olduğu için yeni bir fuarın kurulması ve müşterilerini 

çekebilmesi, tüccarların uzak mesafelerden yeni mallar getirmelerini ve 

alıcıların da yeniden talep edebilmesini sağlayacak  uzunlukta bir sürenin 

geçirilmesi gerekmektedir.  Özellikle büyük fuarlar için durum tam olarak 

böyledir. “Her fuarın bir ritmi, kendi takvimi , komşularınınkinden ayrı olan 

kendi belirtici işareti vardır. Zaten en sık kurulanları da en önemlileri olmayıp, 

basit hayvan panayırları veya o zaman denildiği gibi , yağlı fuarlar’dır.”23 

Fuarlar XI. yüzyıl sonundan itibaren giderek daha fazla sayıda 

tüccarı kendilerine çekmeye ve daha büyük çaplı mübadelelere ev sahipliği 

yapmaya  başladılar. Haftalar süren fuarlar  düzenlendikleri kentin 

ekonomisine büyük bir canlılık getiriyorlardı. Kentte dolaşıma kazandırılan 

para, doğal olarak çevredeki kırın da ürünlerini hareketlendiriyordu. “Fuarlar 

aynı zamanda , ürünlerini, hayvanlarını, domuz yağını, tuzlu et fıçılarını, 

tabaklanmış veya ham derilerini, peynirlerini, taze içkilerini, bademlerini, kuru 

incirlerini, elmalarını, ... şaraplarını, ham ipeklerini sunan bir kırsal hayatın 

gerçek tanıkları olan en mütevazi çerçileri de bağrına basmaktadır.”24 Bu 

sebeple siyasi irade tarafından da korunmaktaydı.  

 Fuar süresince tüccarlara büyük mali ayrıcalıklar tanınmakta , 

garantiler sunulmaktaydı. “Büyük fuarlar… geniş bölgelerin ekonomilerini 

seferber etmektedirler; bazen Batı’nın tümü burada randevulaşmakta, 

serbestiden ve bağışıklıklardan yararlanarak, bir an için birçok vergi ve geçiş 

                                                 
23 Braudel, Maddi Uygarlık..., C.2, s.64 
24 Braudel. Akdeniz, s.463 
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resminden kurtulmaktadırlar. Bundan sonra her şey fuarın tasnif dışı  bir 

buluşma yeri olması için işbirliği yapmaktadır. Bu belirleyici kavşaklara çok 

erkenden el koymuş olan hükümdar (Fransa Kralı, İngiltere Kralı, İmparator) 

lütufları, bağışıklıkları, garantileri, ayrıcalıkları artırmıştır.”25  Bu ayrıcalıklar  

ve güvenceler ticaretle sınırlı kalmamış, fuarın güvenle ve huzurla devam 

edebilmesi için kent yöneticileri  çoğu kez ceza hukuku , vergi hukuku gibi 

alanlarda da fuara özel birtakım garantiler vermişlerdir. “Panayırın üzerinde 

kurulduğu alan özel güvenlik önlemleriyle korunuyor ve huzurun bozulması 

halinde ağır cezalar uygulanıyordu.”26  Ancak daha da önemlisi fuara katılan 

tüccarlar hakkında bu fuar dışında yapmış oldukları işlemler sebebiyle fuar 

süresince yasal işlem yapılamıyordu. Fuar dışında taahhüt edilmiş borçlar, 

daha önce işlenmiş bir suçun cezasının infazı, müsadere gibi konularda fuara 

katılan tüccarların dokunulmazlıkları vardı.27 

Fuar dönemlerinde çoğunlukla siyasi irade, düşman ülkelerin 

tacirlerini bile ülkelerinde ağırlıyor ve onları fuar ayrıcalıklarından 

faydalandırıyordu. Araplar’ın ‘haram aylar’da savaş yapmama gelenekleri 

gibi, Avrupa’da da fuar dönemleri  bir nevi ateşkes dönemi oluyordu. “Fuarlar 

ve onların yarattığı hukukun , uluslararası hukuk ilişkilerindeki yeri büyüktür.. 

Pratikte ‘fuar’ terimi ile ‘barış’ terimi neredeyse aynı anlama gelmekteydi. 

Fuarlar, ticari ihtiyaçların etkisi altında çalışıyor ve yabancılar arası ilişkileri 

geliştiriyordu.”28 Örneğin İngiliz Kralları, fuarlara gelen tacirlere özel 

ayrıcalıklar tanıyor, fuar dönemi için teşvik niteliğinde birtakım muafiyetler 

sağlıyorlardı. “Alfred,  yabancı tüccarlara Londra, Bristol, York ve Winchester 

olmak üzere sadece 4 fuar için gelmelerine ve her fuarda 40 günden fazla 

kalmamalarını emretmişti. II.Althered –düşmana ait bile olsalar- tacir 

gemilerine, herhangi bir limana mallarıyla geldiklerinde barış ilan etmiş, 

                                                 
25 Braudel, Maddi Uygarlık..., C.2, s.64 
26 Pirenne, Ortaçağ Avrupası…, s.83 
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II.Henry ise Londralı yurttaşlara fuarlarda satış yapmak için ödenmesi gereken 

vergi ve diğer yol, köprü geçiş ücretlerinden muafiyet tanımıştı.”29 

Ortaçağ Kıta Avrupası’nın en önemli fuarları Champagne 

fuarlarıydı. Kuzey ve Güney ticaret yollarının kıta içerisinde buluşma 

noktaları olan bu fuarlar, uzun yıllar Avrupa’nın kalbinde , ticaretin  

gelişmesine tanıklık etmişlerdir.  “Kuzeyden gelen akımla güneyden gelen 

akım, iç bölgelere ulaşarak sonunda birleştiler. Bu iki akımın birleştikleri 

nokta….. Champagne ovasında yer alıyordu. Burada onikinci yüzyılda 

kurulmuş olan Troyes, Lagny, Provins ve Bar-sur-Aube panayırları, Ortaçağ 

Avrupası’nda  onüçüncü yüzyıl ortalarına değin bir değiş tokuş ve sayışma 

yeri işlevini görmüşlerdir.”30  Champagne fuarlarının Avrupa ticareti içindeki 

önemi sebebiyle tüccarlar Fransızca bilmek ya da en azından Fransızca bilen 

yardımcılar bulmak zorunda kalıyorlardı. “… ekonomik işlerde Fransızca , 

bugün İngilizce’nin oynadığına benzer bir rol oynuyordu. Bunun oluşumunda 

elbette Champagne panayırlarının büyük etkisi oldu.”31 

Bu fuarlarda geniş çaplı ticari işlemler yapılmış ve hemen hemen 

her ticari mal Champagne fuarlarında yer almıştır. Güneyliler’in getirdikleri 

baharatlar, ipekliler, şaraplar, Kuzey’in yünlüleri vs. Fuarlardaki işlemlerin 

büyüklüğü kredi kullanımını zorunlu kılıyordu. Bazen bir fuarda açılan 

hesaplar, bir süre sonra başka bir bölgede kurulan fuarda kapatılıyordu. 

Zamanla fuarlarda alış veriş döneminden sonra önceki hesapları kapatmak için 

bir de hesap dönemi olmaya başladı. “... fuarlar  borçların düzenlenmesi, kredi 

transferleri ve sermayenin yükselişinin merkezleri oldular.”32 Hatta bazı 

fuarların kuruluş amacı temelde finans işlemleri olmakta, bu fuarlarda ürün 

mübadelesi ikinci derecede kalmaktaydı.  

                                                 
29 Bradlee, s.4 
30 Pirenne, Ortaçağ Kentleri, s.82 
31 Pirenne, Ortaçağ Avrupası…, s.102 
32 OF Robinson, TD Fergus, WM Gordon, European Legal History, 2.bs., London, Butterworths, 
1994 s.98 
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Kambiyo senedi kullanımının ve ileri muhasebe tekniklerinin 

kullanılmasında bu fuarların büyük katkısı olmuştur. “Champagne fuarları 

kredinin gelişmesinde önemli bir rol oynamışlardır. Bir fuarda mal alan 

insanlar … daha sonraki bir başka fuarda ödem yapacaklarına söz 

vermektedirler. Bu sözler kaydedilmekte ve fuar mektubu (lettre de faire) 

adıyla tanınmaktadırlar. Lyon ve Cenevre fuarlarında, kredi işlemleri mal 

üzerindeki işlemlere nazaran daha önemliye benzemektedir.”33 “Buralarda 

yeralan hesapların tutarı o kadar çok ve öylesine önemli idi ki, bu panayırlar 

kısa sürede çok yerinde bir terim kullanmak gerekirse ‘Avrupa’nın para 

piyasası’ haline geldiler. Her panayırda satışların yeraldığı açılış döneminden 

sonra bir ödemeler dönemi geliyordu. Bu ödemeler, yalnızca panayırda 

taahhüt edilen borçları temizlemekle kalmıyor, fakat çoğu kez önceki 

panayırda yükümlenilen borçları da bir karara  bağlıyordu. Onikinci yüzyıldan 

başlayarak bu uygulama kredi işlemlerinin örgütlenmesine yol açtı ki herhalde 

poliçenin kökenini burada aramalıyız.”34 

Champagne fuarları XIII. yüzyıl sonuna kadar önemlerini 

korudular.  Ancak Kuzey ve Güney arasındaki ticarette deniz yolu 

kullanımının artmasıyla birlikte artık tacirler tarafından daha az ziyaret edilen 

bu bölgenin fuarları  da eski gücünü kaybetti. “… sönmeye yüz tutan 

Champagne panayırları  14. yüzyıl sonundaki Yüzyıl Savaşları’yla devrini 

tamamladı.”35  Diğer yandan Fransa Kralı ile Flander Kontluğu arasındaki 

mücadeleler de Champagne fuarlarına darbe vurmuştu. Zira Flander’den gelen 

kumaş bu fuarlar için son derece önemli bir üründü. “Bu düşüşe kısmen  

bölgenin Fransız Kralı’nın eline geçmesini izleyen karışıklıklar yol açmıştır. 

… Akdeniz ile Kuzey Denizi arasındaki deniz taşımacılığının gelişmesiyle 

birlikte , satıcılar ve alıcılar gemilerin demirlediği yerlerde ve özellikle de 
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kuzey ve güney deniz yollarının kesişme noktası olan Bruges’da buluşmayı 

tercih etmeye başladılar.”36 

Ticaretin hacmi genişledikçe gezgin tüccarlar artık yerleşik olarak 

işlerini yapmaya, uzak yerlerdeki gerekli işlemleri yapmak üzere temsilcilerini 

göndermeye veya acentalar kurmaya  başladılar. Giderek daha  fazla sayıda 

tüccarın yerleşik sisteme geçmeye başlamasıyla birlikte fuarlar da düşüş 

sürecine girdiler.  “16. yüzyılda deniz aşırı keşiflerde yeni deniz yollarının 

bulunması , kara yoluyla yapılan ticareti azalttı. Fuarların yerini büyük liman 

kentlerinde kurulan sürekli hammadde pazarları ,Brugge (13. yüzyıl), 

Amsterdam (15. yüzyıl), Augsburg (15. yüzyıl), New York (18. yüzyıl) 

aldı.”37  “Ticaret tekniğindeki gelişmelerin tüccarların hesap kapatmak için 

buluşmaları gereğini ortadan kaldırması  ve deniz ulaşımının gelişmesi de 

panayırlara duyulan ihtiyacı azaltıyordu.”38 Bunların dışında fuarlara tanınan 

ticari ayrıcalıkların giderek yaygınlaşması da fuarların ticaret için önemini 

kaybetmesinde rol oynamıştır.39 Ancak önemlerini yitirmiş olsalar da  fuarlar 

XVIII. yüzyıl sonuna kadar tamamen ortadan kalkmamışlardır. 

Fuarlar Ortaçağ Avrupa  ticaretine son derece önemli katkılar 

yapmışlardır. Fuarlar için kurulan özel mahkemeler ve buraya katılan tacirler 

arasında oluşan örf adet kuralları ticaret hukukunun gelişmesine temel 

olmuşlardır.  

B-PARA  ve KREDİ PİYASASI  

Ticaretin gelişmesinin önemli sonuçlarından biri de para 

kullanımının yaygınlaşması ve kredinin geliştirilmesidir. Her ikisi de daha 

önceden varolmakla birlilikte, Avrupa’nın Karanlık Çağları’nda büyük  ölçüde 
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gerilemişler, mübadelelerin artmasıyla birlikte yeniden ortaya çıkmışlar ve 

yeni tekniklerle ekonomik hayattaki önemlerini artırmışlardır. 

1-PARA  

Ortaçağ’ın ilk yüzyıllarında ekonominin genel gerilemesi  

karşısında para kullanımı en düşük düzeye inmiştir. Feodal asillere karşı 

ödemelerin büyük bir kısmı ya ayni olarak, ya da bedeni bir çalışma olarak 

yerine getirilmekteydi. Büyük pazarlar mevcut değildi. Kasaba ve kentlerin 

küçük pazarlarında ise mübadeleler son derece sınırlıydı. Hatta bu dönemin 

tamamen bir “doğal ekonomi (naturalwirtschaft)” dönemi olduğu ve 

mübadelelerin takasla gerçekleştirildiği iddia edilmiştir. “Bu terimin 

(naturalwirtschaft) onikinci yüzyıl rönesansı öncesi Ortaçağlar açısından haklı 

olarak ne ölçüde kullanılabileceğini araştırmak önemlidir. Bu dönemi bir 

doğal ekonomi dönemi olarak tanımlayan yazarlar , açıktır ki, bunun mutlak 

anlaşılmasını kastetmiyorlar. Onlar, icat edildiği andan itibaren paranın, 

Batı’nın bütün uygarlıkları arasında sürekli bir kullanım alanı bulduğunun ve 

Roma İmparatorluğu’nun, kendisinden sonraki devletlere , arada herhangi bir 

kesinti olmaksızın parayı devrettiğinin çok iyi farkındadırlar. Böylece, Erken 

Ortaçağlar, bir doğal ekonomi dönemi olarak tanımlandığında , söylenmek 

istenen tek şey   , paranın o zaman oynadığı rolün , hemen hemen dikkate 

alınmayacak ölçüde önemsiz olduğudur.”40 

Pazarların gerilemesi, mübadelelerin azalması, üretimin kâr 

amacıyla değil, genel olarak kendine yeterlilik esasına göre yapılması para 

talebini önemli ölçülerde azaltmıştır. “Karanlık Çağların batı toplumları 

kuşkusuz ilkel bir ekonomik gelişme aşamasındaydı ve onlarda eğer işbölümü 

varsa da bu, kesinlikle çok düşük bir düzeydeydi. Malların önemli bir bölümü 

tüketenler tarafından üretilmiştir ;  birçok mal da komşular arasında mübadele 
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esasına göre değiştirilmişlerdir. Böylesi koşullar fazladan olarak ve kesinlikle 

sikke talebini düşürmüştür.”41  

Ticaretteki gerileme para kullanımını ve  para sistemini 

etkilemekteydi. Akdeniz kentlerinde sınırlı da olsa ticaretin devam etmiş 

olduğu  Merovenj döneminde Frank Kralları Roma-Bizans para sistemine 

genel olarak bağlı kalmışlardır. Ayrıca “… Ortaçağın tanık olacağı feodal para 

düzensizliği ve çeşitliliğine bu çağda rastlanmamıştır.”42 Buna karşılık 

Avrupa’nın tamamında ticari faaliyetin en alt seviyeye ulaştığı VII. ve VIII. 

yüzyıllarda ise Karolenj dönemi kralları yeni ve farklı bir para sistemini 

kullanmışlardır. “Akdeniz uluslar topluluğunun dışında kaldığı günden 

başlayarak , Batı Avrupa’yı etkileyen ekonomik gerilemenin maddi kanıtları 

da vardır. Bu kanıtı Kısa Pepin’in başlattığı ve Şarlman’ın tamamladığı para 

sistemi reformu sağlamaktadır. Bu reform altın parayı bir yana bırakmış ve 

onun yerine gümüşü koymuştur. O zamana değin Roma geleneğine uyarak , 

başlıca para birimini oluşturan solidus artık yalnızca sözde kalıyordu. Bundan 

böyle tek gerçek para yaklaşık iki gram ağırlığındaki … gümüş denier idi.”43  

X. yüzyılla birlikte canlanan ekonomi ve artan mübadeleler parayı 

yeniden hayatın vazgeçilmez bir parçası haline getirmişlerdir. “Para 

kullanımının sınırlılığı doğru olmakla birlikte, bunun nedeni paranın 

bilinmemesi değil, fakat gerçek ticari faaliyetle bağdaşmayan dönemin 

ekonomik yapısının bunu en aza indirgemiş olmasıdır. Fakat bu faaliyet 

yeniden normal ve düzenli bir hal alır almaz , hiçbir zaman ortadan kalkmamış 

olan parasal dolaşım ticaretle birlikte gelişti.”44  

Paranın kullanımının artmasında ticari hayatın canlanmasının 

önemli bir etken olduğunu belirtmiştik.  “Ticaret sayesinde , para bir kez daha 
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değişim aracı ve değer ölçüsü olmuş, kasabalar da ticaret merkezi 

olduklarından zorunlu olarak buralara akmıştır. Dolaşım sırasında paranın 

gücü, kullanıldığı işlemlerin sayısınca artmıştır. Aynı zamanda, kullanımı 

daha yaygınlaşmış; ayni ödemeler gittikçe artan bin oranda parasal ödemelere 

yerini bırakmıştır.”45  Bununla birlikte para da ticaretin gelişmesine katkıda 

bulunmuştur. “Paranın kullanılışının başlıca ilk sonuçları şunlardır:   

*… Para, değişime konu olan mallar karşılığında, onlardan yer , 

zaman , katılan kişiler ve bir de –çok önemli olarak- tutar bakımlarından 

ayrılmış mallar edinmeyi olanaklı kılar. Böylece son derece geniş bir değişim 

olanakları alanı açıldığını görüyoruz. …. 

*Değişime konu olabilen her türlü mal ve hizmetlerin değerini 

parayla belirleme olanağı, başka deyişle para ekonomisi.”46   

Para kullanımının yeniden artması ve para piyasasının gelişmesi 

birçok unsurun desteğiyle gerçekleşmekteydi. “… para piyasası , ancak daha o 

sıralarda bile aşırı voltajlı hale gelmiş ekonomilerde varolabilirdi. Böylesine 

bir piyasa , XIII. yüzyıldan itibaren İtalya’da, Almanya’da , Alçak Ülkeler’de 

kendini sunmaktadır. Her şey onu buralarda yaratmak için işbirliği 

yapmaktadır: Sermaye birikimi, uzak mesafe ticareti, kambiyo senedi icadı, 

erkenden ortaya çıkan kamu borç ‘senet’leri, zenaat veya endüstri 

faaliyetlerine veya gemi inşaatlarına veyahut daha XV. yüzyıldan önce 

ölçüsüzce büyüyerek , bireysel mülkiyet olmaktan çıkan gemi yolculuklarına  

yapılan yatırımlar.”47 

Ortaçağ’da kullanılan paralar siyasi iradenin aşırı bölünmüş yapısı 

sebebiyle çok çeşitlidirler. Ancak uluslararası ticaretin yaygın olması  çok 

erken dönemlerde bir para piyasası oluşturmuş ve farklı paraların birbirleri 
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karşısındaki değerleri saptanmıştır. Parayı basanın siyasi ve ekonomik gücüne, 

ticaret içerisindeki yerine göre paranın değeri artmış ve yükselmiştir:  

“Geçerli uluslararası para bakış   açısından , Ortaçağlar üç uzun 

döneme bölünmüştür: Ortaçağlar’ın başlangıcından yedinci yüzyılın sonuna 

kadar olan birinci dönem; sekizinci yüzyılın başlangıcından onüçüncü yüzyılın 

ortasına kadar bir ikinci dönem ve onüçüncü yüzyılın ortalarından 

Ortaçağların sonuna kadar bir üçüncü dönem.  

Birinci dönemde (beşinci yüzyıldan yedinci yüzyıla) bütün 

Akdeniz’de bir sikke, Bizans İmparatorluğu’nun altın solidus’u , diğerleri 

önünde mutla bir prestije sahip olmuştu. ... Yedinci yüzyılın son on yılında bu 

birlik bozuldu. … Halife Abdül Melik büyük bir yenilik getirmiştir. … 

Yedinci yüzyılın sonlarından itibaren Akdeniz dünyasının baskın uluslararası 

prestij kazanmış iki güçlü sikkesi vardı ve bunun her ikisi de Batı orjinli 

değildi. Batı Avrupa bu konuda Bizans veya Müslümanlar ile yarışmaya 

çabalamamıştır. Ekonomik ve politik bakımdan aşırı zayıf olarak çok pasif bir 

rolü kabullenmiştir. Düzenli olarak herhangi bir şekilde bir altın sikke basma 

niyetine son vermiş ve esas itibarıyla gümüş sikkeye dönmüştü. … Onüçüncü 

yüzyılın ortası ile birlikte Ortaçağların ilk yarısında mevcut olan durum 

dramatik bir şekilde tersine döndü. 1252’de İtalyan   tacir cumhuriyetleri 

yaklaşık 3,5 gram ağırlığında saf altın sikke basmaya başladılar.  … O 

zamandan Ortaçağların sonuna kadar Akdeniz bölgesinin doları İtalyan 

cumhuriyetlerinin altın sikkeleridir.  … Onbeşinci yüzyılda Venedik altın 

sikkesi par excellence uluslararası parayı temsil etmektedir.”48 Böylece ticari 

gelişmede ön saflarda yer alan İtalyan kentleri, para yönünden de Avrupa’nın 

diğer kentlerinin önüne geçmişlerdir, bu kentlerin paraları uzun süre yüksek 

değerlerini korumuştur.  
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Para arzını besleyen değerli maden kaynaklarının sınırlılığı Ortaçağ 

para piyasası için en büyük sıkıntılardan biriydi.  “Hiçbir para arzı, yeteri 

kadar değerli maden akışı olmaksızın sürekli olarak ayakta tutulamaz. Merkezi 

ve Batı Avrupa’da bol gümüş, ama çok az altın madeni  bulunmaktaydı. … 

Altın para basımı sona ermiş ve gümüş para (denarius) veya Almanca 

söylenişiyle mark , standart para haline gelmiştir. Frank Kralı Pepin  755’te 

denarius bastırtmış ve benzeri türden paralar İngiliz Kralları , Polonya 

başpisikoposları ve diğer para basma hakkı olanlarca bastırılmıştır. … 12 

denarius bir solidus (Fransızca sou, İngilizce shilling) ve 20 solidus (Fransızca 

livre ve İngilizce pound) sayılmaktaydılar.”49  

Madenlerin azlığı paraların sık sık değerinin düşürülmesine sebep 

olmuştur ve bu durum da uygulamada sıkıntılar yaratmıştır. Pek çok yerde 

ülkeden maden çıkışını engellemek için yasaklamalar getirilmişse de ticaretin 

gerekleri  bu durumu zorunlu kılıyordu. “Ticaretin, faaliyetlerin en önünde 

bulunduğu yerde, er veya geç kapıların ardına kadar açılması ve madenin tıpkı 

bir mal gibi , canlı ve serbest bir biçimde dolaşması gerekmektedir. XV. 

yüzyıl İtalya’sı bu zorunluluğu hissetmiştir. Venedik’te , en azından 1396’dan 

itibaren paraların çıkışı konusunda liberal bir karar alınmış, bu 1397 ve sonra 

da 10 Mayıs 1407’de tekrarlanmıştır. Bu sonuncu yenilenme … tek bir 

kısıtlama getirmektedir: Para çıkartacak olan tüccar …., bunu önceden ithal 

etmiş  ve dörtte birini de Signoria’nın darphanesi Zecca’ya yatırmış 

olmalıdır.”50  

 Madenlerin çıkışına ilişkin yasaklamalar Avrupa’nın pek çok 

yerinde  en azından fiilen etkisiz kalmıştır. Hükümetler birtakım sınırlamalarla 

birlikte para giriş ve çıkışını serbest bırakmışlardır. “Ticaretin her şeye 

hükmettiği Hollanda’da böyle zorluklar yoktur. Gümüş sikkeler buraya, 
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canlarının istediği gibi girip çıkmaktadırlar. Aynı serbestlik gelişmekte olan 

İngiltere’de de sonunda kendisini dayatacaktır. XVII. yüzyılın  sonuna kadar 

süren çok canlı tartışmalara rağmen, kapıları sikkelere giderek daha geniş 

ölçekte açacaklardır.”51 

Maden stoklarının sınırlı oluşu sebebiyle Ortaçağ sikkeleri son 

derece ince metal paralardı.  15. yüzyıl sonrasında gerek Avrupa’da yeni 

maden yataklarının bulunması, gerekse yeni keşfedilern yerlerden Avrupa’ya 

değerli maden akışının sağlanmasıyla bu durum değişmeye başlayacaktır. “15. 

yüzyılın ikinci yarısında Alp Dağları ile Erzgebirge Dağları’nda özellikle de 

Tirol bölgesinde Scheeberg’de zengin gümüş yatakları bulundu. Gümüş 

olağanüstü derecede boldu, bunun sonucunda da dönemin pek çok darphanesi 

bu değerli madenle dolup taştı. Avrupa para basımının çehresini bütünüyle 

değiştiren önemli bir parasal reformun kökeninde bu olağandışı bolluk yer 

alıyordu. Reform 1472 yılında, Venedik’te başlar. Burada ilk kez Ortaçağ 

sikkelerinin özelliğini meydana getiren ince, yassı madeni paralardan altı-yedi 

kez daha kalın, oldukça sağlam kalınlığa sahip bir sikke basıldı. Ta 

Charlemagne’ın reformlarından beri ve tüm Ortaçağ boyunca Avrupa 

sikkelerinin tümü altın, gümüş ya da ‘bilione’ (düşük alaşımlı gümüş) 

disketler üzerine basılıyordu: öylesine inceydiler ki sikkeler bir elin 

parmakları arasında kolayca kırılabiliyordu.”52 

 Diğer bir önemli sorun çok sayıda  kişi ve kurumun para basma 

yetkisi olmasıydı. Krallar, feodal asiller , piskoposlar  kent yönetimleri kendi 

paraların basıyor ve bu paraların çokluğu, ayarlarının farklılığı mübadeleler 

açısından zorluk yaratıyordu.  Merkezi otoritenin Kıta Avrupası’na nazaran 

daha güçlü olduğu İngiltere’de para basma işi daha fazla kontrollü idi. Burada 

da para basma yetkisi çeşitli kurum ya da kişilere verilmiş olsa da krallığın 
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genel denetim yetkisi bulunmaktaydı. Buna karşılık Fransa’da durum 

İngiltere’nin tam tersi bir görüntü arzediyordu. Feodal asillerin her biri kendi 

paralarını basıyor, gerekli gördükçe bunları eritip ayarlarını düşürüyorlar ve  

böylece paranın değeri sürekli düşüyordu. “Bütün  İngiltere’nin para basımı 

kraliyetin kontrolü altındaydı; para basanların çok sayıda olmasına, sikkelerin 

önemi ne olursa olsun her yerel kesimde basılmasına, tiplerin üç yıllık aralarla 

titizlikle değiştirilmesine rağmen her emisyonun ayar ve ağırlığı Taç 

tarafından düzenlenmiş ve para basanlar paranın yapımında kullanılandan 

Kral’a karşı sorumlu olmuşlar ve merkezi otoritenin organları tarafından ölüm 

cezası ile kovuşturulmuşlardır. Manş’ın diğer yakasında bunların hiçbirisi 

geçerli değildi. … Fransa, İtalya ve Almanya’nın paraları birliğini bütünüyle 

yitirmişti ve bu nedenle tip, ayar ve ağırlık bir prenslikten diğerine 

değişmiştir.”53 

Tedavülde olan paraların dışında bir de sadece tacirlerin 

hesaplarında görülen  ancak fiilen varolmayan, Cipolla’nın tabiriyle “hayalet 

paralar” mevcuttur.  Bu paralar genel olarak eskiden var olan ancak daha sonra 

kullanılmayan paralardır ve hesapların kapatılmasına yardımcı olmaktadır. 

“Paraların karışık hayatı ‘hayali’ denilen muhasebe sikkelerini kendiliğinden 

yaratmıştır. … livre, onun yirmide biri olan sou ve sou’nun onikide biri olan 

denier’ye hiç rastlanmamaktadır. Bunlar örneğin hesap yapmaya , sikkelerin 

karşılıklı değerlerini biçmeye  fiyat ve ücretleri saptamaya, bir ticaret 

muhasebesi yapmaya yarayan hayali paralardır.”54 

Sonuç olarak Erken Ortaçağ’da kullanımı azalan para, ticaretin 

gelişmesiyle birlikte tekrar önem kazanmış, ancak pek çok sebepten ötürü 

parasal bütünlük Avrupa’nın birçok yerinde sağlanamamıştır. “Ortaçağ 

paraları dört nedenden ötürü eksiklik içinde kalmışlardır. İlk olarak para 
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basma yöntemleri basittir ve becerikli kalpazanlar kolaylıkla sahte para 

basabilirler. … İkinci olarak, çok fazla sayıda kral, soylu, piskopos ve kent 

para çıkartma hakkına sahiptir. … İngiltere bu beladan nispeten masun kalmış 

ve para basımını merkezileştiren ilk ülke olmuştur. … Üçüncü olarak , paranın 

içerdiği değerli maden miktarında kararlılık yoktur. … Ortaçağ parasının 

dördüncü eksikliği , altın ile gümüş arasında evrensel olarak kabul edilen 

değer oranlarının bulunmamasıdır. Her hükümet oranı kendine göre 

saptamıştır.”55  

2-KREDİ  

Ekonominin gelişmesiyle birlikte gelişen bir diğer mekanizma 

krediydi. Kredi, temel olarak paranın da belli bir karşılık ve belli bir vadeyle 

satılması demektir. Mübadelelerin artmasıyla birlikte kredi kullanımı  tacirler 

ve onların katıldığı fuarlar aracılığıyla gelişmiş, Avrupa’nın pek çok yerinde  

büyük bankerler, tefeciler ve daha sonra da bankalar ortaya çıkmıştır. “Kredi 

terimini en geniş anlamıyla, şimdi sahip bulunulan herhangi türden mallar 

üzerindeki denetim ve kullanım haklarının , benzer hakların gelecekte 

sağlanacağı sözü karşılığında başkasına bırakılmasıdır. Birine kredi açmak, 

gelecekteki karşılığının gerçekten verileceğini ummak demektir. Bu anlamda 

kredinin başta gelen önemi , bir ekonomik birimin, şimdi ellerinde 

bulunmayan ama gelecekte bolca bulunacak olan madi ya da parasal değerler 

üzerindeki denetim ve kullanım hakkının , bir başkasının elinde bulunan ama 

onun tarafından şimdi kullanılmak istenmeyen değerlerin denetim ve kullanım 

hakkı karşılığında değişimini olanaklı kılmasıdır. … Her iki ekonomik birim 

bu yolla, değişimden öncesine göre daha elverişli koşullara ulaşmayı 

umarlar.”56 
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Ortaçağ Avrupası’nda  kredinin önündeki en büyük engel kilisenin 

mutlak faiz yasağıydı. Kilise uzun yıllar boyunca faizin her türlüsünün yasak 

olduğu  ve faizle işlem yapanların cezalandırılması gerektiği konusunda ısrar 

etti. Bu dönemde faizle yapılan işlemler  başka şekiller altında gizlenmeye 

çalışıldı. Örneğin borç alan, borçlandığı tutardan daha fazla aldığına ilişkin bir 

belge ya da bir senet imzalıyordu. Böylelikle faiz ana borcun içerisine 

gizlenmiş oluyordu.  Bu tür hileli yöntemler borç verme işlemlerine çok erken 

tarihlerde başlamış olan Yahudiler kadar Hristiyanlar tarafından da 

kullanılmaktaydı. “Yahudiler ve Hristiyanlar (eğer bunlar kilise mensubu 

değillerse) her halükârda aynı araçları kullanmaktadır; satış yapılmadığı halde 

yapılmış göstermek , sahte fuar senetleri, noter sözleşmelerinde hayali 

rakamlar.”57  

Ancak ekonomik gelişme kendi kurallarını kabul ettirmekte 

gecikmedi . Ticaretin gelişmesiyle birlikte kredi verme işlemleri büyük bir 

artış gösterdi, piyasa koşullarının büyük tazyiki Kilise’yi faiz yasağı 

konusunda daha esnek bir yorum yapmak zorunda bıraktı.  “Onçüncü 

yüzyıldan itibaren din bilginleri, mutum date nihil inde sperantes metninde 

ifade edilen kesin yasağı , çeşitli uygun tedbirlerle değiştirmenin yolunu 

arıyorlardı. Bir borç para verme işleminde , bir nihai zarar (damnun emergens) 

veya kazancın kesilmesi (lucrum cessansa) ya da sermayenin tehlikeye 

düşmesi (periculum sortis) sözkonusu ise bir tazminat ya da başka deyişle faiz 

‘interesse) alınmasının haklı olduğu keşfedildi. Böylece faiz açık bir şekilde 

yasal bir murabaha oldu ve bu müsaade edilen murabaha ile yasaklanan 

murabaha arasındaki farkın ne denli ince olduğu ve yorum için yargıca ne gibi 

bir alan bıraktığını anlamak kolaydır.”58  
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Kilisenin faiz yasağında ısrar etmesinin sebebi faiz almanın, borç 

alan kişinin içinde bulunduğu sıkıntılı durumun borç veren tarafından kötüye 

kullanılması olarak görülmesiydi. Bu sebeple kredinin, borç alan yönünden de 

kâra dönüştüğü durumlar faiz yasağının dışında görülebiliyordu. Bu durum 

kilise tarafından bir tür kar ortaklığı olarak kabul ediliyordu. “Kilise  

borçlunun tarafını tutuyor olmakla birlikte, aşağıdaki durumları da istisna 

kabul etmek zorunda kalmıştır. (1) Borç veren, işlerin kötüye gitmesi halinde 

parasını kaybetme riskini kabul ettiğinde faiz meşrudur. (2) Geri ödeme, 

zamanında yapılmadığı takdirde  faiz sözün yerine getirilmesindeki 

gecikmenin cezası olmaktadır. (3) Eğer borç veren parasını kâr getirecek bir 

fırsatta kullanma şansına sahipse , faiz almak durumundadır.”59 

Bu yorumlar son derece önemli fırsatlardı. Yasağın katı biçimde 

uygulandığı dönemde dahi faiz için uygun yollar bulan piyasa , yasağın 

esnetildiği noktaları  geniş bir biçimde kullanma imkanlarını bulmakta 

gecikmedi. “Kambiyo senedi piyasadan piyasaya huzur içinde gidebilir, çünkü 

risk vardır. … Kilise hükümdara veya devlete verilen borçlara da izin 

vermiştir. … Hatta bankaya yatırılan para bile kilise tarafından eskiden 

mahkum edilirken , artık meşru hale gelecektir, çünkü işletmeye ortak olma 

biçiminde gizlenmektedir. Bunun nedeni ekonomik hayatın yukarıya doğru ok 

gibi fırladığı bir çağda, paranın verimli olmasını yasaklamanın , olmayacak 

duaya amin demek olmasıdır.”60 

Belirttiğimiz yorumlarla birlikte faiz yasağı fiilen aşılmış oluyordu. 

Ancak Kilise uzun yıllar boyunca faiz yasağını  şeklen de olsa sürdürdü. 

Tefecilik uzun süre pek çok Avrupa ülkesinde  yasak bir faaliyet oldu. 

“Protestan ülkelerinde bile (Hollanda Eyaletleri) finans uygulamalarının , yani 

faiz karşılığı borç vermenin yalnızca sivil otoriteyi ilgilendirdiğini resmen ilan 
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edebilmeleri için 1658’i bekleyeceklerdir. 1777’de Paris parlamentosunun bir 

kararı ‘kutsal dinsel yasalarla yasaklanmış her tefecilik (yani faiz karşılığı borç 

verme) cinsini’ yasaklamaktaydı ve Fransız yasaması onu bir suç olarak  

resmen yasaklamayı  12 Ekim 1789’a kadar sürdürecektir.”61 

Ortaçağ’da sadece tüccarlar değil, feodal asiller, Krallar ve hatta 

bizzat Kilise kredi kullananlar arasında yer almıştır. “1127 yılında St. Omer 

satüsünde , kasabalı tüccarlarla çevredeki şövalyeler arasındaki ödünç 

anlaşmalarından yaygın bir uygulama olarak söz edilmektedir. Ancak bu 

dönemde daha önemli işler yaygınlaşmaya başlamıştı. Oldukça büyük 

tutarlarda borç verecek ölçüde varlıklı tüccarlar eksik değildi. … Krallar bile , 

onikinci yüzyıl boyunca , kentl sermayedarların hizmetine başvurmuşlardır.  

…. Flarder’da Arras özellikle bir banker kenti olmuştu. … Lombardiya 

kentleri ve onların izinden giden Toscana ve Provence kentleri, Kilise’nin boş 

yere karşı çıkmaya çalıştığı para ticaretini sürdürmekte daha da ileri gittiler.”62   

Krallar savaş zamanları, toprak sahibi soylular kıtlık zamanı krediye 

daha sık başvurmaktaydılar.  Dolayısıyla kredi sadece gelişen ticaretin 

finansmanında değil, tüketim amaçlı olarak da kullanılıyordu. Ticari krediler  

ile tüketim kredilerine uygulanan faizler riskler ve kârlar göz önüne alınarak 

farklılık arzediyordu. “Ortaçağların sonunda paranın fiyatının genel olarak, 

sözgelişi onüçüncü ve ondördüncü yüzyıllarda olduğundan daha düşük 

düzeylerde olduğu görülmektedir. … Barselona, Cenova veya Floransa gibi 

ticari şehirlere veya yerel yönetimlere açılan orta vadeli krediler için faiz 

oranları fazlasıyla yüksek değildi. … Krallara ve prenslere açılan krediler 

haklı olarak daha riskli kabul edilmiş  ve bu durumlarda faiz oranları 

genellikle daha yüksek bir düzeyde tutulmuştur. … Ondördüncü ve onbeşinci 

yüzyıllarda özel iş ortaklıkları için , tüccarlar ve girişimciler yüzde 7 ile 15 
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arasında faizle para bulabiliyorlardı. … Ortalama insanlara tüketin amaçlı 

krediler doğal olarak çok daha maliyetli olma eğilimindeydi. … Tüketicilere 

krediler genellikle yıllık yüzde 15’ten 50’ye kadar açılmıştır. Bu, şehirlere 

uygulanıyordu. Kırsal alanda yüklenilen faizler genellikle biraz daha 

yüksekti.”63  

 Tüccarlara verilen krediler ticaret yollarını takip etmekteydi. 

“Ticari kredi, zorunlu olarak Batı’da Atlantik kıyıları, Doğu’da Akdeniz, 

Karadeniz ve Baltık kıyılarıyla çevrilmiş bir iktisadi bölgenin sınırları içinde 

faaliyette bulunmak durumundaydı.”64 Ticari kredilerin, krallara ve asillere 

verilen krediler karşısında öneminin olmadığı düşünülmüştür. Borçlanılan 

miktarlar göz önüne alındığında bu tespit doğru ise de , genel olarak ticari 

kredilerin Ortaçağ’da ticaretin büyümesinde, ticaret hacminin genişlemesinde, 

ticari tekniklerin ilerlemesinde ve ticaret hukukunun gelişmesinde oynadığı rol 

nazara alınırsa  nicelik yönünden çok büyük olmayan bu kredilerin, önemli bir 

işlevinin olduğunu kabul etmek gerekecektir. 

Kredinin gelişmesinde fuarların da önemli bir rolü olmuştur. Toptan 

ticaretin yapıldığı fuarlarda daha evvel belirttiğimiz gibi çoğu kez ödemeler 

daha sonra yapılıyordu. Bu durum da kredi kullanımını kaçınılmaz kılıyordu. 

“Fuarlar krediyi icat etmiş ve yeniden icat etmişler midir? Oliver C. Cox , 

bunun şu yapay kentler olan fuarlarda değil de gerçek ticari piyasalarda 

gerçekleştiğini ileri sürmektedir. Kredinin kuşkusuz dünya kadar eski olması 

gibi, bu konuda kavga biraz boşunadır. Her halükârda bir nokta kesindir: 

Fuarlar krediyi geliştirmişlerdir. Bir ‘ödeme’ seansıyla kapanmayan hiçbir 

fuar yoktur.”65 
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  En kullanışlı kredi araçlarından biri kambiyo senediydi. Kambiyo 

senedi Avrupa fuarlarında icat edilmemiştir, ancak bu fuarlarda çok yaygın 

olarak kullanılmaktaydı. “Kambiyo senedi IX.-X. yüzyılların muzaffer İslam 

dünyasında uzun zamandan beri biliniyorsa da , Batı’da XII. yüzyılda ortaya 

çıkmıştır. Çünkü para bu sıralarda tüm Akdeniz boynuca ve İtalyan 

kentlerinden Champagne fuarlarına kadar olan muazzam mesafeler üzerinde 

taşınmak zorunda kalmıştır.”66  

Kambiyo senedi tüccarların hesap kapatmak için kullandığı 

formüllerden biriydi. Ortaçağ boyunca büyük ustalıkla, uzun mesafeler 

katederek ve önemli meblağlar taşıyarak yoluna devam etmiştir. Kilisenin faizi 

yasakladığı dönemde  kredi kullanımını sağlayan en önemli araçlardan biri 

olmuştur. “Batı XIII. yüzyılda  uzun mesafeli bir ödeme aracı olan ve 

Akdeniz’i Haçlılar’ın başarısıyla uzunlamasına kateden kambiyo senedini 

yeniden keşfetmiştir. Bu senet sanıldığından çok daha erken bir tarihte ciro 

edilecektir. … Yeni gelişme: Kambiyo senedi artık ilk kullanımlarında olduğu 

gibi , bir yerden başka bir yere yaptığı basit bir yolculukla yetinmeyecektir. 

İşadamları onu piyasadan piyasaya , fuardan fuara koşturup duracaklardır.”67  

Ciro ile birlikte kambiyo senedi basit bir borç ikrarından çıkıp 

doğrudan tedavül kabiliyeti kazanarak  önemini artırmıştır. Büyük tüccarlar 

senetleri uzak piyasalardaki borçlarını ödemek için para gibi kullanmışlardır. 

Ciroların yaygınlaşmasıyla beraber , ciro edenlerin de sorumluluğunu 

sağlamak üzere senet protestosu geliştirilmiş, böylelikle çok erken tarihlerde 

piyasadaki mevcut nakit varlığının çok üzerinde işlem yapılmasına imkan 

yaratılmıştır. “Küçük dükkancıdan toptancıya , zanaatkârdan manüfaktür 

sahibine herkes , krediyle yaşamaktadır, yani vadeli alış ve satışa 

dayanmaktadırlar; bu da örneğin 5,000 livrelik bir sermaye ile 30,000 livre iş 
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hacmi demektir. … Her tüccarın bilançosunda , mal stokunun yanında , her 

zaman bir alacak aktifi ve bir de borç pasifi yer almaktadır. Bilgelik dengeyi 

sağlamayı gerektirmekte , ama sonuçta mübadele hacmini dört veya beş katına 

çıkartan muazzam bir kitleyi temsil eden krediden vazgeçmeyi, kesinlikle 

emretmemektedir. Tüm ticari sistem buna bağımlıdır. Bu kredi durursa motor 

arızalanır.”68 

Kredi verme işlemi ilk zamanlar büyük tüccarların sermayelerini 

değerlendirme yollarından biriydi. Alınıp satılan diğer ürünler gibi parayı da 

piyasa fiyatına satmaktaydılar. “Genel bir kural olara Ortaçağ bankeri hem 

faizci hem de tacirdi. Onikinci yüzyıl boyunca büyük ticari servetlerin ortaya 

çıkışı kaçınılmaz olarak kralların, büyük lordların, aristokrasinin ve hatta 

Kilise’nin dikkatini çekti. Bunların hepsi artan ekonomik faaliyet ve daha ileri 

bir yaşama standardının ürünü olarak masrafların sürekli artışı nedeniyle gelir 

yetersizliği çekiyorlardı. Onlar için, ihtiyaç duydukları parayı, o para içinde 

yüzen tacirlerden ödünç almak , topraklarını manastıra rehin etmek ya da kap 

kacaklarını darphaneye göndermekten çok daha uygundu.”69 

İlerleyen zamanla birlikte kredi verme işlemi tacirlerin yan 

faaliyetlerinden biri olarak devam edemeyecek ölçüde gelişince bu işle 

uğraşan bankalar kurulmaya başladı. “Geç Ortaçağlarda kapitalizmin yükselişi 

ve gücü çeşitli yönlerde kendisini ortaya koymuştur. … Kredinin işleyişi, 

kabul teknikleri ve kambiyo senedi protestosu gibi yeni önlemlerle 

mükemmelleştirilmiştir. Cenova’da 1407’de kurulan Casa di S.Georgio ilk 

modern banka sayılabilir.”70 Bankalar büyük çaplı borç verme işlemlerine 

aracılık etmişler, kredi tekniklerini geliştirmişlerdir. “İngiliz Kralı 3. 

Edward’ın savaş masrafları Floransa bankalarınca karşılanıyordu.”71 
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Bankacılığın gelişmesi burjuvanın sermaye birikimi yönünden ilerlemesi için 

önemli bir faktör oldu. “Bankacılık kurumlarının gelişmesi, sarayın borç 

alması ve devlet borçlanması burjuva birikimi ilerleten en güçlü etkenler 

arasındaydı. İtalyan bankerler, borsa işlemleriyle, devlet vergilerinin 

müstelzimliğiyle ve borç muameleleriyle zenginleştiler.”72 

C-ŞİRKETLER 

Ticaretin çapı genişledikçe, ticari yatırımlar daha fazla sermaye 

gerektirir oldular , bu da birden fazla kişinin aynı işte emek ve sermayelerini 

birleştirmesi sonucunu doğurdu. 

Daha evvel belirttiğimiz gibi özellikle deniz ticareti büyük 

sermayeler gerektirmekteydi. Dolayısıyla şirketler ilk önce deniz ticareti 

alanında ortaya çıkmıştır. “Kara ticaretiyle uğraşan şirketler deniz ticaretinde 

ortaya çıkanlardan daha yavaş gelişmişlerdir.”73 Ortaçağ başında birkaç 

maceraperest denizci/tacirin biraraya gelmesiyle örgütlenen gemi yolculukları, 

bir süre sonra yetersiz kalmaya başladı. Daha evvel belirttiğimiz gibi, bu 

yolculuklarda gemiyi donatan ve bizzat katılarak seferi tamamlayan aynı 

kişilerdi. Riski ve maliyeti bölmek için çoğu kez birkaç kişi biraraya gelmekte, 

bu kişilerin her biri  sermaye  ve emeklerini ortaya koymaktaydılar. 

Yolculuğun giderleri, bu ortaklar arasında çoğu kez eşit olarak paylaşılmakta, 

“herşey muhasebeye başvurmadan”74 çözümlenmekteydi. Bu paylaşım 

ortaklıktan ziyade masrafların bölüşülmesiydi,  Ancak artan ticaret hacmiyle 

birlikte daha büyük gemilere ihtiyaç duyuluyordu. “Bunları inşa etmek, 

bakımlarını yapmak, yönetmek, eskinin arkadaş gurupları için teknik olarak 

olanaksız hale gelmiştir.”75 Bundan sonra deniz yolculuklarında emek sahibi 

ile sermaye sahibi farklılaşacak, bunların arasındaki ilişkiler de yeni şirket 
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türlerini ortaya çıkaracaklardır.  Bu şirketlerin yapılarını genel hatlarıyla 

inceleyelim. 

1-COMMENDA 

Deniz ticareti, doğru piyasadan doğru malları alarak, doğru 

pazarlarda satmak kadar, bunları temin edebilmeyi sağlayacak büyük bir 

sermaye birikimini de gerektirmekteydi. Ayrıca ticaretin gelişmesiyle birlikte 

tacirin her bir sefere katılması imkansız hale geliyor, bu sebeple işleri 

başkalarıyla paylaşması gerekiyordu. “… zamanla gelişen kapitalizm, işin 

başının faaliyetlerin başında yeralmasını  gerektirdi, barış ve güvenlik, seferin 

limanda selametle sona erebileceğine olan güveni artırdı ve tacirler daha iyi 

eğitim görerek işlerini yazışma yoluyla yürütebilecek bir duruma geldiler. O 

zaman ticari eşyaya bizzat eşlik etmek daha az gerekli ve ticari hayat daha 

yerleşik oldu.”76 

Commenda, uygulaması hem Avrupa’da , hem de İslam dünyasında 

son derece yaygın olan ve tarihi oldukça eskilere dayanan bir ortaklık 

biçimidir. Burada gemiyi donatan (sermayeyi sağlayan) ve yolculuğu yöneten  

kişi ayrı ayrı kişilerdir.  

Pasif ortak (sermayedar, stan,) ile aktif ortak (tractator) arasındaki 

ilişki başlangıçta basit bir vekalet akdi gibiydi. Yolculuğun hangi gemiyle 

yapılacağı, nereden hangi malın alınacağı gibi önemli kararların tamamı pasif 

ortağa aitti. Aktif ortak sadece bu işlemleri onun talimatları doğrultusunda 

yapmaktaydı. Ancak ilerleyen zamanla birlikte aracının yolculukla ilgili 

yetkileri artmış ve tam bir ortaklık ortaya çıkmıştır. “Erken dönemde 

commenda sözleşmeleri hedefi belirleme, gemi seçimi ve başka önemli 

kararları alma yetkisini yatırımcıya bırakıyordu. Bununla birlikte aracıya 

zamanla daha fazla yetki veriliyordu. Bunun sebebi hem tipik olarak arka 
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planda kalan yatırımcıların işletmeyi yeterince kontrol edememeleri, hem de 

aracıların tecrübe kazandıkça ve daha varlıklı hale geldikçe yatırımcıların 

getirdiği kısıtlamalara razı olma konusunda gittikçe artan bir isteksizlik 

göstermeleriydi.”77  

Commenda’nın temel unsurlarından biri sermayenin tamamının 

yatırımcı tarafından karşılanmasıdır. Yolculuğu gerçekleştirecek olan aracı, bu 

ortaklığa sadece emeği ile katkıda bulunmaktadır. Yolculuğun sonunda kârın 

dörtte üçünü sermayedar, dörtte birini ise aracı almaktadır.  

Zarar durumunda ise paylaşım kârın paylaşımından daha farklıdır. 

Buna göre  sermayedar, zararın sermaye miktarına kadar olanına katlanmak 

zorundayken aracı zarara hiçbir şekilde  ortak olmamaktadır. Burada önemli 

olan nokta şudur: Pasif ortak da zararın tamamına değil, sadece başta koyduğu 

sermaye miktarı kadarına katlanmakta, yani sınırlı sorumluluk ilkesi 

uygulanmaktadır.  

Sınırlı sorumluluk, commenda’nın tacirler arasında hızla 

yayılmasının en önemli sebeplerinden biridir. “… ortağın malvarlığının 

yatırımdan geriye kalan kısmı ya da yakın akrabalarının malvarlığı 

yükümlülük kapsamına girmez.”78 

Commenda sözleşmeleri, uzun süreli ortaklıklar doğurmamaktaydı.  

Ortaklık, tek bir yolculuk için kuruluyor, gemi seferini tamamlayıp limana 

döndüğünde masraflar ve kar hesaplanıyor, sözleşmeye uygun olarak ortaklar 

arasında dağıtılıyor ve ortaklık da son buluyordu.  

Basit yapısı,  büyük tacire işlerin başında bulunma imkanı 

kazandırması ve riskin yolculuğa yatırılan sermaye ile sınırlı kalması 

                                                 
77 Murat Çizakça, İslam Dünyasında ve Batıda İş Ortaklıkları Tarihi, Çev. Şehnaz Layıkel, 
İstanbul,  Tarih Vakfı, 1999, s.11  
78 Çizakça, s.12 
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sebebiyle çok sık rastlanan bir ortaklık biçimi olmuştur. “Eski Babil kadar eski 

olan bu uygulama , 1100’lerde bütün İtalya şehir devletlerinde uygulama alanı 

bulmuştu.”79 Commenda, gelişerek başka ortaklık biçimlerine zemin 

hazırlamıştır. 

2-SOCİETAS 

Commenda ile benzerlik göstermekle birlikte aktif ortağın konumu 

yönünden farklılaşan societas, ya da societas maris  bir diğer yaygın ortaklık 

tipiydi. 

Bu  ortaklıkta da commenda’da olduğu gibi biri pasif, diğeri aktif 

olan iki ortak vardır. Ancak societas’ta aktif ortak da sermayeye katkıda 

bulunmaktadır. Böylece commenda’da sadece emeği ile ortaklığa dahil olan 

aktif ortak, societas’ta hem emeği hem de sermayesi ile varlık göstermektedir. 

“Societas’ta aracının ortaklık sermayesine katkıda bulunması kişisel 

statüsünde iki temel değişikliğe yol açıyordu. Bu değişikliklerden ilki, aracının 

üstlendiği riskin doğasının ve boyutlarının  commenda’ya göre daha geniş 

oluşu , ikincisi ise bunu telafi edebilmek için nihai kardan aldığı payın 

artmasıydı. Bu ortaklıkta her iki ortak da sermayeye katkıda bulunduğu için 

societas , iki taraflı commenda olarak da bilinir.”80 

Ortakların koyacağı sermaye miktarını belirleyen kesin bir sınırlama 

olmamakla beraber en yaygın olan uygulama , pasif ortağın sermayenin dörtte 

üçünü, aktif ortağın ise sermayenin dörtte birini karşılamasıydı. “Societas’ın 

Ortaçağ Avrupası’ndaki en basit ve en iyi bilinen biçiminde , yatırımcı (pasif 

ortak), sermayenin üçte ikisini sağlıyordu, aracı da  geri kalan üçte bir 
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sermayeye ek olarak seferden kaynaklanan risklerin yanı sıra emeği ile 

ortaklığa katılıyordu.”81 

Societas’ın commenda’dan ayrıldığı bir diğer nokta ise kârın ve 

zararın paylaşılmasındaydı. Commenda’da aktif ortağın kârdan aldığı pay 

genelikle dörtte bir iken, societas’ta kâr ortaklar arasında eşit paylaşılıyordu. 

“Aktif ortak, emeğinin karşılığı olarak kârın dörtte birini almakta, ayrıca 

sermayesi ona koyduğunun 1\3ünü veya toplam sermayenin 1\4’ünü 

getirmektedir. Toplam kazancı , böylece toplam yatırımın yarısı olmaktadır.”82         

Diğer yandan commenda’da aktif ortak zarara hiçbir şekilde ortak olmuyordu. 

Ancak societas’ta artık o da  sermayeye katkıda bulunduğu için zarara da 

sermayesi oranında katlanmak durumunda kalıyordu.83  Görüldüğü üzere 

ortağın zarara katlanmasının sebebi tamamen getirdiği sermaye ile alakalı 

olduğu için, zarara katılımı kâra katılımı gibi eşit oranda değil, getirdiği 

sermaye oranında (dörtte bir) olmaktadır.  

Societas’ta da sınırlı sorumluluk esası geçerlidir. Zararın miktarı ne 

olursa olsun ortakların üçüncü kişilere karşı sorumlulukları getirdikleri 

sermaye ile sınırlıdır.   

Bu ortaklık da yine tek seferlik gemi yolculukları için kurulmakta 

ve seferin bitmesiyle birlikte son bulmaktadır. Braudel, bu tür ortaklıkların  

daha IX. ve X. yüzyıllarda bile Akdeniz’de görüldüğünü belirtmektedir. “Bu 

ilkel şirket biçimi, basitliğinden ötürü uzun zaman ayakta kalacaktır.”84   

 

 

                                                 
81 Çizakça, s.20 
82 Heaton, s.153 
83 Çizakça, s.20 
84 Braudel, Maddi Uygarlık…, C.2 , s.384 
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3- KOLLEKTİF ŞİRKET (COMPAGNİA) ve 

KOMANDİT ŞİRKET 

Commenda ve societas maris sorumluluğun sınırlı olması ve 

ortaklığın sadece bir sefer için kurulması sebebiyle pratik bir çözüm olmakla 

birlikte  daha büyük çaplı işler için yetersiz kalabiliyordu. “Commenda ve 

societas maris geçici ve küçük ölçekli ortaklıklar olup , kolay kurulup kolay 

bozuluyorlardı.”85 

Compagnia, genellikle aile fertlerinin bir araya gelmesiyle kurulan 

bir şirketti ve uzun süre de bu şekilde devam etti. “Bazı durumlarda gerçek bir 

aile sözkonusu olmasa bile , onu geç tarihlere kadar besleyen ailesel veya 

hemen hemen ailesel karakteri üzerinde ısrar edelim.”86 Bunun en önemli 

sebebi , bu ortaklıkta ortakların sorumluluklarının sınırsız olmasıydı. Yani her 

ortak, ortaklık borçlarından dolayı yalnızca sermayesi ile değil tüm malvarlığı 

ile sorumlu tutulabiliyordu. “Bu ortaklıkta risk oranının yüksek oluşu , 

ortaklığı birbirine tamamen güvenen kişiler için uygun kılıyor olmalıydı.”87  

Compagnia, commenda veya societas gibi tek bir yolculuğu  finanse 

etmek için kurulmuyordu. Bu ortaklık daha çok belli bir iş ile değil, belli bir 

süre ile sınırlandırılıyordu. 

Sorumluluğun sınırsız olması üçüncü şahıslardan açısından  bir 

güvence oluşturmakla birlikte ortaklar arasındaki ilişkinin netleştirilmesini 

güçleştiriyordu. Bu sebeple bir süre sonra şirketin idaresine katılmayıp sadece 

sermaye sağlayan ortakların sorumluluğu ile yönetici ortakların 

sorumluluğunun ayrıştırılması gereği doğmuştur ki, bu gelişme de komandit 

ortaklığın temelini oluşturur.  
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Komandit ortaklıkta , yönetici ortakların sorumluluğu compagnia’da 

olduğu gibi sınırsız sorumluluktur. Ancak sadece sermayeleri ile ortaklığa 

katkıda bulunan ortaklar açısından sınırlı sorumluluk esası geçerliydi.  

Bu ortaklığın bir diğer kolaylığı ise bütün ortakların kimliğinin 

bilinmesini gerektirmemesiydi. Sadece sermayeleri ile sorumlu olan ortaklar 

gizli kalabiliyorlardı. Bu da özellikle ticaretle uğraşmanın uzun süre alt 

tabakanın işi olarak görüldüğü yerlerde soyluların ticarete katılmasına  imkan 

sağlıyordu.88 

4-HİSSELİ ŞİRKETLER (CARATİ) 

Ortaçağ ortaklıkları içinde özellik arzeden bir diğer ortaklık ise 

carati’dir. Bu ortaklık bir geminin birden fazla hissedar arasında paylaşılması 

temeline dayanmaktaydı. Böylece commenda’da geminin sefere çıkması için 

gerekli tüm sermayeyi tek kişi karşılarken carati’de bu birden fazla kişi 

tarafından yapılmaktaydı. Geminin mülkiyeti  eşit hisselere bölünüyor ve 

hisseler satışa çıkarılıyordu. Bu hisseler devredilebiliyordu. Bu yönden carati 

günümüz sermaye şirketleriyle benzerlik arzetmektedir. Ancak hisselerin 

üçüncü şahıslara devriyle ilgili olarak diğer hissedarlara tanınan yetkiler 

yönünden farklılaşmaktadır. 

Her hissedar kardan, hissesi oranında pay almaktadır. Daha doğru 

bir ifadeyle kar hisse sayısına bölünmekte ve herkes kaç hisse sahibi ise o 

kadar kar elde etmektedir. Zarar paylaşımı da aynı şekilde hisse başına hesap 

edilerek yapılmaktadır. Commenda ve societas’da olduğu gibi burada da sınırlı 

sorumluluk esası geçerlidir.  

 Böylelikle hem bir yatırımcı tek bir sefere büyük meblağlar 

yatırarak büyük risk almaktan kurtulmuş oluyor, gemide sadece hisse alarak, 
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karın ve zararın bir kısmına ortak oluyor, hem de bir gemiyi tek başına 

donatmaya yetmeyecek küçük sermayenin hissedar olarak ekonomiye katılımı 

sağlanmış oluyordu. “Carati ortaklığı bir risk dağılım sistemi olarak işliyordu. 

Bir kimse gemiciliğe büyük miktarda para yatırmak istediği takdirde portföy 

oluşturmayı tercih edebiliyor, yani bütün bir gemiyi satın almak yerine çeşitli 

gemilere küçük paralar yatırmayı seçebiliyordu.”89 

Carati’de geminin idaresi genellikle bir kaptana bırakılıyordu. 

Kaptan, sermayeye ortak olmuyorsa commenda , geminin hissedarları arasında 

yeralıyorsa societas benzeri bir kar dağıtımı sözkonusu oluyordu.90 

Hisseli şirketler önce Akdeniz’de (özellikle İtalya’da) gelişmiş, 

Kıta’nın kuzeyine dana geç yayılmıştır. “Avrupa’nın, 1553-1555’te bilinen ilk 

İngiliz hisseli şirketi olan Moscovy Companie’nin kurulmasından çok önceleri 

, hisseli şirketleri tanıdığı söylenebilir. Daha XV. yüzyıl öncesinde , Akdeniz 

teknelerinin çoğu hisselere ayrılmış mülkiyetlerdi.”91 

 Bu şirket türü sadece deniz ticareti ile sınırlı kalmamış, pek çok 

alanda benzer şekilde örgütlenmiş hisseli şirketler ortaya çıkmıştır. 

5- İTALYAN ŞİRKETLERİ 

Ticaret ortaklıklarının en sık rastlanılan örnekleri yukarıda 

belirttiğimiz commenda, societas, kolektif  ve komandit ortaklıklardır. 

Ortaklıkların en basit ve en temel biçimleridirler, ancak Ortaçağ ortaklık 

türleri  bunlarla sınırlı değildir.  Gelişen ticaret ve farklılaşan ihtiyaçlar yeni  

ortaklık biçimlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. “Commenda ve 

societas’ın gezgin tacirler için son derece uygun olduğu ileri sürülürken, 

yerleşik tacirlerin ortaya çıkışı ve yurtdışında kalıcı şubelerin kurulmasıyla 
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birlikte daha kalıcı sermayeli ortaklıklara ihtiyaç duyulmaya başlandı. İşte bu 

ihtiyaçtan dolayı commenda, societas ve compagnia’nın birleştirildiklerine 

tanık oluyoruz. Bu birleşmeden tümüyle yeni ve son derece başarılı bir işletme 

türü doğdu: 13. ve 14. yüzyılların güçlü İtalyan şirketleri.”92  

İtalyan şirketleri, oldukça gelişmiş karmaşık bir yapıya sahiptiler. 

Öncelikle birçok yapıyı bünyelerinde barındırıyorlardı. Örneğin tek bir gemi 

seferinin finansmanı için değil de  uzun süreli olarak kurulmalarına rağmen, 

zaman zaman bir commenda’da pasif ortak olarak bulunabiliyorlardı.   

Bu şirketlerin büyük bir kısmı aile şirketi olarak kurulmuş ,  daha 

sonra büyüyerek  aile dışından da ortaklara açılmıştı. En ünlüleri Peruzzi, 

Bardi, Alberti ve Medici şirketleriydi.93 Sadece uzak mesafe ticaretiyle değil, 

aynı zamanda bankerlikle de uğraşmışlardır. Bu şirketler Avrupa’nın uzun 

yıllar önemli kredi sağlayıcıları arasında yer almışlardır. Tacirlerin yanı sıra, 

asillere ve hatta krallara kredi açabilecek kadar büyük sermayelere sahip 

olmuşlardır. 94 

İtalyan şirketlerinin uzak yerlerde şubeleri bulunmaktaydı. Şube ile 

merkez arasındaki ilişkilerin örgütlenişi son derece ayrıntılı olarak 

düzenleniyordu. Şubelerin her biri üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde 

bağımsız olmakla birlikte , merkeze karşı sorumluydular. Merkezin şubelerin 

üzerinde geniş bir denetim yetkisi vardı. “Ledici sistemi yarı bağımsız 

ortaklıkların birleşmesinden oluşuyordu. Bu ortaklıkların tümünde Medici 

ailesine mensup şahıslar asli ortaklardı ve sermayenin çoğunu onlar 

sağlıyordu. Şubelerin işletmesi hiçbir yatırımı olmayan ya da küçük bir hissesi 

bulunan , fakat yine de sabit  bir maaş yerine   kârdan pay alan küçük bir 

ortağa bırakılıyordu. Merkez ofisle şube arasındaki  ortaklıkların hepsi birer 
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bağımsız kurumdu. Şubeler karşılıklı işlerinde bağımsız birer teşebbüs 

gibiydiler ve faizin yanı sıra birbirlerine komisyon uyguluyorlardı.”95  

Elbette sözleşmeler çoğu kez merkezin lehine kayıtlar içermekteydi. 

“Mediciler konjoktürün emrettiği durumlarda, basit bir yazı oyunuyla 

bağımsız kalabildikleri bir şube sistemi kurmuşlardır; bu yolla örneğin yerel 

bir iflasın, firmanın tümü tarafından üstlenilmesini önlemektedirler.”96 

İtalyan şirketleri  Atlantik kıyıları ve Hansa’da temsilcilikler 

kurmuşlar ve şubeler açmışlar, ticaretle ilgili köklü birikimlerini diğer 

bölgelere aktarmışlar ve böylelikle Ortaçağ Avrupası’nda ticaret hayatının 

gelişiminde önemli bir katkı  sağlamışlardır. “Ondört ve onbeşinci yüzyılın en 

çarpıcı olaylarından birisi Kıta’ın değişik yerlerinde her biri kendi 

komisyoncu, muhabir ve uzantılarıyla hızla büyüyen ticari şirketlerin 

varlığıdır. Onüçüncü yüzyılın güçlü İtalyan şirketleri şimdi Alpler’in 

kuzeyinde takipçiler bulmuştur. İnsanlara sermayenin yönetimini, defter 

tutmayı ve çeşitli kredi biçimlerini öğretmişler ve her ne kadar para ticaretinde 

egemenliklerini korumayı sürdürmüşlerse de eşya ticaretinde kendilerini artan 

sayıda rakip karşısında bulmuşlardır.”97 
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III. BÖLÜM - TİCARİ ÖRF-ADETLER VE LEX 

MERCATORİA 

Önceki bölümlerde genel çerçevesini çizmeye çalıştığımız ticari 

gelişmeler, Avrupa’nın siyasi ve ekonomik düzeninde olduğu gibi, hukuk 

düzeninde de yeni oluşumlara sebep oldu.   

Avrupa ticaretle elbette Ortaçağ’da tanışmamıştı. Roma 

İmparatorluğu döneminde son derece canlı bir ticari hayatı vardı. 

İmparatorluk’un doğu ve batı ucu arasındaki alış veriş trafiği V. yüzyıla kadar 

bu canlılığını korudu. Ancak gelişmiş bir ticaret ağı bulunmasına rağmen, 

henüz Roma Hukuku, ticari ilişkileri ayrı bir hukuk dalı olarak kabul etmiyor, 

bu alana ilişkin tamamen bağımsız kurallar  öngörmüyordu. Roma 

Hukuku’nda ticarete ilişkin kurallar medeni hukukun bir parçası olarak 

düzenlenmekteydi. “Roma Hukuku, deniz ticareti hukukunun özel ve bağımsız 

gelişimi hariç , kara ticareti hukuku ile ilgili konuları asla medeni hukuktan 

ayırmakta değildi.  … O bakımdan Roma hukukunda ticaret hukukuna ilişkin 

kaynaklar bulmak zordur.”1 

Ortaçağ Avrupası’nda XI. yüzyıldan sonra büyük bir hızla gelişen 

ticaret, kıtanın bir ucundan diğer ucuna yeni bir ticaret ağı kurarken, 

İmparatorluk döneminden farklı olarak kendi kurum ve kurallarıyla , medeni 

hukuktan bağımsız bir hukuk dalının, ticaret hukukunun doğumuna temel 

teşkil etmiştir. 

Tacirlerin ayrı bir toplumsal sınıf olarak karşımıza çıktığı bu dönem 

yeni ihtiyaçları doğurmakta, mevcut Ortaçağ hukuksal düzenlemeleri ise bu 

ihtiyaçlar karşısında çoğu kez yetersiz kalmaktaydı. Bu yetersizlik sebebiyle, 

tacirlerin iş hayatı içerisinde buldukları pratiğe yönelik çözümler, zaman 
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içerisinde bu sınıf içerisinde iyice yerleşmiş ve ticaret kendi örf-adetini 

doğurmuştur.  

İşte tacir sınıfı arasında ortaya çıkan bu örf-adetler ile yeni 

şekillenmeye başlayan ticaret hukuku arasında, kuvvetli bir bağ vardır.  Bu 

bölümde  örf-adetler ile hukuk arasındaki  ilişkinin çerçevesini çizmeye 

çalışacağız. 

A- TARİHSEL GELİŞİM 

XI. yüzyıl ve sonrasında Avrupa’da yeniden ortaya çıkan ve 

güçlenen tüccar sınıfının özel şartları, onların yasal statüsünde de bir farklılık 

gerektiriyordu.  

Feodal düzen, toprak sahiplerine  bağımlı durumda yaşayan ve 

ürününün belli bir kısmını ona vermek dışında, belli angaryaları da yerine 

getirmek yükümü altında olan  insanların özgürlüklerini önemli ölçüde 

kısıtlamaktaydı. Ancak ticaret, özgür insanların işiydi ve bunun için bu 

sistemin kurallarının dışında, farklı bir yasal statü gerekmekteydi. 

Birinci bölümde de belirttiğimiz gibi tacirler, kent hayatı içerisine 

dahil olarak bu kuralların büyük kısmından kurtulmuş oluyordu.  Ancak 

tacirin özgür statüde olması dışında, ticaretin de özgürce (modern anlamıyla 

olmasa da) yapılabilmesi gerekmekteydi. Ortaçağ boyunca Avrupa’nın pek 

çok yerinde tacirler, krallar ve feodal asillerden  önemli ayrıcalıklar elde 

ettiler. 

Örneğin İngiltere’de Kraliyet tarafından kabul edilen 1215 tarihli 

Magna Carta’nın tacirlerin yasal satüsüne ilişkin 41. maddesi şu şekildedir: 

“Bütün tüccarlar, İngiltere’ye hiçbir zarar  ve korku olmaksızın giriş yapabilir, 

ayrılabilir, ya da İngiltere’de ticari amaçlı olarak , eski ve hukuki örfe uygun 

olarak , hiçbir yasal olmayan zorlamayla karşılaşmaksızın  kalabilir veya kara 
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ve su yoluyla seyahat edebilir. Bu hüküm bizimle savaş halinde bulunan 

ülkelerden gelen tacirlere uygulanmaz.  Savaş çıktığı sırada ülkemizde 

bulunan tüccarlar, o ülkede bulunan tüccarlarımızın nasıl bir muameleye tabi 

tutulduğu ...... öğrenilene kadar   personel ya da mallarına zarar verilmeksizin 

alıkonulacaktır. Tüccarlarımız güvenlik içindeyse, onlar da güvende 

olacaklardır.”2 

Magna Carta dışında, yine İngiltere’de  1283 tarihli Statute of Acton 

Burnell, 1285 tarihli The Statute of Merchants ve 1303 tarihli Carta 

Mercatoria da tacirlerin yasal statüsüne ilişkin düzenlemeler ve ayrıcalıklar  

içermekteydi. “Carta Mercatoria 1303’te yapıldı. Kanun law merchant’ı İngiliz 

hukukunun bir parçası olarak kabul ediyordu. Yabancı tüccarlar yerel 

vergilerden muaf hale getiriliyor ve onlara İngiltere’nin her yerinde ticaret 

yapma özgürlüğü tanınıyordu. Kanun ayrıca yabancı bir tacirin taraf olduğu 

ticari davalarda yarısı İngiliz ve yarısı yabancı tacirin vatandaşı olan kişilerden 

oluşan bir jüri kurulmasına imkan veriyordu.”3 Daha sonra kabul edilen 

Statute of Staple da, yine benzer şekilde common law’dan bağımsız olarak law 

merchant’a resmi kabul kazandırıyordu: “1353’te Statute of Staple kabul 

edildi. Bu kanun tacirler arasındaki uyuşmazlıklara bakmak üzere The Courts 

of Staple’ı tesis ediyor ve uyuşmazlıkların İngiliz common law’a göre değil, 

law merchant’a göre çözümlenmesine imkan tanıyordu.”4 

Tacirler, özel bir yasal statü tanınarak diğer toplumsal sınıflardan 

farklı bir konuma gelmişlerdi. Ancak ticaretin kendine özgü ihtiyaçları, bu 

ayrıcalıklardan fazlasını gerektiriyordu. “Tüccarların kamu makamlarının 

koruma ve yargı yetkisi altına alınmaları yeterli değildi. Mesleklerinin yeni 

oluşunun başka sonuçları da vardı. Tarıma dayalı bir ekonomi için 

                                                 
2 The Text Of Magna Carta, Md. 41,(Çevrimiçi) ,  http:// www.fordham.edu/ halsall/ source/ 
magnacarta. html (28/07/2004) 
3 John Mo, İnternational Commercial Law, (çevrimiçi) http: //lexisnexis.com.au/ aus/academic/   
text_updater/ mo/firstch01.pdf, 01/01/2004, s.9 
4 Mo, s.9 
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düzenlenmiş olan bir hukuku, daha esnek olmaya ve bu yeniliğin zorladığı 

temel gereksinimlere kendini uydurmaya zorladı. Yargılama usulü katı ve 

geleneksel biçimciliğiyle , gecikmeleriyle, düello gibi ilkel kanıtlama 

yöntemleriyle, mutlak yeminin kötüye kullanılmasıyla , dava sonucunu şansa 

bırakan ‘işkenceleriyle’ , tüccarlar için sürekli bir tedirginlik kaynağıydı. 

Onların daha hızlı ve daha eşitlikçi bir yasal sisteme gereksinimleri vardı. 

Panayır ve pazar yerlerinde kendi aralarında en eski izlerine onbirinci yüzyıl 

başlarında rastlanan bir ticaret yasası (ius mercatorum) geliştirdiler. Büyük bir 

olasılıkla bu yasa çok erken bir tarihte en azından tüccarlar arasındaki 

davalarda uygulanmaya başlanmıştı. Bu yasa, yargıçların onları 

yararlandırmamak için hiçbir nedenleri olmayan bir çeşit kişi hukuku olsa 

gerektir. Bu yasadan söz eden çağdaş metinler, ne yazık ki yasanın 

maddelerini açık seçik ortaya koymamaktadır. Bununla birlikte bu yasanın, iş 

deneylerinden doğan ve ticaretin yayılmasıyla birlikte bir yerden başka bir 

yere yayılan uygulamaların bir derlemesi olduğunda kuşku yoktur. Belli 

zamanlarda çeşitli ülkelerden tüccarların geldikleri ve ivedi adalet dağıtmakla 

yükümlü bir özel mahkemesi olan büyük panayırlar, daha en başından ülke, dil 

ve ulusal hukukların farklılığına karşın her yerde aynı olan bir ticaret 

hukukunun geliştirildiğine tanıklık etmiş olsa gerektir.”5   

Daha evvel belirttiğimiz gibi, Roma Hukuku ticari ilişkileri medeni 

hukuk içinde, borçlar hukuku hükümlerine göre düzenlemekteydi. XI. yüzyıl 

sonrasında ortaya çıkan ticari canlanmayla birlikte, tacirlerin kendi 

aralarındaki uygulamalarından ve teamüllerinden ortaya çıkan yeni birtakım 

ticari kurallar karşımıza çıkmaktadır. Bu kuralların tümüne “lex mercatoria” 

                                                 
5 Pirenne, Ortaçağ Kentleri, s.98 
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adı verilmektedir. (Bazı kaynaklarda ius mercatorum,  İngiliz kaynaklarında 

ise law merchant  terimi tercih edilmektedir.)6 

Lex mercatoria’nın ilk olarak ne zaman ve nerede ortaya çıktığını 

bilemiyoruz. “Lex mercatoria teriminin ilk kayıtları, bu hukuksal prosedürle 

aynı noktadan kaynaklanmaktadır. Bu kayıtlar 13. yüzyılın sonları 

İngilteresi’ne kadar gitmektedir.”7 Pirenne’ye  göre  lex mercatoria’nın 

başlangıç tarihi 11. yüzyıldır. Ancak daha erken tarihleri kabul eden görüşler 

de ortaya atılmıştır: “[Lex mercatoria’nın], çıkış noktasının yeri ve zamanı net 

değildir. Çok sayıda yazar İtalya’da Ortaçağ ortalarında başladığını ifade 

etmiştir. Fakat erken belgelerin araştırmaları [kökeninin] çok daha eskiye 

dayandığını göstermektedir; örneğin Araplar’ın Akdeniz’deki 

hakimiyetlerine.”8 

Tam başlangıç tarihini tespit edemesek de, Ortaçağ Avrupası’nda en 

geç 12. yüzyıl sonu ve 13. yüzyıl başlarında tüccarlar arasında çok iyi bilinen 

ve mahkemeler tarafından da uygulanan yazılı olmayan hukuk kurallarının 

bulunduğunu söyleyebiliriz. İngilltere’nin önemli fuar mahkemelerinden biri 

olan St. Ives fuar mahkemesi kayıtlarından Sachs tarafından aktarılan davada 

olduğu gibi:  

“1293’te Abingdon’dan William, St.Ives fuar mahkemesi’nde 

William Martin’i dava etti. ... St.Ives’ın her ilkbaharda kurulan yıllık bir fuarı 

vardı ve fuardaki anlaşmazlıklara bakmak üzere özel bir mahkeme kurulmuş 

idi. Bu davada davacı, Londra’daki pamuk tüccarı Abingdon’lu John adına , 

davalının 11 Pound borçlu olduğunu iddia etti. Dava görülmeye başlandı ve 

                                                 
6 Malyness , Consuetudo vel Lex Mercatoria’da  , bu hukukun tüm krallar ve toplumlarca kabul 
edilmesi ve tek bir siyasi otoritenin egemenliğinin sonucu olmaması sebebiyle lex mercatoria terimini 
kullanmayı tercih etmiştir. (Berman, s.342) 
7 Albrecht Cordes, "The Search for A Medieval Lex Mercatoria", Oxford University Press 
Comparative Law Forum, (çevrimiçi), http:// ouclf.iuscomp.org/ articles/ cordes.html, 08/09/2004  s.2 
8Helen West  Bradlee, "History of The Law Merchant, The Law Merchant or Lex Mercatoria", 
Boston, 1929, (çevrimiçi) http://szabo.best.vwh.net/lex.html, 05/11/2004,  s.3 
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davalı davacının John’a vekaleten bulunmasına itiraz etti . Taraflar iki gün 

sonra mahkemeye geldiklerinde, William Martin John tarafından yazıldığını 

iddia ettiği ve borcun tamamen ödendiğini gösteren bir belge ibraz etti. 

Davacı, derhal belgenin sahte olduğunu iddia etti ve bu açık sahteciliğin 

soruşturulması için bir kurul [ oluşturulmasını] talep etti. Bu noktada Martin , 

onun ya da başkasının üçüncü bir şahsın senedini reddetmesinin hukuka aykırı 

olması sebebiyle, davacının belgenin geçerliliğine itiraz edemeyeceğini ileri 

sürdü. Mahkeme bu görüşe katıldı, Martin özgür kaldı , mutsuz davacı ise 

mahkeme huzurunda yalan iddiada bulunmaktan para cezasına mahkum edildi. 

... Martin’in mahkemeye ibraz ettiği kağıt parçasının gerçek olduğuna 

inanmak her halükarda zordu. Eğer belge ilk oturumda elinde olsaydı, 

kuşkusuz davacının bulunmasına ilişkin usuli bir itirazda bulunmak yerine 

bunu ibraz ederdi. İki gün içerisinde borç verenin gerçek bir ibra belgesi 

ulaştırmış olması ihtimali, Abingdon’lu John’un St.Ives fuarında bulunmaması 

ve 60 mil uzakta yaşaması sebebiyle hiç yoktu. O halde Martin sahte olduğunu 

bildiği bir belgeyi mahkemeye ibraz etme riskini neden aldı? Tek mantıklı 

açıklama şudur: Martin  sahteciliğin ortaya çıkmasını önleyecek bir hukuksal 

ilkenin varlığına inanmaktaydı ve daha da önemlisi mahkemenin de bu ilkeyi 

kabul etmesini ummaktaydı. William Martin tarafından tasarlanan bu entrika, 

St.Ives fuar mahkemesinin kuralları olduğunu ve bu kuralların en azından 

tacirlerin ve St.Ives sakinlerinin bir kısmı tarafından iyi bilindiğini 

göstermektedir.”9 

Lex mercatoria’yı oluşturan ticari örf-adetin en önemli kaynakları 

Roma İmparatorluğu dönemi deniz ticareti kuralları ve Ortaçağ fuar, liman ve 

pazar kentlerinde  tacirlerin karşılıklı ilişkilerinde geliştirilen kurallar idi.  

Ortaçağ ticaretinin gelişmesinde özel bir yere sahip olan  fuarlar 

ticari örf adetin doğumunda da  önemli bir rol oynadı. Kıtanın dört bir yanında 

                                                 
9 Sachs, s.4 
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kurulan bu fuarlarda  tacirler arasında geliştirilen yeni kurallar, kısa sürede 

yazılı olmayan bir ticaret hukuku haline geldi. Bu fuarların birbiriyle bağlantılı 

olması, fuarları ziyaret eden tacirlerin büyük çoğunlukla diğer fuarlarda  

birbiriyle iş bağlantıları içinde bulunması yeni ticaret hukuku kurallarının tüm 

kıtaya yayılmasını sağladı. 

Böylece tacirler kendi ihtiyaçlarından doğan kurallarla, kendilerine 

uygulanan bir hukuksal düzen oluşturmaktaydılar. Özellikle Champagne 

fuarları ve İngiliz fuarları,  gerek kıtanın uzak yerlerinden gelen tacirleri 

buluşturmaları, gerekse buralarda yapılan işlemlerin genel ticaret içerisindeki 

önemi sebebiyle ,  lex mercatoria’nın gelişimi açısından büyük önem 

taşımaktadır.  

Bu fuarlarda  büyük miktarda alım-satım ve büyük miktarlarda 

borçlanmalar gerçekleşmekteydi. Bu  borçların güven altına alınması, kolayca 

tahsil edilebilmesi ve uzun mesafeler arasında pratik ödeme araçları bulunması 

ihtiyaçları, lex mercatoria’nın önemli bir kısımın oluşturan kıymetli evrak 

hukukunun ve usul kurallarının doğumuna sebep oldu. 

“Avrupa Ticaret Kanunu olarak bilinen Lex Mercatoria’nın 

gelişiminin kendine özgü tarafı, Avrupa üniversitelerindeki eğitimli Ortaçağ 

Katolikleri tarafından Roma metinlerinden yaratılan  medeni kanunun aksine 

Lex Mercatoria’nın  oluşturulmasının daha çok bizzat tacirlere bırakılmasıdır. 

Sonuçta panayırlarda ve pazarlarda ticaret yapanlar, kendi ticaret 

mahkemelerini oluşturanlar, yani kısaca kanunu uygulayanlar yine tacirlerdi. 

Bizzat tacirler tarafından geliştirilen bu hükümler ara sıra bir araya getirilip 

elden ele dolaştırılıyordu.”10 Böylelikle ticaretin kendi kuralları, bir hukuk 

sistemi haline geliyor, onlara siyasi irade tarafından da onaylanan bir ayrıcalık 

sağlıyordu. “13. yüzyıl sonları İngilteresi’nde Lex Mercatoria, tacirleri 

                                                 
10 Çizakça, s.15 
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common law’ın katı ispat kurallarından kısmen kurtaran bir kraliyet 

imtiyazına bağlanmıştı.”11 “... tacirler, kilise mensuplarının  dini 

mahkemelerde kilise hukukuna göre yargılanma hakkına benzer şekilde  

ticaret mahkemelerinde law merchant tarafından yargılanma imtiyazına 

sahiptiler.”12 

“Lex mercatoria , bir parça Roma Hukuku, bir parça deniz ticareti 

adetleri ve bir parça Ortaçağ Avrupa fuarları hukukuna (büyük ölçüde 

sonuncusuna) dayanan bir hukuk olarak görünmektedir.”13 

1-ROMA HUKUKU VE LEX MERCATORİA 

Roma İmparatorluğu, yıkıldıktan sonra da nasıl Avrupa’nın siyasi 

hayatında izlerini korumaya devam ettiyse , Roma Hukuku da imparatorluğun 

yıkılmasıyla birlikte tamamen ortadan kalkmadı. Ortaçağ’ın yeni şekillenen 

feodal düzeni zaman içerisinde kendi kurallarını yaratmakla birlikte Roma 

hukuk mirası tamamen terkedilmedi. . “İtalya’da yeniden bulunan İustinianus 

derlemesi Bologna’da daha 11. yüzyılın son çeyreğine girilir girilmez 

incelenmeye başladı ve Roma metinleri daha o dönemden başlayarak İtalya’da 

alınan adli kararlarda dayanak olarak gösterilmeye başlandı. 12. yüzyılın ilk 

çeyreğinde de Fransa’nın güneyinde uygulanan hukuk işlemlerinde kendini 

hissettirmeye başladı; bu etkinin kökeninde Kuzey İtalya kentlerinin 

Languedoc limanlarıyla yaptığı ticaretin bulunduğu da gözden kaçırılmamalı. 

... Yavaş yavaş 12. yüzyılın sonu ile 13. yüzyılın başında Roma hukuku 

kendini kabul ettirdi ve yalnızca Fransa’da değil, Flandre’da, İngiltere’de 

                                                 
11 Cordes, s.3 
12 Sachs, s.18 
13 Bradlee, s.3 
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yayıldı, hatta Friesland’a kadar uzandı.14. yüzyldan 16. yüzyıla kadar 

Avrupa’da Polonya’ya , Bohemya’ya ve Macaristan’a kadar uzandı.”14  

Ortaçağ  Avrupa Hukuku’nda Roma tesiri daha çok Kilise 

mensupları tarafından  tercüme edilen Roma metinleri ile canlandırılmaya 

çalışılan medeni hukuk alanında görülmekteydi. Ancak ticaret hukukuyla ilgili 

yeni oluşumda da bu dönemin izleri bulunmaktadır. 

  Ticaret hukuku daha evvel belirttiğimiz gibi imparatorluk 

döneminde ayrı bir hukuk dalı olarak görülmemekteydi. Bu durumun sebebi 

konusunda çeşitli fikirler ileri sürülmüştür. “Bunun sebebini yazarlar , ticaretin 

uluslararası karakterinde , diğer bir deyişle , ticaret sadece Roma 

vatandaşlarına hasredilmediği için ius civile tarafından değil de , ius gentium 

tarafından düzenlenmiş olmasında görürler. Bazıları ise Roma vatandaşlarının 

ticaretle iştigali hor görüldüğü için , bu faaliyetin ayrı bir hukuk dalı 

tarafından düzenlenecek kadar önemli bulunmadığını ileri sürerler. Diğerleri 

ise , ticari faaliyetlerin commercium, adi faaliyetlerden ayrılmaksızın  ius 

civile içinde düzenlenmiş olduğu fikrindedirler.Bütün bu iddialarda gerçek 

payı vardır. Esasen önemli olan , Roma hukuk sisteminde ayrı bir ticaret 

hukuku dalının bulunmadığının tespitidir.”15 Fakat daha o dönemde dahi 

ticaretin kendi örf-adeti hukuksal planda uygulama alanı bulmaktaydı. Deniz 

ticaretiyle uğraşan tacirlerin kendi aralarında geliştirdikleri örf-adet kuralları , 

medeni hukukun yanında kabul görmekteydi. İmparatorluk döneminden sonra 

, Ortaçağ ticari hayatında bu kuralların tekrar canlandığını görüyoruz. 

Özellikle İtalyan liman kentleri tarafından çok iyi bilinen Roma deniz ticareti 

adetleri, bu kentlerin tacirleri  sayesinde ticaret yaptıkları diğer yerlere, 

Atlantik’e ve kıtanın kuzeyine kadar ulaştı ve yaygınlaştı.  

                                                 
14 Jean Gaudemet, “Roma Mucizesi”, Akdeniz-İnsanlar ve Miras, Der. Fernand Braudel, Çev.Aykut 
Derman, 2. bs., İstanbul, Metis, 1995, ss. 34-59., s.55 
15 Poroy, s.5-6 
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Ayrıca İmparatorluk, barbar kavimlerin kendi aralarındaki ticari 

muamelelerde kendi örf-adetlerini uygulamasına imkan tanımaktyadı. Bu 

ihtiyari bir tercih miydi, yoksa artan barbar akınları karşısında zorunlu olarak 

kabul edilen bir durum muydu tartışılabilir, ancak somut olan İmparatorluk 

döneminde dahi ticari örf ve adetin, hukuk düzenine kendini kabul ettirmiş 

olduğudur. “İmparatorluk çeşit çeşit kabilelerin hukuki adetlerini bir dereceye 

kadar tanımak zorunda kaldı ve Roma’nın uygarlaştırılmış hukuku lehine, bu 

adetlerin tamamen yokedilmesi niyeti hiçbir zaman beslenmedi. Barbar 

adetlerinin bu istilasına kanıt olarak Piskopos Theoderotos (5. asrın 

ortaları)’un sözlerini zikredebiliriz. Piskopos Theodoretos, devletin birliğinden 

ve İmparatorluk tarafından erişilen hukuktan söz ettikten sonra Etiyopyalı ve 

Kafkasyalı kabilelerin ve genel olarak barbarların kendi aralarındaki ticari 

muameleler hakkında kendi hukuki adetlerini izlemelerine müsaade edildiği 

şeklinde bir uyarıda bulunmaktadır.”16 

Dolayısıyla Roma döneminde ortaya çıkan ve özellikle deniz 

hukuku alanında kendini gösteren bu örf-adetler, Ortaçağ Avrupası’nda Roma 

hukukunun bir parçası olarak tekrar itibar kazanmıştır. “ Bu adetlerin çoğu 

özel olarak İtalya yarımadası ve Bizans İmparatorluğu arasında hiçbir zaman 

kesilmeyen ve law merchant tarihinde kanunlaştırmanın ilk alanı olan deniz 

ticaretini düzenlemekteydi.”17 

Diğer yandan Roma Hukuku borçlar hukuku alanında pek çok özel 

sözleşme tipini benimsemişti. “Roma metinleri, ödünç para verme, ariyet, 

rehin, satış, kiralama, ortaklık ve mandate (bir aracılık biçimi) de dahil olmak 

üzere çeşitli sözleşme tiplerini şekillendiren ileri derecede sofistike kurallar 

içermekteydi. Bununla birlikte bu kurallar..... tasnif edilmiş ancak birbirleriyle 

                                                 
16 Paul Vinagradoff, Ortaçağ Avrupası'nda Roma Hukuku, Yay.Haz. Mehmet Tevfik Özcan, 
Çev.Ferhat Düzgören, Sevtap Metin, Ahmet Ulvi Türkbağ, Erol Öz, Taner Ayanoğlu, İstanbul, 
Göçebe, 1997 , s.23-24 
17Robinson, s.91 
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açık bir şekilde ilişkilendirilmemiş ve genel ilkeler açısından 

değerlendirilmemişti. Ayrıca ticari ve ticari olmayan sözleşmeler arasında açık 

bir ayrım yapılmamıştı; bunların tamamı medeni hukuk sözleşmeleri olarak 

ele alınmıştı.”18 Bu sözleşme tipleri Ortaçağ ticaret hayatında da 

kullanılmaktaydı ve tercüme edilen Roma metinlerindeki borçlar hukuku 

sözleşmelerine ilişkin esaslar, yeni gelişmekte olan hukuka kaynaklık 

ediyordu. Ortaçağ lex mercatoria’sının oluşması sürecinde  bu sözleşme türleri 

de geliştirilerek kullanılmaya devam etmiştir. 

Ortaçağ lex mercatoria’sında Roma Hukuku’nun izleri bulunmakla 

birlikte, bu yeni hukukun tamamen Roma Hukuku kaynaklarından yaratılmış 

olduğunu düşünmemek gerekir. “Avrupa üniversitelerindeki eğitimli 

Romanistler’in onbirinci yüzyıl sonları, onikinci yüzyıl ve onüçüncü yüzyılda 

medeni hukukun yeni bir türünü yaratmış oldukları gibi  ticari hukukun yeni 

bir türünü, Roma metinlerinden yaratmış oldukları düşünülebilir.... Ancak 

ticari hukukun ilk gelişimi tamamen olmasa bile büyük ölçüde, uluslararası 

fuar ve pazarları düzenleyen, ticari mahkemeler kuran ve bütün Batı 

Avrupa’ya yayılmaya başlayan kentsel toplumun içine ticari kurumlar 

yerleştiren tüccarların kendilerine bırakılmıştı.”19 

   B-LEX MERCATORİA’NIN KAPSAMI 

Yazılı yürürlüğe dayanmaması sebebiyle lex mercatoria’nın tam 

içeriğini bilemiyoruz. Bu hukuku uygulayan özel mahkemelerin, özellikle kıta 

Avrupası fuar mahkemelerinin , XIV. yüzyıldaki  büyük veba salgını öncesi 

döneme ilişikin kayıtlarının bir kısmı da günümüze ulaşmamış olduğundan lex 

mercatoria kurallarınının tam ve ayrıntılı bir dökümünü yapmak mümkün 

görünmemektedir. Ancak  zaman zaman yapılan derleme çalışmaları ve 

                                                 
18 Berman, s.339 
19 Berman, s.340 
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özellikle İngiliz fuar mahkemelerinin  ayakta kalan kayıtları ışığında içeriği 

hakkında parçalı halde de olsa fikir edinebilmekteyiz. 

Yeni ticaret hukuku, ilk olarak temel birtakım hukuksal ilkelerin 

benimsenmesini öngörüyordu. Bunlar genel prensiplerdi; iyiniyet (good faith) 

kuralları gibi. Temel ilkelerden sonra lex mercatoria kurallarının en sık 

karşımıza çıktığı alan usul hukukudur. Bunun dışında deniz ticareti ve sigorta, 

kıymetli evrak ve şirketler hukukuna  ilişkin hükümler içermekte olduğunu 

söyleyebiliriz.  “Law merchant yalnızca .... satışı değil ayrıca ticari ilişkilerin 

taşımacılık, sigorta ve finans da dahil olmak üzere diğer yönlerini de 

düzenlemekteydi.”20  

“Lex mercatoria’nın içeriğinin ne olduğu kısmen belirsizdir. Fakat 

kesinlikle tacirler arasında ve konsül ya da ticaret mahkemelerinde uygulanan 

, bir kısmı esasa ilişkin hükümler bir kısmı ise ispat ve usul kuralları olan 

hukuk olarak açıklanmaktadır.”21 

1-DENİZ TİCARETİ HUKUKU 

Deniz ticareti , Ortaçağ ticaretinin en önemli parçalarından biriydi. 

Uzun mesafeler arasında yapılan bu ticaret yarattığı büyük karlarla ticari 

kapitalizmin gelişmesine katkıda bulunmaktaydı.  Dolayısıyla  deniz yoluyla 

ticaret yapan tacirlerin geliştirmiş oldukları kurallar lex mercatoria içerisinde 

önemli bir yer teşkil etmektedir. “Bourdeaux şaraplarının taşınması işi de 

öylesine önemliydi ki, şarap taşıyan filolarda geçerli olan teamüller Kuzey 

Avrupa’da deniz ticaret hukukunun doğmasına yol açmıştır. Onikinci yüzyıl 

sonlarına doğru düzenlenmiş olan Oleron kayıtları, şarap gemilerine ilişkin 

hükümler içeriyordu ve bundan çok erken tarihlerde Damme’de Flander diline 

                                                 
20 Berman, s.334 
21 Bradlee, s.3 
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çevrilmiş ve bu tarihten sonra da Wisby’nin deniz hukuku olarak bilindiği 

Baltık’a kadar yayılmıştır.”22 

 Daha evvel belirttiğimiz gibi deniz ticaretini düzenleyen kuralların 

bir kısmı Roma döneminden kalan adetlere dayanmaktaydı. Bu adetlerin yanı 

sıra Roma Hukuku tarafından düzenlenen sözleşmeler de farlı birtakım 

unsunlar da dahil  edilerek yeni ticaret hukukunun parçası haline geliyorlardı. 

“Örneğin, exercitoria gemi kaptanı tarafından , gemi sahibine karşı 

sözleşmeye göre açılabilen bir davaydı. Benzer olan actio institoria ise bir 

dükkan ya da iş sahibine karşı yine sözleşmeye uygun olarak onun işe aldığı 

bir müdür (manager) tarafından açılabilen bir davaydı. Faenus nauticum ise 

deniz yolculuklarında kullanılan, ancak gemi salimen ulaşırsa geri ödenebilen, 

yüksek faiz oranlı bir borç verme işlemiydi. Receptum nautarum da deniz 

yoluyla taşıma yapanca verilen , kendisine emanet edilen malları , iradesi 

dışındaki şartlar , örneğin bir gemi kazası ya da korsan saldırısı gibi durumlar 

dışında   yerine ulaştırıp teslim edeceğine ilişkin zımni bir taahhüttü. ... Lex 

Rhodia  ya da Rodos Deniz Hukuku genel bir ortalamadan bahsetmektedir; 

eğer kargo gemiyi kurtarmak için denize atılır ve gemi kurtulursa zarar [ bu 

işten] faydalanan tüm taraflar (gemi sahibi de dahil olmak üzere) arasında 

paylaşılacaktır, böylece bütün kayıp kargoyu denize atan taraf ya da taraflar 

üzerinde kalmayacaktır. Learned law Ortaçağ dünyasında benzer durumlara 

uygulanmaya başladığında  bu ve benzer meselelere ilişkin Roma metinleri 

referans alındı.”23  

Deniz ticaretinin gelişiminde başı çeken İtalyan kentleri, lex 

mercatoria’nın özellikle bu konuya  ilişkin kısmında büyük ağırlık sahibidirler. 

Gelişmiş ticari teknikleriyle Ortaçağ Avrupa ticaretinde her zaman ön planda 

olan bu kentler, kendi örf-adet kurallarını yazıya döktüler ve kısa sürede 

                                                 
22 Pirenne, Ortaçağ Avrupası, s.126 
23 Robinson, s.91-92 
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ilişkide bulundukları bütün limanlarda bu kuralların uygulanmasnı sağladılar. 

“13. yüzyıl başından önce deniz adetlerine ilişkin hiçbir yazılı biçim 

bulunmamaktadır. Fakat ulaşabildiğimiz ilk yazılar türlerinin ilk örnekleri 

değildir. Venedik 1205’te, daha sonra 1255’te Statuta et Ordinamento Super 

Navibus (Gemi Kanun ve Nizamnamesi) olarak daha geniş bir biçimde 

yeniden çıkartılan  Capitulare Navium (gemicilik  kuralları)’u çıkarttı. Bu 

kanun diğer Adriyatik limanlarında da son derece etkili oldu. ...  Apulia’da 12. 

yüzyıl sonlarında iki yargıç bağımsız olarak Bari örfünü yazıya döktüler. ....  

Naples Krallığı’ndaki Amalfi’de  en azından onüçüncü yüzyıla kadar geri 

giden bir yasa vardı, bu yasanın 21 bölümü Latince ve 45 bölümü 

İtalyanca’ydı. Pisa şehrinin örfü, Peace of Constance (1183)’tan kısa bir süre 

sonra yazıya döküldü. Cenova’nın örfü Levant’ta büyük bir öneme sahipti. 

Ceneviz ve Pisa tesiri Barselona’da bütün deniz hukuku yasalarının en yaygın 

kullanılanı olan derlemeye etki etti. Bu yasanın orjinal adı Costumes de la Mar 

(Deniz Örfü)’dür fakat genel olarak Consolato del Mare ( Consulate of Sea) 

olarak bilinir.”24 Consolato del Mare , Barselona Konsül Mahkemesi’nde 

uygulanan adetler ile kısmen kendisinden eski derlemeler, kısmen de İtalyan 

kentlerinin kanunlarına dayanmaktaydı.25 

Akdeniz kentlerindeki bu kodifikasyon hareketini, Atlantik ve 

Kuzey Avrupa kıyılarındakiler takip etti. “Fransa’nın Atlantik kıyılarında 

bulunan  Oleron mahkemesinin denizcilik kararları derlemesi yaklaşık olarak 

1150’de yapıldı ve Atlantik Okyanusu ile İngiltere de dahil olmak üzere  

Kuzey Denizi’nin liman kentleri tarafından benimsendi.  Baltık Denizi’ndeki 

Gotland adasının bir limanı olan Wisby Kanunları 1350’lerde kabul edildi, 

bunlar Oleron yasalarına benzemekteydi , muhtemelen  de ondan türetilmişti 

ve Baltık ülkeleri çevresinde geniş bir kabul gördü.”26 

                                                 
24 Robinson, s.92-93 
25 Berman, s.341 
26 Berman, s.340 
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Böylelikle deniz ticareti örflerinin ve mahkeme kararlarının, ticaret 

hukukunun diğer alanlarından daha önce yazılı hale getirildiğini görmekteyiz. 

Başlıca ticaret şehirlerinin siyasi otoritelerince yapılan veya desteklenen bu 

kodifikasyon çalışmaları ticaret  hukukunun gelişimine önemli katkıda 

bulundular.  

2-KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 

Kambiyo senedi Doğu dünyasında çok eski tarihlerden itibaren 

kullanılmakta ise de, bu senedin Batı Avrupa yolculuğu I. Haçlı Seferi ile 

başlamıştı. Ancak Ortaçağ Avrupası’ndaki kullanımı sırasında bu senet basit 

bir  borç ikrarı olmaktan çıkıp, para transferinin, ödemenin ve kredinin en 

önemli vasıtası haline gelmiştir.  

Özellikle uzun mesafe ticaretinde paranın tacirlerin yanında 

taşınmasının güçlüğü de kambiyo senetlerini önemli hale getirmekteydi. “Bir 

Roma’lı tacir Venedikli bir tacire satmış olduğu emtianın bedelini aynen tahsil 

edip , Venedik’ten Roma’ya getirtmeye kalkışsa , türlü tehlikelerle 

karşılaşıyor, bu altınların Roma’lı tacirin kasasına girme olasılığı , dağdaki 

eşkiyanın veya denizdeki korsanın eline geçme olasılığından çok daha zayıf 

kalıyordu.”27 Bu sebeple üçüncü kişilere ödeme kaydı içeren senetler, 

bugünün poliçeleri (bills of exchange) ortaya çıkıyordu.  

Kambiyo senetlerinin Ortaçağ Avrupası’ndaki  gelişimi iki yönden 

büyük önem taşımaktaydı. 

 Birincisi bu senetler soyut birer borç ikrarıydılar, dolayısıyla tıpkı 

para gibi temelde yatan borç ilişkisinden bağımsız oldukları ve hamiline, 

kayıtsız şartsız bir ödeme taahhüdü olduğu kabul edilmekteydi. “ [Kambiyo 

senetleri] Batı’da onbirinci. ve onikinci. yüzyılda yaygınlaştığında sadece 

                                                 
27 Oğuz İmregün, Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul, Filiz, 1995, s.3 
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bağımsız borç niteliğini değil, ayrıca paranın bir diğer tipik özelliği olan 

devredilebilirliği de kazanmıştı.  ... devredilebilirlik kavramı ve uygulaması ne 

Eski Roma ya da Germen hukuklarında bilinmekteydi, ne de bu, sekizinci ve 

onuncu yüzyıllar arasında Müslümanlar ya da diğer Akdeniz tüccarları 

tarafından geliştirilmiş bir kavramdı.” Kambiyo senedinin devredilebilirliği, 

Ortaçağ fuarlarında ortaya çıkan bir uygulamaydı. Bu sebeple tamamen 

tacirlerin kendi aralarında gelişen kurallara tabiydi. Lex mercatoria, bu 

senetlerle ilgili pek çok hüküm içermekteydi.  “Birkaç istisna dışında 

devredilebilir senetler hukuku, tacirlerin adetlerine dayanmaktadır.”28 

İkincisi bu senetlerin kredi araçları olarak kullanılmasıdır. 

Gerçekten de kambiyo senetleri sadece alış-veriş işlemlerinde değil, faizle 

para verme işlemlerinde de sıkça kullanılmaktydı. “Kredi araçları ortaya 

çıkmaktadır: Fuarlara çekilen senetler, kambiyo senetleri. Para ticareti 

gelişmektedir. Fuar örfü gerçek bir ticaret hukukuna can vermektedir.”29 

Özellikle kilisenin faizi yasakladığı dönemlerde bu senetler, faizin 

gizlenmesine ve böylelikle kredinin yasal işlerlik kazanmasına yardımcı 

olmaktaydı.   

Kambiyo senetlerinin pratik bir yol olmasına karşılık, common law 

kuralları bu senetlerin özel niteliğine karşılık verememekteydiler. Bu 

senetlerin common law hükümlerine göre değil de, ticaretin kendine özgü 

ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi ihtiyacı lex mercatoria içerisinde onlara 

ilişkin pek çok hükmün gelişmesine sebep oldu. “Kıymetli evrak hukukunun 

gelişim sürecinin bir kısmı , ticari örf ve adetlerin uygulanması ve tacirlerin  

işletme sorunlarının yasal yollarla çözümlenmesi için common law 

mahkemelerine husumetin izlerini taşımaktadır.”30 

                                                 
28 Bradlee, s.4 
29 Febvre, s.80 
30 Winn, a.e. 
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3-ŞİRKETLER HUKUKU 

İlk olarak deniz ticaretinde karşımıza çıkan , daha sonra diğer ticari 

işlere de yayılan ve çeşitlenen ticari ortaklıklar  lex mercatoria ilkelerinin 

düzenlediği bir diğer konuydu.  

Ticari canlanmanın ilk yüzyıllarında basit şekillerde uygulanan 

ortaklıklar, zamanla piyasa koşullarına uygun olarak çeşitlenmiş ve daha 

kompleks, birkaç sözleşme ya da ortaklık tipine ait unsurları taşıyan yeni 

şirket biçimleri ortaya çıkmıştır.31  Şirketlerin kuruluşu, ortakların üçüncü 

şahıslara karşı sorumlulukları, kar ve zararın paylaşımı gibi konular yeni 

gelişen ticaret hukukunun konuları arasındaydı.  

Bu dönemde şirketler yönünden en önemli gelişme, sınırlı 

sorumluluk esasının kabul edilmesi ve bugünkü anonim şirketlerle benzerlik 

gösteren yeni ortaklık türlerinin ortaya çıkmasıdır. 

4-USUL HUKUKU 

Lex mercatorianın en önemli bölümlerinden biri  usul hukukuydu. 

Geleneksel hukukun ispat yöntemleri, hukuki işlemlerle ilgili ağır geçerlilik 

şartları ticari pratikle çoğu zaman çelişiyor, tacirlerin haklarını elde etmelerini 

zorlaştırıyordu. Ancak özellikle tacirlerin yerleşik olmadığı XI. yüzyıldan 

yaklaşık olarak XIV. yüzyıla kadar olan dönemde, adaletin gecikmesi ya da 

işlememesi ticaret  için  hayati bir sorundu. Bu sebeple eski ağır, ya da katı 

biçimde şekilci olan kuralların ve common law hükümlerinin yerini lex 

mercatoria’nın yeni hükümleri almaya başlıyordu. “Law merchant’ın ulusal 

sistemlerden belirgin biçimde ayrıldığı nokta usuldü.”32 

                                                 
31 Bkz. II. Bölüm, ss.94-103 
32 Nicholas H.D. Foster, "Foundation Myth as Legal Formant: The Medieval Law Merchant and The 
New Lex Mercatoria",  (çevrimiçi), http://www.rewi.hu-berlin.de/online/ fhi/articles/ 
0503foster.pdf,18/03/2005 , p.15 
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 “Law merchant’ın pek çok kuralı common law’ın elverişsiz 

kurallarından kurtulmak için bulunmuştu. Örneğin common law’ın ilk 

kurallarından biri olarak hiçkimse sahip olmadığı birşeyi veremezdi. Buna 

göre senedi olmayan bir kimse, mal karşılığında senet veremez. Sonuç olarak 

birşey satın alacağınız zaman bunun için senet verecekseniz senet zincirindeki 

hiç kimsenin bunu çalmadığından ya da hileyle ele geçirmediğinden emin 

olmak için uzak yerlerdeki zilyetlerin geçmişteki senetlerini 

araştırmalısınız.”33 Ortaçağ boyunca senetlerin kıtanın bir ucundan diğer 

ucuna seyahat ettiğini, uluslararası fuarlarda para gibi işlem gören bir ödeme 

aracı olduğunu düşünecek olursak bu kuralın uygulanması kambiyo 

senetlerinin tüm işlevselliğini yitirmesi anlamına gelecektir. Kambiyo senetleri  

Avrupa ticaretinin  ve kredi piyasasının tamamında etkili olurken bu senetlerin 

yasal güvenceden mahrum bırakılması mümkün olamazdı.  

Bu ve benzeri  ticaret hayatının gereklerine uygun olmayan 

common law ilkeleri yerine,  lex mercatorianın  yeni usul kuralları 

benimsenmekteydi. “Ticari sözleşmelerde şekil ve ispat usulleri ayrı ve 

gerçekçi bir açıdan düzenleniyordu.”34 

Usule ilişkin bir diğer önemli sorun ise mahkemelerin ağır 

çalışmasıydı. Liman kentleri ve uluslararası fuarlar gibi zamanın sınırlı olduğu  

yerlerde devam eden ticarete ilişkin davalar, uzun süren yargılama süreçlerine 

mahkum edilemezdi. Ticari yargılama yapan mahkemeler, ister sadece bunun 

için kurulmuş olsun, ister özel bir yetkiyle ticari anlaşmazlıklara da bakma 

yetkisi tanınmış olsun, son derece hızlı bir şekilde yargılama yapmakta, 

adaletin gecikmesine imkan vermemekteydi. “Ticaret mahkemeleri (merchant 

                                                 
33 Bradlee, s.3 
34 İmregün, s.7 
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courts) hızlı çalışmaktaydı; pekçok dava tek bir günde veya iki günde 

çözümlenmekteydi.”35  

C-TİCARİ YARGI 

1--GENEL OLARAK ORTAÇAĞ AVRUPASI’NDA 

YARGI YETKİSİ 

Ortaçağ Avrupası’nda siyasi ororitenin bölünmüşlüğü, doğal olarak 

yargılama yetkisini de etkilemekteydi. Avrupa’nın pek çok yerinde krallar, 

kırlardaki feodal asiller, kilise,  kentlerdeki yeni yönetimler ve loncalar bazen 

farlı konularda, bazen de aynı konularda ancak farklı yerlerde yargılama 

hakkını ellerinde bulundurmaktaydılar.  

Kraliyetin merkezi gücünün zayıfladığı ve feodal asillerin 

bulundukları bölgelerde önemli yönetsel yetkiler kazandıkları Ortaçağ’da, 

Kraliyet otoritesinin kısmen de olsa devam ettiği yerlerde, özellikle İngiltere 

ve kısmen Fransa’da krallar belirli konulara ilişkin yargılama yetkilerini 

münhasıran ellerinde tuttukları gibi, ayrıca birtakım konularda da kraliyet 

mahkemeleri temyiz mercii olarak davalara bakmaktaydılar 

Ancak merkezi otoritenin genel zayıflğı karşısında, merkezden 

uzakta bulunan yerlerde, yönetsel yetkiler elde eden feodal asiller, bunun bir 

devamı olarak yargı hakkını da kazandılar. “... iktidar kavramı senyörün 

kendisine bağımlı olan insanları yargılaması ve verilen cezaları infaz etmesini 

içeren yargı hakkıyla hemen hemen özdeşleşiyordu. Her senyörün kendisine 

bağımlı kişileri yargılama hakkını ele geçirmesi feodalizmin oluşma sürecinde 

en önemli aşamalardan biriydi.36 

                                                 
35 Sachs, s.25 
36 Somçağ, s.10-11 
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Senyoral mahkemelerde yargılama profesyonel yargıçlar tarafından 

değil, bazen feodal asilin bizzat kendisi , bazen de onun yetkilendirdiği yüksek 

rütbeli bir görevli (steward) tarafından yönetilmekteydi.  “Eski baronların 

gücü, büyük mülk sahibinin kiracıları ve maiyeti üzerinde böyle bir durumda 

sahip olması zorunlu olan yetkiye dayanmaktaydı. Bunlar, kaçınılmaz bir 

biçimde, mülkleri üzerinde oturan herkesin barış zamanında  yargıcı, savaş 

zamanında önderi oluyorlardı. Her biri kendi demesneleri’nin sınırları içinde 

düzeni koruyup yasaları yaşama geçirebiliyordu, çünkü baronlar, 

demesneleri’nde yaşayan herkesin gücünü, herhangi bir kişinin yasa 

tanımazlığına karşı harekete geçirebilmekteydi. Başka hiç kimse bunu 

yapmaya yetecek yetkiye sahip değildi.”37 Özellikle toprakla ilgili konularda 

bu mahkemeler yargılama yetkilerini uzun süre korudular. 

Yargı yetkisini kullanan bir diğer kurum kiliseydi. Kilise, kendine 

özgü bir dini hukuk (canon law) ile kilise mensuplarını yargılama yetkisine 

sahip olduğu gibi,  medeni hukuka ilişkin pek çok konuda da yetkiliydi. 

Özellikle evlenme, miras gibi kişi hukukuna ilişkin davalar kilisenin yargılama 

yetkisi içerisindeydi. “Kilisenin kendi hukuku jus canonicum olduğu gibi 

tüccar toplumunun da kendi hukukları lex mercatoria vardı. Tabii ki bu 

tüccarlar aynı zamanda kilise mensubuydu ve bu yüzden kilise hukukunun 

sujesiydi, fakat ayrıca tüccar toplumunun mensubu olmaları sebebiyle law 

merchant’ın sujesiydiler. Bu iki hukuk türünün ihtilaflı olduğu noktalarda 

hangisinin üstün tutulacağı net değildi.”38 

Diğer yandan  tekrar canlanan kent hayatıyla birlikte kentler  özerk 

yönetim yapısına kavuşmuş, çok geçmeden kent yönetimleri de yargılama 

yetkisi kullanmaya başlamışlardı.  Konsül olarak da anılan kent 

mahkemelerinde, kentin yöneticileri veya kentin ileri gelenleri arasından 
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seçilen kimseler yargıçlık yapmaktaydılar. “Herşeyden önce , bağımsız bir 

yasal bölge olması bakımından kentin mutlaka kendi yargı organına sahip 

olması gerekiyordu. Bölgesel hukukun tersine kent hukuku kent duvarlarıyla 

sınırlanmış olduğundan , özel bir yargı kurulunun bu hukuku uygulamakla 

görevlendirilmesi, bunun sonucu olarak da kentlerin ayrıcalıklı durumlarının  

güvence altına alınması gerekiyordu. Hemen hemen bütün kent statülerinde 

‘kentsoyluların ancak kendi başkanlarınca yargılanabilecekleri’ yer 

almaktadır. Bunun zorunlu sonucu olarak da ,bu başkanlar kentlilerin kendi 

aralarından seçiliyordu. ..... Onikinci yüzyılın başına, hatta bazı durumlarda 

onbirinci yüzyılın sonuna değin bazı kentler özel mahkemelerine sahip 

olmuşlardı. İtalya’da, Fransa’nın güneyinde, Almanya’nın bazı yerlerinde bu 

mahkeme üyeleri ‘konsül’ adını taşıyorlardı. Hollanda ve Kuzey Fransa’da 

bunlara ‘echevin’ , yaşlılar kurulu deniyordu. Bazı yerlerde de jure yeminli 

diye adlandırılıyordu.”39 

 Konsüllerin yanı sıra kent içerisinde loncaların da yargılama yapma 

hakkı kazandığını görüyoruz. Loncaların yargılama yetkisi başlangıçta kendi 

üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar ve kendi faaliyet alanlarıyla sınırlıydı. Ancak 

bazı yerlerde loncaların yargı yetkisi bu sınırları aşmaktaydı. 

Yetkinin pek çok kişi ve kurum tarafından paylaşılıyor olması 

Ortaçağ yargı sistemini çözmeyi zorlaştırmaktadır. “Yargı yetkisinin birden 

çok elde oluşu .... durumu daha da karmaşıklaştırdı. Gerçekten de kent 

soyluların işgal ettikleri toprağın bir tek senyöre ait olduğu durumlar seyrekti. 

Toprağın aralarında bölüşüldüğü maliklerin her birinin taşınmaz mal 

konusunda tek yetkili olan derebeylik mahkemesi vardı. Buna ek olarak bu 

mahkemelerin bazıları, büyük ya da küçük davalara da bakıyorlardı. Yetki 

karışıklığı yargı karışıklığını daha artırıyordu. Sonuç olarak aynı insan, 

sorunun borç, cinayet ya da yalnızca toprak mülkiyeti oluşuna göre aynı 
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zamanda birkaç mahkemeye bağlıydı. ... Bundan başka bu mahkemeler 

uyguladıkları hukuk bakımından olduğu kadar, yapıları bakımından da 

birbirlerinden faklıydılar. Derebeylik mahkemelerinin yanı sıra hemen hemen 

her kasabada ya da kale-kentte kurulmuş daha eski bir yaşlılar kurulu da vardı. 

Piskoposluk bölgesindeki kilise Mahkemesi yalnızca kilise hukukuyla ilgili 

sorunlara değil, halef olma hakkı, medeni durum, evlilik v.b.’ye ilişkin 

sorunları gözönünde tutmaksızın bir ruhban sınıfı üyesini ilgilendiren hemen 

hemen tüm davalara bakıyordu.40  

2-TİCARET MAHKEMELERİ 

Gelişen ticaretle birlikte, ticari anlaşmazlıkların çözümlenmesi de 

daha önemli hale gelmeye başladı. Yukarıda kısaca belirttiğimiz yargısal 

karmaşa içerisinde ticaretin güven içerisinde sürdürülebilmesi mümkün 

değildi. Bu sebeple ticaretin gelişmeye başlamasından kısa bir süre sonra, 

çeşitli yerlerde, ticarete ilişkin anlaşmazlıkları çözümlemek üzere kurulan, ya 

da daha evvel var olmakla birlikte özel olarak bu tür davalar konusunda 

yetkilendirilen mahkemeler ortaya çıkmaya başladı.  

  Tüccarlar, daha en başından itibaren senyoral mahkemelerin 

yargılama yetkisinden kaçındılar. Zira bu mahkemelerin uyguladıkları hukuk 

bölgeden bölgeye değişmekte, bu da hukuk güvenliğini sağlayamamaktaydı. 

Bölgesel hukuk farklılıklarından korunmak için tüccarların ilk tercih ettiği  

mahkemeler kraliyet mahkemeleri olmuştu.  “Ticaret hukuku davaları, 

tacirlerin bölgesel hükümranların yargılama yetkisine razı olmadıkları belli bir 

dönem boyunca kraliyet mahkemelerinde görülmüştür.”41 “Tüccarlar 

derebeylik ve toprak hukukuna bağlı olacak yerde yalnızca kamu hukukuna 

bağlıydılar. Onları yargılama yetkisi yalnızca çok sayıda özel mahkemelerin 

                                                 
40 Pirenne, Ortaçağ Kentleri, s.120 
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üstünde , hala Frank devletinin eski hukuksal yapısına sahip olan 

mahkemelere aittir.42 Ayrıca ticari yargılamanın ilk örneklerinin görüldüğü 

Akdeniz kentlerinin dahi bir kısmında  ticaret mahkemeleri kralların 

denetimindeydi. “Barselona Kontluğu ve Aragon Krallığı İspanya’nın 

ekonomik canlanmaya katılan ilk bölgeleriydi; burada ticari mahkemeler 

İtalyan kentlerinden (komün) farklı olarak ve  Fransa ile İngiltere’de olduğu 

gibi  Taç (Kral) tarafından kontrol edilmekteydi.”43 

Bu dönemde ortaya çıkan ilk ticaret mahkemelerini fuar 

mahkemeleri, deniz mahkemeleri , kent ve lonca mahkemeleri olarak 

sıralayabiliriz. 

a--Fuar Mahkemeleri  

Uluslararası ticari buluşma noktaları olan fuarlar, özellikle kısa bir 

dönem için kuruluyor olmaları sebebiyle çabuk yargılama yapacak ve yerel 

hukuka göre değil tacirlerin kendi kurallarına göre karar verecek mahkemelere 

ihtiyaç duymuştur. “Eğer fuarın iyi işlemesi isteniyorsa, fuarın kurulduğu 

toprakların sahibi şiddete karşı koruma  garantisi vermek çabuk dağıtılan ve 

kabul edilebilir bir adaleti sağlayan mahkeme kurmak durumundadır. Akdeniz 

tüccarlarının ticari uyuşmazlıkları çözme konusunda eskilere dayanan bir örf 

ve adet mirasları bulunmaktadır. Kuzey tüccarları ise oyunun kurallarına dair 

bazı noktalarda uyuşmuşlardır ve bunlar Champagne fuarlarındaki büyük 

uluslararası buluşmalar sırasında, bir ticari kuruluş haline dönüşmüştür. .... 

Tüccarlar bu mahkemeye alınacak kararlara uyma koşuluyla gelmektedir. Bu 

mahkemelerin usulü basittir, yargılama çabuktur ve hükümler hemen infaz 

edilmektedir.”44 “Daha sonra bu tür mahkemelerin İngiltere’dekileri, fuardan 
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fuara seyahat eden tüccar ya da satıcıların tozlu ayaklarına dayanılarak ‘pie 

powder’ mahkemeleri olarak anılmıştır.”45 

Fuar mahkemeleri ticari anlaşmazlıkları çözmek yanında, fuarın 

genel düzenini korumak için de yetkiliydi. Bu sebeple fuarda işlenen suçların 

cezalandırılması gibi ticari nitelikte olmayan bazı konular da onların 

yargılama alanına girmekteydi. 

Fuar mahkemesinin yapısı oldukça karmaşıktır. Öncelikle fuarın 

kurulması çoğu kez bir senyörün, ya da manastırın izni ile olmaktaydı. Bu 

sebeple, feodal asillerin ya da kilisenin fuar ve tabii ki fuar mahkemesi 

üzerinde birtakım yetkileri bulunmaktaydı. Örneğinn fuar mahkemesi 

tarafından alınan kararların kilise tarafından affedilebilmesi mümkün 

görünmektedir. “Başrahibin görevlileri, manor mahkemelerinde 

kullandıklarına benzer .... güçleri fuar mahkemesinde kullanmışlardır. Örneğin 

steward’ın aracılığı sayesinde başrahip, suçları affetme ve para cezalarını iptal 

etme yetkisine sahipti.”46 

Feodal asillerin ya da kilisenin yanı sıra krallar da fuar mahkemeleri 

üzerinde söz sahibiydi. Fuarlarda yapılacak satışlara ilişkin kuralların tespiti, 

tacirlere tanınan imtiyazlar gibi konularda kralın fuar mahkemesi üzerinde 

genel  bir üst yetkisinin bulunduğunu söyleyebiliriz. “Kral ağırlık veya ölçü 

standartları tespit etme hakkını saklı tutuyordu ve fuar mahkemesi sicilleri bu 

usule ilişkin kayıtlar içermektedir. Ayrıca, Kral,  Ely piskoposuna St.Ives’da 

imtiyaz tanımasında ya da Carta Mercatoria’da (1303) yabancı tüccarlara pek 

çok vergi ve  geçiş ücretinden muafiyet tanımasında olduğu gibi halen 

ülkesinin fuarları üzerinde bir yasal kontrol uygulayabiliyordu.”47 
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Ancak kral, senyör, ya da kilisenin fuar üzerinde birtakım 

(çoğunlukla idari nitelikte) yetkiler kullanmış olması , fuar mahkemesinin  

tamamen bir  senyoral mahkeme  ya da manor mahkemesi niteliğinde 

olduğunu düşündürmemelidir. Öncelikle kilisenin ve senyörün bu mahkemeler 

üzerindeki yetkileri belirli konulardaydı. “Otoritesinin izin verdiği esnekliğe 

rağmen , başrahibin mahkemedeki (fuar mahkemesi) gücü sınırsız değildi.”48 

Dolayısıyla genel olarak karar alma sürecine  doğrudan katılmış olduklarını 

gösteren deliller yoktur. Bu mahkemelerde yargılama yapma yetkisi tüccar 

toplumuna aitti.  “Çağdaş araştırmalardan biri tüccar toplumunun St.Ives gibi 

fuarlarda bağımsız yargısal yetki talep edebildiklerini ortaya koymaktadır. 13. 

yüzyıl lex mercatoria tezine göre, pazar mahkemelerinde ‘her hüküm belediye 

başkanı ya da senyörün teşrifatçıları tarafından değil, aynı mahkemenin 

tüccarları tarafından veriliyor olmalıdır”49 

Bu mahkemelerin yargıçlarının atanmasında kralın, kilisenin ya da 

senyörün yetki kullanmış olduğu görülmektedir. “Yargılama yetkileri bir 

prensin lütfundan (grant) kaynaklandığı için ..... özellikle Kuzey’de yargıçlar 

prens tarafından atanabilmekteydi. 1174’ten itibaren Champagne yargıçları 

Kraliyet emirnameleriyle atanmaktaydı, temyiz mahkemesi de Troyes Grand 

Jours (Büyük Daire) ve Paris Parlementosu’ndan kurulmaktaydı.”50 Ancak , 

belirttiğimiz gibi atanan bu yargıçlar tüccar toplumunun üyeleriydi. “Lyon’da 

fuar mahkemelerinin yargılama yetkisi 16. yüzyılda Kraliyet emirnamesi ile 

genel ticaret mahkemesine dönüştürecek şekilde genişletildi. 1655’te 

Toulouse, Paris, Nantes , Bourdeaux, Poitier, Le Tour’un ardından Lyon da, 

kendi üyeleri arasından seçilen tüccar yargıçların görev yapması  [usulünü] 

takip etti.”51 
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Sachs ise , tersine fuar mahkemelerin tüccarların özel bir yargılama 

yetkisi kullandıkları mahkemeler olmaktan ziyade , senyoral ya da manoryal 

mahkemelerin ticari yargılama da yapabilen bir farklı türü olarak görülmesi 

gerektiğini düşünmektedir. “Steward’ın arzusuyla affetme gücü, başrahibin 

lütfunu kıymetli birşey haline getirmiştir ve fuar mahkemesinin , kızkardeşi 

manor mahkemesinden tamamen farklı olmadığı görüşünü 

desteklemektedir.”52  Tüccarların kayıtlarında yer  alan ve  manastıra ödenen  

fuar mahkemesi ödentilerinin de bu duruma işaret ettiğini iddia etmektedir: 

“Tarafların sadece tacirler tarafından düzenlenen ve yönetilen bir mahkemede, 

manastıra böyle önemli bir meblağı ödemeleri için hiç bir sebep olmazdı. 

Doğrudan başrahiple ilgili olmayan davalarda bile , fuar mahkemesindeki 

taraflar adaletin nereden geldiğini bilmektedir.”53 Ancak belirttiğimiz gibi bu 

kurumların fuar mahkemesi üzerinde birtakım yetkilerinin bulunması, 

yargılama işinin büyük ölçüde profesyonel olmayan tüccar yargıçlara 

bırakılmış olmasıyla çelişmemektedir. 

Fuar mahkemelerinde uygulanan kurallar , genellikle bu fuarlarda 

ortaya çıkan ticari örf-adet kurallarıydı . Mahkemeler de kararlarıyla kuralları 

geliştirmekte ve yorumlamaktaydı. Mahkemelerin kayıtları, kararların  

“secundum legem mercatoriam”a göre verildiğini göstermektedir. “Law 

merchant’a göre”54 şeklinde çevrilebilen bu ifadeye dayanarak şunu 

söyleyebiliriz: Tüccarlar , kendi aralarından seçtikleri yargıçların görev 

yaptıkları fuar mahkemelerinde, büyük ölçüde kendi yaratımları olan bir 

hukukun kurallarına göre yargılanmışlardır.  
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b-Deniz Mahkemeleri 

Ticari yargılama yapan bir diğer mahkeme  liman kentlerinde 

kurulan deniz mahkemeleri (maritime courts)’ydi. Bu mahkemeler sadece 

denizcilikle ilgili konularda değil, ayrıca deniz “ticareti” ile ilgili konularda da 

yargılama yetkisine sahipti. Özellikle deniz yoluyla yapılan ticari nitelikteki 

taşımacılıkla gelişen ortaklıklar ve bazı kıymetli evrak konuları bu 

mahkemelerin kararlarında yer bulmuştur.  

Deniz mahkemeleri yargıçları için, zaman zaman kent 

mahkemelerinin yargıçları için de kullanılan “konsül” terimi kullanılmaktaydı. 

“Genel yargılama yapan bu insanlar, daha sonra çoğu kez podesta olarak  

anılmaktadır. Fakat isim [konsül] sık sık lonca ya da deniz mahkemelerine 

başkanlık edenler için kullanılmaya devam etti. Kendi lonca üyelerini ya da 

vatandaşlarının fuarlarda ya da yabancı limanlardaki anlaşmazlıklarına bakan 

bu  [insanlar] , sık sık ‘consul’ olarak anılmaktaydı. ... Kurum [konsül] , 

İtalya’dan -en az Fransa ve Levant’taki kadar- İspanya’ya da yayıldı.”55  

 “Admiralty courts adı verilen bu mahkemeler deniz kıyılarında 

toplanmaktaydı.”56 

Burada da yargılama yapan yargıçlar yine tüccar sınıfının içinden 

seçilmekteydi. “Deniz konsülü yargıçlarını yıllık bir seçimle denizcilik 

ortaklıklarının ve deniz loncalarının üst düzey üyeleri arasından seçmeye 

başladı.”57 Böylelikle kısa bir süre için kurulan fuar mahkemesi gibi, yerleşik 

olan deniz mahkemesinin üyeleri de tüccarlardı.  

Daha evvel belirttiğimiz gibi deniz ticaretine ilişkin konular lex 

mercatoria’nın diğer bölümlerinden daha önce yazılı hale getirilmişti. Deniz 
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mahkemeleri özellikle büyük liman kentlerinde gelişen ve kısa sürede hukuk 

kuralı haline dönüşen bu kuralları uygulamaktaydılar. Yazılı hale getirilmemiş 

kurallar konusunda da örf –adet hukukunun tespit edilebilmesi için yine 

tacirlerden gönüş alınmaktaydı. “Şüpheli durumlarda , konsül yaşlı [itibarlı] 

tacirlere ve deniz loncalarına danışmaktaydı; eğer tavsiyeler farklıysa konsül, 

kraliyet tarafından   ya da diğer şartlar tarafından bu tavsiyeye uymaya 

zorlandıkları için değil, bunlar antik (eski) adetler olduğu için itibarlı deniz 

loncalarınınkine uymaktaydı.”58  

c-Kent ve Lonca Mahkemeleri 

Kent hayatının gelişmesiyle birlikte, yeni ortaya çıkan “burjuva” 

sınıfı kent yönetiminde giderek ağırlık kazanmaya başlamış ve zamanla kent 

içindeki uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda yetki sahibi olmuştur. 

Böylelikle bu yeni sınıfın da yargılama sürecine dahil olduğu yeni kent 

mahkemeleri ortaya çıkmaya başlamıştı. “Yeni hukuk organ olarak yeni bir 

mahkemeye gereksinme duyuyordu. Kale kentlerde toplanan ve yaşlılar kurulu 

üyelerinden oluşan eski bölge mahkemeleri, artık çağdışı olmuş ve onun için 

kurulmadğı bir toplumun gereksinimlerine katı biçimciliğini uyarlayamayan 

bir töreye göre adalet dağıtıyorlarlardı. Bu mahkemeler, kent-soylular 

arasından seçilen üyelerinin onlara , istediklerini karşılamaya yeterli ve 

beklentilerine uygun bir adalet ... sağlayabilen mahkemelere yerlerini 

bırakmak zorunda kaldılar. Bu önemli gelişmenin ne zaman ortaya çıktığı 

kesin olarak söylenemez.”59  

Kent mahkemeleri ,  ticari uyuşmazlıkların çözümünde yetki 

sahibiydiler.  Ancak kent mahkemeleri sadece kentin sakinlerini değil, ayrıca 

kentten kente dolaşan ve ticaret yapan tüccarları da yargılamak durumunda 

kalıyorlardı. Böyle bir durumda her kent mahkemesinin içinde bulunduğu 
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bölgenin yerel hukukunu uygulamış olduğunu düşünemeyiz. Bu mahkemeler, 

özellikle tüccarların davalarında, tüccarların kendi hukukunu, yani lex 

mercatoria’yı uygulamışlardır.  Örneğin İngiltere’de 1353’te kabul edilen 

Statute of Stample, belli başlı bazı ürünlerin ticaretiyle ilgili konularda “staple 

courts” adı verilen kent mahkemelerini kurmuştu ve bu kanunla açıkça 

mahkemeye “common law”dan bağımsız olarak, “law merchant”a göre karar 

verme yetkisi tanınmaktaydı.  

İtalyan şehrilerinin kent mahkemelerinde yabancı tüccarların 

yargılanması sırasında,  yabancı tüccarın kendi ülkesinin vatandaşları 

arasından jüri atanmasını istemek hakkı vardı. Yabancı tüccarlar yönünden 

önemli bir yargısal güvence olan bu uygulama diğer Avrupa kentlerinde de 

hızla yaygınlaştı.60  

Mahkemelerin yargıçları kentin ileri gelenleri arasından 

seçilmekteydi, ki  Ortaçağ kentinin imtiyazlı sınıfı olarak doğal olarak bunlar 

yine tüccarlar oluyordu. Mahkeme başkanı ise çoğu kez. kentin belediye 

başkanı ya da yetkili temsilcisiydi.  “Lex Mercatoria yavaş yavaş İngiliz 

Hukuku’nun bir parçası haline geldi. 1283’te kabul edilen Statute of 

Merchants (Statute of Acton Burnell) ülkeye daha fazla yabancı tacir 

çekebilmek amacıyla  tacirler arasında, ticari davaların yerleşmesine hız 

kazandırmayı amaçlıyordu. Kanun, alacaklıya (muhtemelen bir satıcı), 

borçluya karşı (çoğunlukla bir alıcı) alacaklının yasal  taleplerini  ödemek 

üzere borçlunun mallarını (özellikle taşınır mallarını) satma yetkisine sahip 

olan Londra, York, Bristol belediye başkanları huzurunda dava açma hakkı 

tanıyordu.”61  

Diğer yandan kent içinde yeni yeni oluşan “lonca”lar da, 

yargılamada söz sahibi olmaya başladılar. Loncaların yargılama yetkileri ilk 
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olarak kendi iç düzenleriyle ilgili konularla sınırlandırılmış idi. Bu 

mahkemeler tamamen kendi düzenlerini ilgilendiren konularda ve sadece 

kendi üyeleri üzerinde yargılama yetkisine sahiptiler. Örneğin lonca üyesi bir 

tüccarın lonca kurallarına uymaması gibi. Ancak kısa süre sonra lonca 

mahkemeleri, genel ticari yargılama yapan mahkemelerden biri haline geldiler. 

“Bazı şehirlerde mahkemeler arasında net bir farklılık vardı; örneğin 12. 

yüzyıl Pisa’sında kent kanunlarının koruduğu şeyler için curia legis (hukuk 

mahkemesi) ve ticari davalar için curia usus (örf mahkemesi) bulunmaktaydı. 

... Kentlerin çoğunda açık ya da zımni olarak lonca mahkemeleri genel ticaret 

mahkemeleri haline geldi. .... Aynı eğilim Kuzey Avrupa’da da görülmektedir. 

Örneğin İskoçya’da ( 1975’e kadar ayakta kalmakla birlikte , 18. yüzyılda 

ticari yargılama yetkilerini kaybeden) lonca başkanı (the deon of guilt) 

mahkemelerinde olduğu gibi .”62 

Özellikle Güney Avrupa kentlerinde lonca mahkemelerinin ticari 

yargılama yetkisi uzun süre devam etti. Öyle ki ticaret hukukuna ilişkin 

kayıtların önemli bir kısmına lonca mahkemelerinin kayıtlarından 

ulaşmaktayız. “12. yüzyıl ve takip eden yüzyıllar boyunca her bölgede şehirler 

common law ve toprak hukukundan ayrılan ticari kuralları içeren kuralların ve 

adetlerin sicillerini tutmaya başladılar. İtalyan Kentleri’nin çoğunda, ticaret 

hukuku esas olarak  tüccar loncalarının yasalarında bulunmaktadır. Bunlar, ... 

açık ya da zımni olarak devlet hukukunun tüm yetkisine sahip olan ve kentte 

ticaret yapan herkesin bağlı olmaya mecbur olduğu kurumlardır. Loncanın 

başı olarak , tüccar consülü (the consules mercatorum) hukuku 

uygulamaktaydı.”63 

 Ancak İngiltere’de loncaların yargılama yetkisi kıtaya göre daha 

sınırlı kalmış, bu mahkemeler genel ticaret mahkemelerine dönüşmekten 

                                                 
62 Robinson, s.95-96 
63 Bradlee, s.3 
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ziyade, kendi üyelerinin ticari nitelikteki ihtilaflarına da bakan özel 

mahkemeler olarak kalmışlardır. “İngiltere’deki uygulama ilginçtir. Zira 

tamamen yerel olan ticaret yargılaması kayıtları 13. yüzyıldan itibaren ayakta 

kalmışlardır. Dış yün ve yün ürünleri ticaretinin fiziksel sebeplerle 

yoğunlaştığı başlıca kentlerde (town) özel mahkemeler vardı, ........, lonca 

mahkemeleri de vardı ancak İngiltere’dekiler, -Londra’dakiler bile-  kişiler 

arasındaki uyuşmazlıkların çözümüyle değil , büyük ölçüde kendi düzenlerini 

ilgilendiren davalarla sınırlandırılmıştı.”64   

Lonca mahkemelerinde, mahkeme başkanı çoğunlukla lonca 

başkanıydı. Zaman zaman başkanın temsilcisi ya da lonca üyeleri arasından 

seçtiği iki ya da üç tüccar da mahkemede yargıçlık yapmaktaydılar.65 

C-LEX MERCATORİA’NIN KARAKTERİSTİK 

ÖZELLİKLERİ 

1- ÖRF-ADET TEMELİNE DAYANMASI 

Ortaçağ Avrupası’nda yeni ortaya çıkan lex mercatoria’nın en 

önemli özelliği siyasi otorite tarafından, belirli bir tarihte ilan edilen ve 

yürürlük kazanan bir hukuk olmayıp , büyük ölçüde ticaret hayatının 

içerisinde, tacirlerin kendi örf-adetlerine dayanmasıydı.  

Daha evvel belirttiğimiz gibi Roma İmparatorluğu döneminde de , 

ticari muamelelerde örf-adet kurallarının uygulanmasına müsaade ediliyordu.  

Ancak Ortaçağ  lex  mercatoria’sının özgün tarafı, bu kuralların mevcut 

hukuksal düzenlemelerin boşluklarını dolduran yardımcı nitelikteki kurallar 

olmayıp, yeni ve büyük ölçüde farklı bir hukuk sistemini oluşturmalarıdır. 

                                                 
64 Robinson, s.98-99 
65 Berman, s.346 
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Hukuk tarihçileri arasında yaygın olan görüş lex mercatorianın 

temelinde örf ve adetlerin yattığı görüşüdür.66 “Bu hukuk tüccar topluluğu 

tarafından yaratılmış ve bir egemen kanun koyucunun yazılı emirlerinden daha 

çok tüccar toplumunun yazılı olmayan teamülleri olarak müşterilerine 

açıklanmıştır. Aynı zamanda bu hukuk tek bir tüccar loncasının ya da tek bir 

ülkenin ürünü değil, uluslararası tacir topluluğunun yaratımıydı ve bütün 

dünyada ticareti düzenlemek üzere esasa ilişkin kurallar ve kullanışlı usuller 

yerleştiriyordu. Sonuç yerel hukukların ve yerel lordların bunaltıcı 

kontrolünden bağımsız yeni bir düzendi. 19. yüzyıl Alman hukukçu ve 

tarihçisi Goldshimidt’in sözleriyle ‘Ortaçağ taciri kendi ihtiyaçları ve 

görüşlerinden law mercaht’ı yaratmıştır’”.67 

Ticari örf-adetin hukuksal niteliği sadece tüccar mahkemelerinde 

değil, ayrıca zaman  zaman kraliyet mahkemelerinde dahi kabul görmüştür. 

“... law merchant büyük ölçüde adetlere dayanmaktaydı. II. Edward 

zamanında tacirler, Kraliyet Mahkemesi huzurunda , ticari adetlerden kanıt 

göstermeye davet edilirdi.”68 

Ancak lex mercatoria’nın bu niteliğini kabul etmeyen görüşler de 

ortaya atılmıştır. Buna göre lex mercatoria, tüccarların kendi örf-adetlerinden 

ortaya çıkan yeni bir hukuk sistemi olmaktan ziyade, içinde kraliyet 

hukukunun, feodal hukukun ve kilise hukukunun  izlerini taşıyan birtakım örf-

adet kurallarıdır.   

Lex mercatoria’nın ayrı ve bağımsız bir hukuk olmadığına ilişkin 

itirazları şu şekilde özetleyebiliriz: 

                                                 
66 Bkz. : “Goldschmidt, law merchant’ın geleneğe dayalı bir hukuk olduğunu, ticari adetlerden 
kaynaklandığını ve resmi bir yürürlüğe dayanmadığını kabul etmekteydi.”(Sachs, s. ), “Ticari örf adet 
kuralları, uyuşmazlığın ortaya çıktığı veya uyuşmazlık hakkında bir yargı kararının verildiği devlete 
ait yasama gücünün bir parçası olarak düşünülmemiştir, daha ziyade yerleşik- gezgin tüccarlar 
toplumunda cari olan kuralları yansıtmaktaydı.”( Winn, a.e.) 
67 Sachs, s.4-5 
68 Mo, s.8 
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*Lex mercatoria bizzat tüccar toplumumun yaratımı olan 

kurallar değildir. Buna göre ticaret mahkemeleri kararlarında sadece 

tüccarların örf-adetlerinden değil, diğer hukuksal kaynaklardan da 

faydalanmışlardır:  “... başrahibin emirnameleri, kralın yasaları, örf-adetin 

gerekleri ve dürüstlük kuralları çeşitli zamanlarda mahkemenin kararlarında 

adaleti sağlamak için kullanılmıştır.”69 Bu nedenle de tüccarların tamamen 

yeni bir hukuk sistemi yarattıklarını  kabul etmek doğru değildir. 

*Lex mercatoria bağımsız bir hukuk sistemi olmayıp, ancak 

hukuk sisteminin boşluklarını doldurmak için kullanılabilecek örf-adet 

kurallarıdır.  

Bu görüşü savunan yazarlar, tacirlerin kendi aralarında 

geliştirdikleri örf-adet kurallarının zaman zaman mahkeme kararlarına esas 

teşkil ettiğini kabul etmekle birlikte bunların büyük bir kısmının zaten bütün 

hukuk sistemleri tarafından kabul edilen genel hukuk prensipleri olduğunu, 

dolayısıyla bağımsız bir hukuk olarak düşünülemeyeceğini ifade etmişlerdir: 

“Fuar mahkemesinin esasa ilişkin uyguladğı kuralların büyük kısmı genel 

dürüstlük kurallarıydı: Sözler tutulmalıdır, borçlar ödenmelidir, suçlar 

cezalandırılmalıdır. Bunlar örf-adet tarafından  destekleniyor olsalar bile fuar 

mahkemesinin sağlaması gereken adalete ilişkin basit konulardır.”70 

*Ticari yargılama yapan mahkemelerin gerek kuruluşlarının, 

gerekse yargılama süreçlerinin kuruldukları bölgenin senyörünün ya da 

başrahibinin denetimine tabi olması bu mahkemelerin tamamen tacirler 

tarafından yönetiliyor olduğu iddiasıyla çelişmektedir.: “Tacirler gerçekten 

de kendi ilişkilerini kendileri düzenlemişlerse de, bu kuralları uygulanabilir 

kılmak konusunda başrahibe bağlı olmuşlardır.”71 

                                                 
69 Sachs, s.14 
70 Sachs, s13 
71 Sachs, s.9 
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Buna göre fuar mahkemelerinde tacirler kendi kurallarını uygulayan 

özerk bir topluluk olmaktan çok, kısmen yargılama sürecine katılmalarına izin 

verilen ayrıcalıklı bir gruptu. Bu nedenle fuar mahkemelerinin ayrı ticaret 

mahkemeleri olarak görülmesi yanlıştır:  

“Fuar mahkemesi kayıtları St.Ives tacirlerinin kendi ihtiyaç ve 

görüşlerinden kendi hukuksal düzenlerini yaratmadığını göstermektedir. Daha 

çok fuar idarecileri büyük ölçüde İngiltere Kralı’na ve güçlü ve zengin bir dini 

kurum olan Ramsey manastırına tabiydi. .... Kral ve başrahip kuralların 

konulması , anlaşmazlıkların çözümlenmesi ve panayır mahkemesinin 

kararlarının icrasında önemli yetkilere sahipti. Tacirler bu yetki alanlarının her 

birine özellikle hükümlerin icrasına katılmışlardır, fakat bununla beraber aynı 

şey o dönemin manastır mahkemesindeki bağımsız olmayan suitors için de 

söylenebilir ve tacirlerin bağımsızlık ya da özerklik hakkına sahip olduklarına 

ilişkin delil zayıftır. Aslında fuar mahkemesinin rolünü anlamanın en iyi yolu 

onu tacirler için özel bir mahkeme olarak değil, daha ziyade öncelikli işi 

ticaret olan bir senyoral mahkeme olarak [kabul etmektir].”72 

Ayrıca lex mercatoria’yı  mevcut hukuk sistemlerinden tamamen 

farklı yeni bir sistem olarak görmenin , verilerin hatalı yorumlanması dışında 

birtakım siyasi amaçları desteklemek için kasıtlı yapıldığı da ileri sürülmüştür: 

“Bu açıklamalar bazı günümüz yazılarının da muaf olmadığı bir 

zayıflıkla, özel siyasi amaçları desteklemek için yazılan çalışmalarda 

karşımıza çıkan basma kalıp görüşün desteklerinden alınmıştır. Sir John 

Davis’in siyasi hareket noktası I.Stuart monarşisinin kraliyet ayrıcalığı yoluyla 

, Parlemento’nun onayını almaya gerek olmaksızın vergi toplamasını 

desteklemekti. Davis’in argümanı şuydu: Kraliyet imtiyazına ilişkin kısıtlama 

common law tarafından getirilmişti. Eğer ticaret common law tarafından değil 

                                                 
72 Sachs, s.6 
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de law merchant tarafından düzenleniyorsa o halde kral, yabancı ticareti 

üzerine vergi koyma yetkisine sahiptir.”73 

Fuarın işleyişinde senyörler ya da kilisenin birtakım yetkilerinin 

bulunduğunu belirtmiştik.  Öncelikle bu mahkemeler daha kuruluş aşamasında 

çoğunlukla senyörün lütfu ile kurulmaktaydı. Ancak bu mahkemelerin 

kararları incelendiğinde genel olarak senyoral mahkemelerden gerek   

yargılama usulleri, gerekse uygulanan kurallar yönünden farklılık gösterdiği 

görülecektir. Bu sebeple ticaret mahkemelerinin bulundukları bölgelerdeki 

siyasi otoritenin, bu mahkemeler üzerinde genel düzenleyici nitelikteki 

yetkilerinin , özellikle sınırlı alanlardan elde edilen verilerin genellenmesi 

yoluyla oldukça geniş bir biçimde yorumlanması mahkemelerin uyguladıkları 

hukuksal prensipleri anlayabilmeyi güçleştirecektir. “Özel bir insan sınıfı 

(tüccarlar) tarafından özel yerlerde (pazarlar, fuarlar ve limanlar) uygulanan 

lex mercatoria yerel hukuktan, feodal hukuktan, kraliyet hukukundan ve kilise 

hukukundan tamamen farklıydı.”74 

Fuar mahkemelerinde uygulanan hukukun saf tacirlerin kendi 

yaratımı olan bir hukuk olmayıp mevcut hukuk sistemlerinden unsurlar 

taşıdığı iddiası elbette tamamen inkar edilemez. Zira daha evvel de 

belirttiğimiz gibi , Roma Hukuku’ndan gelen adetler, mevcut hukuk 

sistemlerince kabul edilen sözleşmeler ve bazı genel hukuk ilkeleri lex 

mercatoria’ya dahil olmuştur. Ancak lex mercatoria’nın bağımsız niteliğe 

sahip olduğunu düşünmemizdeki sebep şudur: Bu kurumların diğer hukuk 

sistemlerinden ödünç alınmış olması mümkün ise de tacirlerin kendi aralarında 

uyguladıkları pratiğe yönelik çözümler ile geliştirilmiş,  diğer hukuk 

                                                 
73 Foster, p.16 
74 Gesa Baron, , “Do The UNIDROİT principles of  İnternational Commercial Law Contracts Form a 
New Lex Mercatoria?”,  (Çevrimiçi), http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/baron.html., 
21/09/2005, s.2 
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sistemlerinden tamamen farklı yeni kurallar ortaya çıkmış ve pek çok 

mahkeme hukuk kuralı olarak bunları uygulamıştır  

2-ULUSLARARASI NİTELİĞİ 

Lex mercatoria’nın bir diğer önemli özelliği uluslararası niteliğiydi.  

Ortaçağ ticaretinin genel olarak uzun mesafeler arasındaki ticaretle geliştiğini, 

kıtanın en güneyinden en kuzeyine kadar ulaşan tüccarların bulunduğu nazara 

alındığında bu, dönemin ticaret hukukunun kaçınılmaz bir  özelliği olmak 

durumundadır.  

Bu hukukun örf-adet temeline dayanması uluslararası niteliğiyle 

ilgili birtakım soru işaretleri yaratabilmektedir. Şöyle ki; örf-adet kuralları 

çoğu kez  sınırları dar olan bölgeler içerisinde etkin olup, büyük alanlar 

içerisinde aynı kuralın örf-adet hukuku olarak benimsenmesi, özellikle de 

iletişim imkanlarının sınırlı olduğu bir çağda ne kadar mümkündür? 

Bu soruyu cevaplayabilmek için öncelikle bir noktayı gözden 

kaçırmamak gerekir. Ortaçağ ticareti, özellikle de büyük çaplı ticaret hiçbir 

zaman yerel olarak kalamamıştır. Örneğin İtalyan kentlerinde bulunan bir 

tacir, buradan aldığı malları Champagne fuarlarında satmakta, burada 

kuzeyden gelen tacirlerle buluşmakta ve onlarla iş ilişkisi içerisine 

girmektedir. Bu sebeple Ortaçağ için yerel ticaret-uluslararası ticaret  

arasındaki çizgiyi net bir şekilde çizebilmek imkanı yoktur. Dolayısıyla bir 

bölgenin, özellikle de büyük ticaret şehirlerinin ticari örf-adet kuralları bu 

şehirleri ziyaret eden tüccarlar vasıtasıyla diğer bölgelere ulaştırılmakta, 

böylece yerel bir örf-adet kuralı, uluslararası nitelik kazanabilmektedir. “Lex 

mercatoria yazılı hale getirildikçe , ilişkide bulundukları diğer ülkeler 

tarafından da kabul edilmeye başlıyordu.”75 

                                                 
75 Çizakça, s.15 
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Yeni ticaret hukukunun uluslararası nitelikte olması bu şartlar 

altında zaruri bir ihtiyaçtı. “Sınırlar boyunca ticaret yapan ve yabancı 

pazarlara mal taşıyan tüccarların bölgeden bölgeye değişen yerel örf-adetin 

değişkenliğine dayanan faklılıkları vardı. Şehir ve pazarlar kısa zaman içinde 

yerel uygulamaları , bağlayıcı yasalara dönüştürdüler ve belli bazı yerlerin 

hukuku ( genellikle ticari merkezlerin) kaçınılmaz olarak baskın örf-adet 

yasaları (code) haline geldi. Venedik, Cenova, Marsilya, Barcelona, 

Amsterdam ve Hansa şehirlerindeki deniz ticareti tarafından desteklenen law 

merchant kısa sürede gerçekten kozmopolit bir karakter kazandı ve yerel 

hukuktan evrensel bir hukuk sistemine geçişte en önemli temel oldu.”76  

Lex mercatoria kurallarının uluslararası nitelik kazanmasında  

uluslararası anlaşmaların da etkisi olmuştur. Bu anlaşmalar yoluyla  ülkeler ya 

da şehir devletler , genellikle karşılıklılık esası çerçevesinde örf-adet 

kurallarının kendi sınırları içerisinde uygulanmasına ve yabancı ülke 

tacirlerinin yerel hukuklara göre değil, bu kurallara göre yargılanmasına izin 

vermekteydiler. “Gerçek şudur ki, onbirinci yüzyıl gibi erken bir dönemde 

Akdeniz ülkeleri ticari ilişkilerini belirlemek ve ticari anlaşmazlıkları 

çözümlemek için uluslararası ticaret hukukunu yorumlayabilmek açısından 

önemli olan ticari anlaşmalara başvurdular (bunlar modern anlamda ‘ticari 

anlaşmalar’ olmasalar bile).”77 

Sachs, kasaba ya da pazar kentlerinde bulunan “borough courts” 

kayıtlarında görülen ticari davalarda uygulanan adetlerin, İngiltere içinde dahi 

bölgeden bölgeye değiştiğini, dolayısıyla tüm Avrupa’da geçerli bir law 

merchant’tan söz edilemeyeceğini iddia etmiştir. “Ortaçağ Avrupası’nda ortak 

kullanılan, muhtemelen tacirlerin hızlı ve adil olduğu için tercih ettikleri ve 

ticari adetleri dikkate alan, ... ticaret hukukuna ilişkin temel prensipler 

                                                 
76 Baron, s. 2 
77 Mo, s. 11 



 142 

varolmuş olabilir. Fakat fuar mahkemesi kayıtlarında , kıtanın bir ucundan bir 

ucuna [geçerli] olan bir hukuksal düzene dair hiçbir iz yoktur.”78 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi örf-adet sözkonusu olduğunda yerel 

farklılıkların olması kaçınılmazdır. “Uluslararası fuarların bile örf-adetleri her 

zaman aynı değildi. Bununla birlikte genellikle ülkeler ve bölgeler arasında 

uygulanabilen kanun ve adetlerdeki farklılıklar ayrıntılara ilişkindi. William 

Mitchell’ın belirttiği gibi ; ‘her ülkenin hatta her şehrin denilebilir– kendi law 

merchant’ı vardı. Ancak yine de hepsi aynı türün çeşitleriydi. Temel ilkeler ve 

önemli kurallar heryerde aynıydı, ya da aynı olma eğilimindeydi.”79 

Şu halde lex mercatoria’nın uluslararası niteliğinin mutlak bir 

aynılık olmayabileceği yolundaki itirazları haklı bulmakla birlikte, genel 

olarak sistemin temelinin Avrupa’nın tamamında benzer nitelikte olduğunu  

kabul etmek gerektiği fikrini desteklemekteyiz. 

                                                 
78 Sachs, s.6 
79 Berman, s.342-343 
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SONUÇ 

Lex mercatoria, Ortaçağ Avrupası’nda tüccarların kendi 

uygulamalarından doğan ve örf-adet temeline dayanan bir hukuk türü idi. Bu 

hukuk, profesyonel yargıçların değil, bizzat tüccarların yargılama yaptıkları 

ticaret mahkemelerinde, yine tüccarlara uygulanmaktaydı. Ancak zaman 

zaman bazı mahkeme kayıtlarında lex mercatoria’nın tüccar sınıfına mensup 

olmayanlar için de uygulandığına dair izler vardır.   “Tüccar olmayanlar da 

fuarın ve hatta law merchant’ın örf-adetlerinin korumasına 

başvurabiliyorlardı. Kayıtlar law merchant korumasından faydalanmak 

amacıyla tüm sosyal sınıf mensuplarının ‘tüccar’ olarak tanımlanabileceğine 

ilişkin teorik bir ilke içermektedir. Diğer deyişle kayıtlar, law merchant’ı özel 

bir sınıfı koruyan imtiyazlar düzeni olmaktan ziyade , ticarete uygulanan örf 

ve adetlerin genel bir şekli olarak göstermektedir.”1 Özellikle fuar 

mahkemelerinin, fuarın genel düzeniyle ilgili tüm davalara bakmaya yetkili 

olmaları sebebiyle, fuarla irtibatı olan diğer kimselerin de zaman zaman  bu 

mahkemelerin  yargılama yetkisinden faydalandıkları ve “secundum legem 

mercatorum”  çerçevesinde yargılanmış oldukları düşünülebilir. Ancak istisna 

nitelikteki bu durum, genel olarak lex mercatoria’nın tüccarların ilişkilerini 

düzenleyen kurallardan oluştuğu düşüncesiyle çelişmez.  

Lex mercatoria, ticaretin gelişimiyle paralel olarak hızlı bir gelişim 

süreci geçirmişti. Avrupa ticaretinin yeniden canlanması ile İtalyan kentlerinin 

ilk lex mercatoria code’larının oluşturulması oldukça yakın tarihlerde 

gerçekleşmiştir. “[Ticaret hukukunun] gelişimi sadece şekillenme döneminde 

değil, daha sonra onüçüncü, ondördüncü ve onbeşinci yüzyıllarda da hızlıydı. 

Evrenselliği ve genelliği , tekliği (uniformity) giderek yerel farklılıklara üstün 

                                                 
1 Sachs, s.18 
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geldi, .... ticari anlaşmazlıkların yargılaması giderek resmileşti ve ticaret 

hukukunun bütünleşme derecesi arttı.”2 

Ticaret hukuku bağımsız bir  hukuk dalı olma özelliğini İngiltere’de  

17. yüzyılla birlikte kaybetti. “Otonom law merchant İngiltere’de ilk olarak 

onyedinci yüzyılda kesintiye uğradı ve common law’ın gelişimiyle arka plana 

itildi. Zamanla , özellikle Şef Yargıç Sir Edward Coke döneminde The Court 

of Admiralty ve lex mercatoria’yı uygulayan diğer özel mahkemeler lağvedildi 

veya yargılama yetkileri sınırlandırıldı. Ticari anlaşmazlıklar common law’a 

göre çözümlendi, law merchant kuralları sadece ticari örf-adet olarak kabul 

edildi.....”3 Böylelikle Poroy’un tabiriyle law merchant, common law 

tarafından yutulmuş oldu.4 

Ancak common law’ın , gerek içerdiği hükümler, gerekse bunları 

uygulayan yargıçlar yönünden  ticaretin gereksinimleri ile çelişmesi 

uygulamada sıkıntılar yaratmaktaydı.“... Common Law hakimleri , ticaret 

hukukundan haberdar olmadıkları için , ilgililerin şikayetlerine rağmen , 

bildikleri hukuku uygulama yoluna gitmişlerdir. Ticaret hukukunun  yeniden 

ele alınması için, 18. yüzyılın ikinci yarısını ve Lord Mansfield’i beklemek 

gerekecektir.5 

18. yüzyıla gelindiğinde İngiltere’de King’s Bench yargıçlarından 

Lord Mansfield, ticari davalarda tüccarlardan oluşan jürilerin, ticari örf-adet 

kurallarını tayin etmesi prosedürünü geliştirdi ve bu usulü yerleşik hale 

getirmeye çalıştı. Öyle ki bir süre sonra tüccarlardan oluşan bu jüriler  

                                                 
2 Berman, s.354-355 
3 Baron, s.2 
4 Poroy, s.3 
5 Poroy, s.8 
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“Mansfield’in jürileri”6 olarak anılır hale gelmişti.   “Mansfield, tüccarlardan 

öğrendiklerini Common Law’ın gereklerine uyarladı. Böylece kendisine göre 

bu kuralları İngiliz Common Law’ı yaptı.” Tüccar jürilerin , ticari davalarda 

uyguladıkları kurallar kuşkusuz law merchant ilkeleriydi.  Dolayısıyla, 

Ortaçağ’daki gibi tamamen bağımsız bir hukuk olarak olmasa da law merchant 

tekrar İngiliz Hukuku’nun bir parçası haline gelmiştir. 

Lex mercatoria’nın İngiltere serüveni bu şekilde devam ederken 

diğer yandan kıta Avrupası’nda  Ortaçağ sonrasında ilk ulusal ticaret 

kanunlarının yavaş yavaş oluşmaya başladığını görüyoruz. “16. yüzyılda , 

niteliklerine dokunmamakla beraber, memleket çapında bir düzenlemeye 

gitme hareketleri Fransa’da başlamıştır. Böylece 9. Şarl tarafından çıkarılan 

bir emirname ile , bütün memleketi kapsayan bir ticari yargı sistemi 

(juridictions consulaires) kurulmuştur.”7 

1672 tarihli Ordonance sur le Commerce de Terre ( Fransız Kara 

ticareti emirnamesi) ve 1681 tarihli  Ordonance de la Marine (deniz ticareti 

emirnamesi) modern Avrupa ticaret kanunlarının ilk adımları olarak kabul 

edilebilir. Bu kanunlar daha sonra XIX. yüzyıl başında yürürlüğe giren Fransız  

Ticaret Kanunu’na temel teşkil etmişlerdir.8 

Ülkemizde de, 1850 tarihli Kanunname-i Ticaret ve 1926 tarihli 

ticaret kanunu, ticaret hukuku alanda ticari örf-adetleri özel bir hukuk kaynağı 

olarak kabul etmiş, kanunda açık hüküm bulunmayan durumlarda ticari örf-

adetin öncelikli kaynak olacağını, ancak burada da bir hüküm bulunmadığı 

takdirde genel hükümlere başvurulabileceğini düzenlemiştir. 

                                                 
6 Richard E. Stewart, “Arbitration and İnsurance Without the Common Law”, (Çevrimiçi), 
http://www.stewarteconomics.com/Arbitration%20and%20insurance.pdf, s.21 
7 Poroy, s.8 
8 Tekil, s.6 
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Kanunlaştırma döneminde, yazılı hale getirilen ticaret yasalarının 

kuralları çoğunlukla Ortaçağ lex mercatoria’sının kurallarıydı. Böylelikle örf-

adet temeline dayanan ve mahkeme kararlarıyla geliştirilen lex mercatoria, 

pozitif hukuka kaynaklık etmiştir. Bugün modern ticaret hukuklarında yer alan 

pek çok kurum ve kuralın, özellikle kıymetli evrak türleri, şahıs ve sermaye 

şirketleri ve bunlara uygulanacak hükümlerin temelinde Ortaçağ fuar ve liman 

kentlerinde gelişen lex mercatoria’nın izleri bulunmaktadır. 
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