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Giriş 

1776’da Adam Smith’in “Milletlerin Serveti” isimli kitabının yayınlanması ile İktisat bir 

ilim olarak doğmuş olduğu kabul edilmektedir. Klasik iktisat ekolu insanın maddi amaçlarına 

ulaşmayı mümkün kılacak uygun araçlar seçerek rasyonel hareket etmeyi varsayar. Bu sebeple 

iktisadi davranışlar da fiziksel kanunlar gibi evrenseldir.  

Tarihçi ekol ise, insan davranışlarının toplumun gelişme düzeyine göre farklılık 

gösterebileceğini ileri sürer. Uygulanacak ekonomik politikaların ekonominin içinde de 

bulunduğu gelişme safhasına göre tespit edilmesini ister. Tarihçi ekol gözleme dayanır ve 

tümevarımı esas alır. Her toplumun iktisadi hayatının yapısını ve tarihî gelişimini 

karşılaştırmalı olarak incelemeye önem verir. Klasikler ise tümdengelim metoduna dayanarak 

iktisadı soyut bir bilim haline getirmişlerdir.  

İktisat bilimi; iktisadi büyüme, iktisadi problemler ve iktisadi olayların tarihsel kökenleri 

gibi iktisatçıları yakından ilgilendiren hususları ele alıp inceler.  

Günümüzde ise, iktisat ekollerinin geliştirdiği kavramlar ve tahlil yöntemlerini tarihsel 

olaylara uygulayarak bir yandan gelişme olgusunun kaynaklarını anlamaya ve açıklamaya 

çalışır. Böylece yoksul ülkelere sanayi toplumunun yüksek gelir düzeyine ve hayat 

standartlarına ulaşması için izleyecekleri yolu belirlemeye çalışır. 

 

İktisat Tarihinin Konusu ve Görevi 

İktisat tarihinin görevi ekonomilerin performanslarında ve yapılarında zaman içinde 

meydana gelen önemli değişmeleri açıklamaktır. Klasik iktisatçılar üretimi sağlayan faktörleri 

toprak, emek ve sermaye olarak görürler; dördüncü olarak da “Girişimciliği” kabul ederler. 

Ancak nüfus, teknoloji, zevkler, sosyal ve siyasi kurumlar gibi değişkenlerin bulunmasını da 

göz önüne almak gerekir. 

 

Tarım Devrimi 

5.000 yıl önce insanlar yerleşik tarıma geçtikleri kabul edilir. Hayvanları evcilleştirip 

bitkileri yetiştirmeye başladılar. 

Sonuçta: 



1. Nüfus arttı, 

2. Ekonomik büyüme hızlandı. 

3. Tarım hâkim ekonomik güç oldu. 

4. Devlet doğdu. 

5. Teknik buluşlar başladı. 

6. Ticaret gelişti. 

7. Şehirleşme başladı. 

8. Ekonomik organizasyonlar doğdu. 

9. Mülkiyet oluştu. 

İlkçağ ekonomilerinde değişme ve gelişmeye sebep olan en önemli faktörler nüfus 

yoğunluğu idi. Nüfus artışı ve bunu izleyen azalan verim, ekonominin çökmesine sebep oluyor 

ve toplumlar göçmek zorunda kalıyorlardı. 

 

Roma Ekonomisi 

Roma şehir devleti İtalyan şehirlerini egemenliği altına alınca güçlendi ve en büyük rakibi 

olan Kartaca’yı bertaraf etti. Böylece Akdeniz’e hâkim oldu ve imparatorluğunu ilan etti. Roma 

daha sonra I. ve II. Yüzyılda İskoçya’dan Mısır’a uzanan topraklara sahipti ve 60 milyon nüfusa 

hükmediyordu. Sadece İtalya’da 8 milyon insan yaşıyordu. 

Roma ekonomisi Tarım ve Ticarete dayanıyordu. Ağır vergilerle ordu, bürokrasi ve 

şehirli nüfusu besleniyordu. Anibal’ın seferleri sosyal yapıda önemli değişiklikler yaptı. 

Köylüler topraklarını terk ettiler ve tarımdan vazgeçtiler. Zenginler o toprakları “Latifundia” 

denilen kendi çiftliklerine kattılar. İş gücünün büyük bir bölümünü köleler oluşturuyordu.  

Vergi dışında topraklarından kira ödeyen köylüler vergilerini ödemek için topraklarını 

satmak zorunda kalıyorlar ve başkalarının topraklarında kiracılık yapıyorlardı. Şehirler mahalli 

yönetim merkezleri idiler ve kırsal kesimin ürünlerinin pazarı konumundaydılar.  

Şehirlerin çoğu büyük köy görünümündeydi ve çoklarının nüfusu 6.000’i geçmiyordu. 

Roma o dönemin şartlarında nüfusu 100.000’den fazla olup büyükşehir statüsünde idi. Ticari 

hayatı da şehir halkının, asker ve bürokrasinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelikti. Sicilya, 

Kuzey Afrika ve Mısır’dan buğday ve ticari mal ithal eden özel teşebbüse dayalı bir ekonomisi 

vardı. 

Mülkiyet ve ticaret Roma’da hukukun gelişmesine büyük katkı sağlamıştı. Mülkiyet 

haklarının korunması, sözleşmelerin uygulanması ve anlaşmazlıkların giderilmesi için ihtiyaç 

duyulan yasaların yapılmasını sağlamıştır.  

Roma ayrıca istikrarlı bir para düzeni kurmuştu. Altın parası “Aureus” ve gümüş parası 

“Dinarius” idi. Ayrıca daha küçük bakır paralar da vardı. Bunların ayar ve ağırlıklarında uzun 

süre değişim olmadı.  

İmalatta taş ocağı işletmeciliği ve madencilik ön sırada idi. Kurşun, bronz, bakır, kalay 

ile para yapımında altın ve gümüş kullanılıyordu. Dokumacılık da önemli bir işletme alanı idi.  

Üretken faaliyetler köylüler ve kölelerce yaptırıldığı için teknolojik bir yenilik ve gelişme 

yaşanmadı. İmtiyazlı küçük bir sınıf da kendilerini savaşa, yönetime, bilim ve sanata, gösterişli 

tüketime verdikleri için üretimle ilgilenmiyorlardı. Bu yüzden ekonomik bir gelişme ve büyüme 

gerçekleşmedi.  

 

Roma Ekonomisinin Çöküşü 

MS 5. Yüzyıla kadar Romalıların askerî üstünlükleri tartışmasızdı. Kuzey sınırlarını 

barbar Germenlere karşı koruyorlardı. 300’lü yıllarda imparatorluğun “Doğu ve Batı” olma 

üzere ikiye ayrılması imparatorluğu zayıflattığı gibi asker üstünlüğünü de zaafa uğratmıştı. 

Buna karşı masrafları giderek artıyordu.  

Barbarların istilasına karşı verilen haraçların artması mali yükü artırmıştı. Bu sebeple 

askerî masraflar olağanüstü artmıştı. Barbarların askerî yetenekleri de artıyordu. Bürokrasi de 



hem güçlenmiş hem de kadrosu oldukça genişlemişti. Harcamaların artarak vergi ihtiyacı 

yükselirken vergi kaynakları gittikçe azalıyordu. Ekonomik bakımdan zengin olan Doğu da 

kaybedilmişti. Siyasi karmaşa, sınır güvenliğinin azalması iktisadi faaliyetleri de felce 

uğratmıştı. Tarlalar ekilmiyor, işletmeler çalışmıyor, karayolları bakımsız hale gelmiş ve 

denizler de korsanlarla dolmuştu.  

Ekonomik faaliyetler gerilerken bunun getirdiği kıtlıklar, salgın hastalıklar ve savaşlar iş 

gücü azalmasına sebep olmuştu. Ürettiklerini satamayan şehir sanayicileri üretimlerini 

azaltmışlardı. Doğu Roma ile yaptıkları ticarette dış ticaret sürekli açık vermekteydi. Böylece 

şehirliler bölgesel ekonomik bağımlılık yerini bölgesel yeterliliğe bırakmıştı.  

Devlet karşılaştığı problemlerin üstesinden gelebilmek için ekonomiyi zor durumda 

bırakan çeşitli tedbirlere başvurdu. Vergileri artırdı. Bu da vergide adaletsizliği, köylü ve 

esnafın durumunun daha da kötüleşmesini, zengin ile yoksul arasındaki mesafenin daha da 

açılmasını netice verdi.  

Vergiler artırıldıkça yeterince toplanmamaya başlayınca paranın ayarı ile oynandı. 3 

Yüzyıl boyunca devam eden bu ayarlamalar Dinarius’un %1’e düşmesine sebep oldu. Dinarın 

değeri yüzde bin aşındı. Nihayet altın para biriminden vazgeçildi. Vergiler nakdî, para ile 

toplanmayınca aynî olarak toplanmaya, ödemeler de aynî olarak yapılmaya başlandı. Memurlar 

maaşlarını aynî olarak almaya başladılar. Para bir değişim aracı olma özelliğini kaybetti. 

Daha sonra malî politikalar yanında hukuki çerçevede geniş müdahalelere gidildi. Sosyal 

yapı daha da katılaştı ve mülkiyet hakkı sistemi geniş kısıntılara uğradı. Bu da kişisel 

teşebbüsün ve üretkenliğin gücünü yok etti.  

Yeni iktisadi politikalar bürokratik kontrol mekanizmalarını kapsıyordu. Önce esnaf ve 

tüccarın ekonomik hürriyetleri kısıtlandı. Devlet başkentin ihtiyacını karşılayan tüccar ve gemi 

sahiplerini bir dernek halinde örgütleyerek bazı imtiyazlar verdi. Vergi indirimlerini de 

kapsayan ayrıcalıklar tanıdı ve mensubiyetinin de babadan oğula geçmesinin yolunu açtı. Vergi 

toplayabilmek için esnafları resmî esnaf cemiyetlerine girmeye zorladı ve cemiyetleri de 

devletleştirerek devletin kontrolüne aldı. Çocuklara da baba mesleğini devam ettirme 

zorunluluğu getirdi.  

Zamanla şahsî hürriyetler kısıtlandı. Böylece Roma devletinin vatandaşlara sağladığı 

kazançlar azalırken vergiler olağanüstü arttı, tüccarlar, sanatkârlar ve esnafların ticaretteki 

konumu azaldı. Devletin konumu adlî, mâlî ve siyasi olarak bölgesel küçük birimlerde artmasını 

sağladı.  

Nihayet Batı Roma İmparatorluğu M. 476 yılında Germen istilacıları karşısında yıkıldı. 

Böylece Batı Avrupa’da 1000 yıl sürecek olan küçük ölçekli siyasi-ekonomik iş birliklerinin 

ortaya çıkmasına sebebiyet verdi.  

 

İktisadi Gelişme Kaynağı 

1. Nüfus (Avrupa’nın nüfus yoğunluğu) 

2. İklim 

3. Üretim 

4. İhtiyaç (İhtiyaç medeniyetin üstadıdır.) 

5. Ticaret, Ziraat ve Sanat (Fıtrî geçim kaynakları) 

6. Toprak, Su, Akarsular ve Güneş (Zenginlik kaynakları) 

7. Bilgi ve Tecrübe 

8. Sermaye 

9. Teşebbüs-ü şahsî 

10. Hürriyet ve Adalet (Hukukun Üstünlüğü) 

11. İhtisaslaşma ve İş bölümü 

12. Tasarruf 

 



1500’lü Yıllardan Sonra Merkantilizm ve Ekonomi 

1500-1800’lü yıllar arasında “Ekonomik Politika” şöyle idi: “Ekonomik gücü kullanıp 

devleti güçlendirmek, devletin gücü ile ekonomiyi güçlendirmek.” Bu durum zamanla mahalli 

düzeyden milli düzeye koydu. Merkezi kuvvetler milletlerini güçlendirmek için siyasi ve 

ekonomik güç sahibi olma gayretine girdiler.  

1500 ile 1800’lü yıllardaki bu modele “Merkantilizm” denmektedir. Bu dönemde ticarete 

ve paraya önem verildi. Altın biriktirmeye değer verildi. Merkantilizm 16. yüzyılda Batı 

Avrupa'da başlamış ekonomik bir teoridir. Türkçeye yaklaşık olarak “Ticaretçilik” olarak 

çevrilmesi mümkündür. Merkantilizm güçlü bir ekonomi için ihracatı en üst düzeye çıkarmak 

ve ithalatı en aza indirmek üzere tasarlanmış bir ekonomik politikadır. 

Merkantilizme göre bir milletin refahı anaparanın miktarına bağlıdır ve küresel ticaret 

hacmi değişmez. Ekonomik servet veya anapara devletin elinde tuttuğu, altın, gümüş miktarı 

veya ticari değer ile temsil edilir. Merkantilizme göre, yönetim ekonomide korumacı bir rol 

oynamalı, dış satımı desteklemeli ve dış alımı sınırlandırmalıdır. Bu düşünce biçimi Dünya'ya 

ticari bir bakış açışıyla yaklaşmaktadır. Toprağa dayalı güç ve mülkiyet anlayışı reddedilir. 

Merkantilizmin temsil ettiği sınıf olan Burjuvazinin toprakla duygusal bir bağı yoktur. Toprak 

onun için sadece yatırım araçlarından birisidir. Gücün parada ve sermaye birikiminde olduğu 

savunulur. Günümüzde geçerli olarak Dünya’da uygulanan Kapitalizme giden süreci 

başlatmıştır. Sanayi Devriminin gerçekleşmesi ve ticaret yapan Burjuva sınıfının ortaya 

çıkışıyla birlikte sermaye birikimi meydana gelmiş ve bu duruma uygun olarak Merkantilizm 

(Ticaretçilik) adı verilen bir politik yaklaşım doğmuştur. Merkantilizm 16. yüzyılda Batı 

Avrupa'da başlamış ekonomik bir teoridir. Merkantilizme göre, yönetim ekonomide korumacı 

bir rol oynamalıdır. Merkantilizm ayrıca Himayecilik (Korumacılık) politikasını savunur, yani 

devlet tarafından yerli üretimi korunur. Yerli üretimi korumak için devlet yabancı ürünleri 

gerekirse bütünüyle yasaklar ya da gümrük vergilerini artırır. Merkantilistler bir ülkenin 

nüfusunun artmasından yanadır. Kalabalık nüfus, işgücünü artırarak maliyetleri düşürecek bu 

da ihracatta avantaj sağlayacaktır. Nüfus artışı teşvik edilmiş, herkese çalışma zorunluluğu 

getirilmiş hatta çocukların emeğinden yararlanılmış, köle ticareti gibi yollara başvurulmuştur. 

Düşük ücret politikası olgusu savunulmuştur. 

 

Merkantilizmin en önemli iddiaları şu şekildedir: 

1. Devletlerin, şirketlerin ve bireylerin ekonomik gücü biriktirdikleri değerli madenler ile 

ölçülür. Merkantilizme göre bir ulusun refahı anaparanın miktarına bağlıdır. Ekonomik servet 

veya anapara devletin elinde tuttuğu, altın, gümüş miktarı veya ticari değer ile temsil edilir. 

Ticaretin gelişmesi sürümdeki para miktarının artmasını gerektirir. Bu olgu bütün 

merkantilistlerce kabul edilir. Ama bunun için sadece altın ve gümüş bolluğu yeterli değildir. 

Para saf olma özelliğini korumalıdır. Maden ayarı konusunda, paranın bozulmuş haline karşı 

bozulmamış hali tercih edilir. 

O dönem için paralar zaten değerli madenlerden basılmaktadır. Değerli madenler hem 

işletmeler hem bireyler hem de devletler için gücün temel ölçütüdür. Coğrafi keşiflerle birlikte 

Avrupa Devletleri değerli madenlere ulaşabilmek için sömürgecilik hareketlerine daha fazla 

önem vermiştir. Böylece sömürge ülkelerden Avrupa’ya altın, gümüş ve elmas gibi değerli 

madenler taşınmıştır. Ancak buralarda kurulan koloniler bir süre sonra elde edilen zenginliği 

göndermek yerine kendi ellerinde kalmasını istemişler ve bağımsızlıklarını ilan ederek kendi 

devletlerini kurmuşlardır ve bunun için gerektiğinde silahlı mücadeleler yaparak ve isyan 

ederek Avrupa ile sömürgeci bağlarını koparmışlardır. Ayrıca ABD ve Kanada bölgesinde 

yaşanan “Altına Hücum” hareketi bu altın arayışının en ilginç örneklerinden birisidir. 

Günümüzde de devletler para basarken “Altın Karşılık Oranı” adı verilen bir uygulamayla 

paralarını güvenceye almaya çalışmaktadırlar. Buna göre belirli bir miktar para basılırken 

karşılığında belirli bir oranda altın hazinede saklanır. Böylece gerektiğinde piyasaya altın 



satılarak para geri çekilebilir ve enflasyon denetim altında tutulabilir. Enflasyon birim mal 

başına düşen para fazlalığıdır. Kâğıt parayı değerli kılan şey devletin verdiği güvencedir. Yani 

kâğıt paranın imal edildiği maddenin (kâğıt, keten, pamuk vs.) gerçek değeri ihmal edilecek 

kadar azdır. Devlet otoritesi ortadan kalktığında para değersizleşir ve kâğıda dönüşür. Tarihte 

bunun pek çok örneği vardır. Ancak altının kendisinin gerçek değeri vardır ve para olarak 

kullanıldığında üzerine yazılan değer farklı olabilse de ayrıca gerçek bir değere sahiptir. 

2. Devletler ithalat hiç yapmamalı (sıfır ithalat) ama olabildiğince çok ihracat yapmalıdır. 

Böylece hazinede altın (o dönem için para) birikmeye devam edecektir. Mal satıldığında 

yurtdışına ürün çıkacak ama içeriye para girecektir. Bu nedenle Merkantilistler ihracatı teşvik 

etmektedirler. İthalatta ise tersi olacaktır. Bu nedenle Merkantilistler ülke içinde değerli maden 

biriktirilmesini ama dışarıya asla çıkartılmamasını savunan bir görüşe sahiptirler. 

O dönemde bile bu iddiaya şiddetle karşı çıkılmıştır. Her şeyden önce her ürün her ülkede 

doğal olarak bulunmaz. Bazı şeyler alınmak zorundadır. Üstelik bu anlayışı her ülke 

benimsediği takdirde kimse birbirinden bir şey almayacak dış ticaret durma noktasına 

gelecektir. Gerçekten de bu görüşün mutlak olarak işlemeyeceği daha sonraları anlaşılmıştır. 

Fakat sağladığı sermaye birikimi ve mantığı Kapitalizmin bugünkü biçiminin ilk örneklerinin 

netleşerek ortaya çıkmasını sağlamıştır. (Günümüzde bu anlayış ihracatın ithalattan belirli bir 

oranda fazla olmasının doğru olduğu şeklinde düzeltilmiştir.) 

 

3. Protestan Ahlakı da o dönem içerisinde (1600-1800’lü yıllar) Merkantilizmi 

desteklemiştir. “Biriktir ama harcama” şeklinde özetlenebilecek bir görüş Allah’ın “İsraf 

etmeme” emri olarak kabul edilmiş ve Protestanlar tarafından uyulmuştur. Lüks tüketim dinen 

yasak sayılmıştır. 

Protestanlık, Hristiyanlığın en büyük üç ana mezhebinden biridir (ilk ikisi Ortodoks 

Mezhebi ve Katolik Mezhebi). Protestanlık 16. yüzyılda Martin Luther ve Jean Calvin'in 

öncülüğünde Katolik Kilisesine ve Papa'nın otoritesine karşı girişilen Reform hareketinin 

sonucunda doğmuştur. Luther ilk kez İncil’i kutsal sayılan Latince’den başka bir dile 

(Almanca’ya) tercüme etmiş ve herkesin anlamasına imkân sağlayan yolu açmıştır. Papazlara 

ihtiyaç duymaksızın İncil’i okuyabildikleri için dini farklı biçimde yorumlamışlardır. 

Protestanlık diğer Hristiyan mezheplerinden bazı ayrımlar gösterir. Örnek vermek gerekirse 

Katolik ve Ortodokslar gibi ruhanî başkanları yoktur. Katoliklerin tersine Protestan rahipler 

evlenebilirler. (https://tr.wikipedia.org/wiki/Merkantilizm) 

 

Sanayi Devrimi (1750-1830) 

Nüfus artışı, sanayi devrimi ile hayat standardındaki yükseliş aynı oranda gerçekleşmiştir. 

Nüfus artışı ihtiyacı, ihtiyaç sanatı ve medeniyeti doğurmuştur. İngiltere’de başlayarak diğer 

ülkelere yayılan sanayi devrimi daha çok insanın daha çok mal ve hizmet elde etmesini 

sağlamıştır.  

1. Sermaye teşkili oranındaki artış sanayi devriminin ilk sebebi sayılır. 

2. Sanayi devrini dünya ticaretinde meydana gelen artışla açıklanmıştır. Dünya ticaretinde 

en büyük payı İngiltere aldığı için İngiliz ihracat sanayiini uyararak genel ekonomik büyümeyi 

sağlamıştır.  

3. Bir diğer sebebi teknolojik gelişmedir. Bilgi alanındaki gelişme ve bilgi birikiminin 

sanayiye, makineye ve iş organizasyonuna uygulanması ekonomik verimliliği artırmıştır. 

Özellikle buharlı makinelerin icadı, dolaşımı ve ticareti olağanüstü artırmış ve geliştirmiştir.  

4. Serbest ekonomik gelişme, rasyonalizmin tekâmülü ve muharref Hıristiyanlık 

dinindeki reformlar felsefî ve dini düşüncede de değişimi netice vermiştir. Akılcılık 

Hıristiyanlık taassubunu gidermiş, kilisenin ve kilise güdümündeki krallık ve feodalitenin 

istibdadından kurtarıp liberalizmin ve hürriyetin gelişmesini sağlamıştır.  



5. İktisadi kalkınmaya uygun kurumsal çerçeve içinde gerçekleşir. Hukukî ve sosyal 

çevre de aynen doğal çevre gibi maddi gelişmeyi ya teşvik eder veya engeller. 

19. Yüzyılın Avrupa’sında ekonomik faaliyetlerin cereyan ettiği kurumsal yapılar şahsî 

girişimciliğe ve meslekî teşebbüse geniş imkân tanıyan meslekî hürriyet, coğrafi ve sosyal 

hareketliliğe izin veren özel mülkiyet ve yasaların üstünlüğüne dayanan, bilimi ve aklı esas alan 

özellikler sanayi devriminin doğmasına zemin hazırlamıştır. 

İlk iktisat tarihçisi Arnold Thonybe 1750 yıllarında İngiliz ekonomisinde köklü değişimin 

yaşandığını söyler. Bunu 1850’li yıllarda hızlı sanayileşme izlemiştir. 

 

Sanayi Devrimini Hazırlayan Değişimler 

1. Başarılı bir sanayileşme ile yüksek bir zirâî verimlilik arasında sıkı bir ilişki vardır. 

Nüfusun tarım dışında çalışan kesimine çalışma imkânı sağlayacak olan yiyecek fazlasının 

üretimi tarım dışı sektörün gelişmesinin ön şartıdır. 18. Yüzyılda “Tarım Dergileri” 

yayınlanmaya başlandı. Besicilik arttı. Yüzlerce hektardan oluşan büyük çiftlikler yaygın 

işletme haline geldi. 

2. Tarımdaki gelişmeler tarım dışı alandaki teknolojik gelişimi hızlandırdı. 17. Yüzyılda 

Hollanda ileri seviyede idi, 18. Yüzyılda İngiltere liderliği ele geçirdi. 

3. Kömür madeni keşfedildi. İngiltere 1700’lü yıllarda 3 milyon; 1800’lü yıllarda 10 

milyon ton kömür üretti. 1706’da Thomas Newcomen kaba ve etkin olmayan bir makine icat 

etmişti. 1760 yılında James Watt, Newcomen’in makinesini önemli ölçüde geliştirdi. Daha 

sonra kömürle çalışan buharlı trenler icat edildi. Bu da dolaşımı ve ticareti artırdı. 

4. Demir ve kömür çok ucuz ve kolay elde edilen bir güç kaynağı idi ve İngiltere bu gücü 

iyi kullandı. Kömür ve demir bulunan yerlere nüfus akımı başladı. Nüfus ihtiyacı artırdı ve bu 

da medeniyeti doğurdu. 

1779-1790 yıllarında Samuel Crompton çıkrık makinesini icat etti. Buhar gücü ile çalışan 

bu makine pamuk ipliği yapımını artırdı. Pamuğu ipliğe çeviren makineler, demir ve kömür iş 

gücünün bol olduğu şehirleşmeyi artırdı ve verimlilik %150 arttı. 1825 yıllarında bu 300 katına 

ulaştı. 1850’lerde artık evlerdeki atölyelerden büyük fabrikalara intikal edildi. Kumaş üretimi 

pamuk ithalini zorunlu hale getirdi ve 1850’lerde bu ithalat 25.000 tona yükseldi. 1860 yılında 

ise pamuk ithalatı 500.000 tona çıkmıştı.  

 

Sanayi Devriminin Sonuçları 

1. Sanayi bölgelerinde ve şehirlerinde nüfus hızla arttı. Hastalıklar azaldı ve doğum 

oranlarında artış baş gösterdi. Bitkisel yağlardan üretilen sabunlar temizliği artırdı ve 

hastalıkların önünü aldı. Pamuklu giyecekler çoğaldı ve sıradan insanlar da pamuklu iç çamaşırı 

giyebildi. 

2. Refah seviyesi arttı. Normal bir vatandaş daha önce zenginlerin sahip olduğu lüks 

mallara sahip oldu ve böylece tüketim arttı. Tüketim arttıkça buna paralel olarak üretim de 

artıyordu. 

3. Tarım hâkim ekonomik faaliyet olmaktan çıktı ve ekonomik faaliyetler sanayiye 

yöneldi. Nüfusun büyük bir kısmı sanayi sektöründe çalışmaya başladı. 

4. Şehirleşme arttı ve medeniyet gelişti. 

5. Teknolojik gelişme hız kazandı ve devamlı gelişen bir süreç haline geldi.  

6. Gelir dağılımı tabana yayılmaya başladı. Önceleri sermaye sahipleri daha çok 

kazanırken, sanayinin gelişimi ile esnaf ve işçiler de gelirden paylarını artırıcı faaliyetlerde 

bulundular. İş ve çalışma standartları gelişti. 

7. İhtisaslaşmaya gidildi. 

8. Yeni sosyal ve meslekî sınıflar oluşmaya başladı.  

9. Eğitime ve bilgiye değer verildi. 

 



XX. Yüzyıl Ekonomisi 

1915 I. Dünya Savaşı 10 Milyon askerin ölümünü 20 Milyonun yaralanması ve sakat 

kalmasına sebep oldu. 20 Milyon sivil de açlık ve hastalıktan öldü. Yıkılan sanayi tesisleri, 

fabrikalar, evler ve iş yerleri ile o günün parası ile 150 Milyar dolar zarara sebep oldu.  

1914 öncesi dünya ekonomisi serbest ve etkin işlerken savaş sırasında devletler fiyatlara 

etkin müdahalelerde bulundular. Bu da bazı sektörleri teşvik ederken bazılarını zorunlu olarak 

engelledi. Savaş sonu ilişkiler kısa zamanda düzelmedi.  

Savaş öncesi Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD dünya ticaretinde en iyi alıcı ve satıcılar 

idiler. Savaşla bu temaslar kesildi. ABD ilişkileri korumaya çalıştı ise de İngiltere ve 

Almanya’nın misilleme gayretleri karşısında başarılı olamadı. Özellikle Napolyon’un Alman 

limanlarına ambargosu çok etkili oldu. Sadece Almanlar değil, İngiliz filosu ve tarafsız 

gemilerin mallarına el konuldu. Almanya deniz aşırı pazarlarını tamamen kaybetti. Savaş ayrıca 

dünya tarım dengesini de alt-üst etti. 

1914-1918 yılları arasındaki I. Dünya Savaşı hem ülkeleri hem de ekonomileri mahvetti. 

İnsanlık en az yüz yıl geriye gitti. İnsanlık bundan ders alması gerekirken maalesef ders 

alınmadı Irkçılık kanseri 1945’li yıllarda II. Dünya Savaşını meydana getirdi. Bu Avrupa’da 

daha büyük yıkımlara ve gerilemelere sebebiyet verdi. Savaşın hiç kimseye hiçbir faydası 

olmadığını ortaya koydu. İnsanlık uyandı ve 1945 yılında “İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi’ni kabul ederek dünya savaşlarına son verdi ve ırkçılığı yasakladı. Bundan sonra 

dünya ekonomik ve sanayi alanında büyük gelişmeler yaşandı ve medeniyet gelişti. 

 

Barışın Ekonomiye Katkısı 

I. Dünya Savaşı sonunda Paris Barış Antlaşması yapıldı. Ancak bu savaş ekili alanların 

%15’ini, demir rezervlerinin ¾’ünü ve kömür yataklarının ¼’ünü kaybettirdi. Almanya 

Afrika’daki sömürgelerinden oldu ve savaş tazminatı ödemeye mahkûm edildi.  

Ayrıca Avusturya ve Macaristan parçalandı ve ortaya küçük devletler çıktı. Yeni doğan 

devletlerde ekonomik milliyetçilik doğdu. Sovyetler uluslararası ekonomiden tamamen çekildi 

ve Komünizme kaydı. Devlet uluslararası ticarette tek alıcı ve satıcı oldu. Uluslararası ekonomi 

tamamen dağıldı. 

Enflasyon Almanya toplumunda derin yaralar açtı. Az sayıda spekülatörler büyük paralar 

kazanırken, orta sınıf ve sabit gelir sahiplerinin tasarrufları yok oldu. Alman markı büyük değer 

kaybına uğradı. 1922 sonunda Alman markı o derece değer kaybetmişti ki ödemeleri yapamaz 

hale geldi. Uluslararası bir komisyon bu duruma bir çare üretmek için toplandı. Almanya’nın 

yıllık ödeme yükünü azaltmak için Alman Merkez Bankasının yeniden yapılanmasını ve 

organize edilmesini ve Almanya’ya 200 milyar dolar dış borç verilmesini sağladı. Bu yatırımlar 

ABD sermayesinin Almanya’ya akışını sağladı. Alman sanayii teknik olarak yenilendi ve 

modernleştirildi. Böylece üretimi artırarak ekonomisini düzeltti ve borçlarını ödedi. 

1924-1929 yılları arasında 5 yılda ekonomi normal durumuna dönmüşmüş oldu. Fiziki 

hasarlar büyük ölçüde onarıldı. ABD, Almanya ve Fransa yeniden refah dönemine girdi. Ancak 

bu refah ABD’den Avrupa’ya fon akışının dönemine bağlı ve her an bozulabilir bir denge 

üzerine kurulmuştu. 

 

1929 Büyük Ekonomik Buhranı 

ABD I. Dünya Savaşından güçlü çıktı. Net borç veren bir ülke konumuna yükseldi. 

Avrupalı üreticiler aleyhine pazarlarını genişleterek çok iyi bir dış ticaret dengesine kavuştu. 

1928 yazında ABD Bankaları yabancı tahvilleri almayı durdurdu. Borsa hızla yükseldi. Bu 

spekülatif yükselmeden yararlanmak isteyen pek çok kişi kredi çekerek hisse senedi almaya 

başladı. 

1929’da Avrupa ABD yatırımlarının kesilmesinin sancısını çekmeye başladı. ABD 

ekonomisinin de genişlemesi durdu. İngiltere, Almanya ve İtalya bunalımın eşiğine gelmişti. 



1929 Ekim ayında New York borsasında yaşanan kriz hisse senetlerinin düşmesine yol açtı. 

Bankalar da verdikleri kredileri geri istediler. Bu da pek çok yatırımcının elindeki senetleri 

satmaya sevk etti. Avrupalılar da yatırım yapma yerine yatırımlarını çekmeye başladılar. 1930 

yılı boyunca bu sermaye çekilişi devam etti. Mal fiyatlar ve düşmeye başladı. 1931 yılında 

toplam uluslararası ticaret hacmi 1929 yılının da üçte ikisinin altına düşmüştü. 

1931 yılında Viyana’da bir banka ödemeleri durdurdu. Bu panik Macaristan, Polonya 

Çekoslovakya, Romanya ve Almanya’yı da etkisi altına aldı. İşsizlik baş gösterdi. Almanya’da 

işsizlik sayısı 2 milyonu aştı. Haziran ayında büyük ölçüde mevduatların çekilmesi pek çok 

bankanın iflası ile sonuçlandı. Panik İngiltere’ye sıçradı ve 21 Eylül’de Merkez Bankası altın 

ödemelerini durdurdu.  

1931 Eylül’ü ile 1932 Nisan ayı arasında 24 ülke altın standartlarını terk ettiler. Diğerleri 

de altın ödemelerini askıya aldı. Paranın değeri arz ve talebe göre büyük dalgalanmalar gösterdi. 

Uluslararası ticaret büyük ölçüde düştü. Üretimde, istihdamda ve kişi başına gelirde büyük 

düşmeler yaşandı.  

Kriz sonrası ABD’nin GSMH’sı %30 oranında düştü. Bundan geri dönüş ancak 10 senede 

mümkün oldu. Bunalımın sonuçları uzun dönem ekonomide devletin rolünün artması III. 

Dünya Ülkelerinde dönük ithal ikamesinin ve sanayi gelişiminin başlaması, döviz rezervlerinin 

korunması, ithalat talebinin kısıtlanması ve sermaye kaçışının önlenmesine yönelik tedbirlerle 

1980 yılına kadar devam eden çeşitli sınırlamalar getirildi. Döviz kontrolleri ve ithalat kotaları 

getirildi ve kriz böylece aşıldı. Bu ekonomide büyük bir deneyimin yaşanmasına sebep oldu. 

 

II. Dünya Savaşı ve Dünya Ekonomisine Etkisi 

II. Dünya Savaşı tarihin en yıkıcı ve en yaygın savaşıdır. Askeri harcamaları günümüz 

değeri ile 1 Trilyon dolardan fazladır. Savaşın açtığı ölümler Batı Avrupa’da 15 milyonu 

geçmişti. Milyonlarca insan da açlıktan ve hastalıktan öldü. Daha fazlası evsiz kaldı ve perişan 

oldu. Kadınlar, çocuklar ve masumlar yerlerinden ve yurtlarından olarak perişan oldular. Çin’de 

2 milyon, Japonya’da 1,5 milyon asker öldü. Hava bombardımanları ile pek çok şehirler yerle 

bir oldu. Köprüler, demir yolları, hava alanları, limanlar ve fabrikalar yok oldu.  

ABD’nin Japonya’ya attığı iki Atom Bombası ile atılan ve nüfusu 100 bin üzerinde olan 

Hiroşima ve Nagazaki yok oldu. Savaş sonrası 1945 yılında sınâî ve zirâî üretim 1938’in de 

yarısının altına düşmüştü. Avrupa ekonomisi yine felç oldu.  

Avrupa ekonomisinin inşası savaş öncesi dönemden daha fazla sosyal ve ekonomik 

hayatta devletin hakimiyetini gerektirdi. “Karma Ekonomi Modeli” uygulamaya geçildi. Her 

kesimde Reform talepleri vardı. Bunun sonucu olarak Ulaşım, Bankacılık ve Enerji gibi 

ekonominin hayatî sektörlerinin millileşmesini, emekli maaşları ve ücretsiz sağlık ve sosyal 

sigorta gibi sosyal güvenlik sistemlerinin yaygınlaşmasını ve ekonomide hükümetlerin daha 

fazla söz sahibi olmasını sağladı. 

II. Dünya Savaşı sonrası uluslararası iş birliklerine ihtiyaç duyuldu. Dünya ticaret 

sisteminin canlanması için 1944 yılında IMF (Uluslararası Para Fonu) ve IBRD (Dünya 

Bankası) kuruldu.  

IMF çeşitli dünya paraları arasındaki değişim oranlarının düzenlenmesi ve ülkeler 

arasındaki kısa dönemli ödemeler dengesi problemlerinin çözümünü üstlendi. Dünya Bankası 

ise savaşta zarar gören ülke ekonomilerinin yeniden inşası ve yoksul ülkelerin gelişimini 

sağlayacak kredilerin verilmesini temin edecekti. Bu da ancak 1950 yılından sonra mümkün 

hale geldi.  

AB için en büyük problem dolar kıtlığı idi; zira mal alımında dolara ihtiyaç vardı. 

Problemin çözümü için “Marshall Planı” çerçevesinde OEEC (Avrupa Ekonomik İşbirliği 

Örgütü) aracılığı ile gerekli yardımlar sağlandı. Marshall Planı çerçevesinde Avrupa ülkeleri 

1952 yıllarında 13 Milyar dolar borç ve hibe alarak istenen yatırımlar yapıldı. Bu da Avrupa 



Sanayiini yeniden canlandırdı. Ayrıca EPU (Avrupa Ödemeler Birliği) kuruldu. EPU ve OEEC 

kurulması ile dolar kıtlığı aşıldı ve sonraki yıllarda Avrupa %8 oranında büyüme yaşadı. 

1961 yılında OEEC, ABD, Kanada ve daha sonra Japonya ve Avusturalya’yı da içine 

alarak genişletildi ve adı da “Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü” OECD adını aldı. Bu 

örgütün yeni amacı ileri sanayi ülkelerinin az gelişmiş ülkelere yardımlarını koordine etmek, 

Makro-Ekonomi Politikaları üzerinde uzlaşma imkanları aramak ve karşılıklı problemlerin 

çözümüne yardımcı olmaktı. 

Avrupa Ekonomisinin yeniden inşası ekonomik bir mucize olarak adlandırıldı. Bunda en 

büyük rolü yine ABD oynamış ve Teknolojik Modernleşme bu mucizenin temelini 

oluşturmuştur.  

Diğer Faktörler: 

1. Hükümetlerin doğrudan ve dolaylı olarak ekonomiye geniş katılımları, 

2. Ekonomik kalkınma planlarının yapılması, 

3. Hükümetlerce altyapı hizmetlerinin tesisi, 

4. Hukuk sisteminin adil bir şekilde işletilmesi, 

5. Genel istikrar tedbirlerinin alınması sağlandı. 

1950 sonrası Avrupa’nın ekonomik sistemleri 19. Yüzyıl Kapitalizminden ve Doğru 

Avrupa Sosyalizminden çok farklı idi. Demokrasinin hürriyet ve refah devleti ekonomilerinde 

devlet genel istikrarı sağlıyor, mal ve hizmet üretiminin özel teşebbüse bırakıyordu. Ayrıca 

hükümetler arası iş birliği ve ekonomik performanstaki etkinlik bir başka önemli sebepti. 

Yüksek okuma-yazma oranı ve ihtisaslaşmış yüksek eğitim kurumları, yeni teknolojilerin 

işlerlik kazanmasını mümkün kılan hünerli iş gücü ile beyin gücünün büyük katkısı vardı.  

Evet; 

• Hürriyetçi Demokrasinin hakimiyeti 

• Kanun hakimiyeti ve adaletin temini, 

• Irkçılık ve radikal ideolojik yaklaşımlardan uzaklaşma, 

• Devletler arası ekonomik iş birliklerinin kurulması, 

• Okullaşma iyi eğitim, yüksek okuma-yazma oranı, 

• İhtisasa dayalı meslekî ve teknik eğitim kurumları, 

• Verimli üniversiteler ve hünerli iş gücü, 

• Bilgili beyin gücü kalkınmayı ve gelişmeyi sağladı. 

Günümüzde bölgesel yaşanan şoklar, Varşova Paktının dağılması, SSCB’de 15 ayrı 

devletin ortaya çıkması, OPEC’in ham petrol fiyatlarını artırması, 1980’li yıllarda Latin 

Amerika ekonomilerini sarsan borç krizine rağmen ekonomi üzerinde aşırı etki yapmamış, 

liberal uluslararası düzen gücünü korumuştur. Dünya ticareti ve sermaye piyasalarında bir 

düşüş yaşanmamıştır.  

I. ve II. Dünya Savaşları batılıların akıllarını başlarına getirmiş gerek ekonomik gerekse 

hukukî altyapıyı oluşturmuşlardır. Savaşların ve kavgaların hiçbir faydasının olmadığı bariz bir 

şekilde anlaşılmış, barışın, istikrarın ve ekonomik iş birliklerinin, hürriyetçiliğin faydaları 

anlaşılmıştır. Bundan Avrupa Ekonomik Birliği ve AB doğmuştur. AB’nin doğuşu da 

Ekonomik ve Hukukî altyapının daha da güçlendirilmesini netice vermiştir.  

Batı akılcı, hürriyetçi ve demokratik usullerle demokrasilerini daha da güçlendirerek 

ticareti, ekonomik kalkınmayı ve barışı daha da geliştirmişlerdir.  

 

Doğu ve Batı Mukayesesi 

Doğu devletleri “Tuba Ağacına” benzer. Bu kökleri havada dalları yerde olan hayalî bir 

ağaçtır. Bunun siyasette karşılığı “Despotizm” şeklindedir. Devleti kuranlar işlerinde 

kullanacakları adamları etraflarına toplarlar ve halkı güderler. Bu güçlerini de ne toprak 

ağalarından ve ne de sermaye sahiplerinden almazlar. Savaşçılık sanatı ile üreticilerin 

ellerindeki mal varlıklarını alarak güçlenirler ve servet elde ederler.  



Batı Grek geleneğinde ise siyasal gücü toprak ve özel mülkiyet sahibi olan bir sınıfın 

gücüdür. Onlar da toprağa bağlı olan köylünün emeğini sömürerek güçlerini gösterirler. 

Modern devlet ise, sermaye ve üretim araçları, mülkiyeti olan ve emekçi sınıfın emeğinden 

sağlanan karlarla güçlenen kapitalist sınıfın devletidir.  

Savaş gücü ile toprak elde edenler ve üzerinde siyasal hakimiyet kuranlar ya bir aşiret 

reisidir ya da bir ağadır veyahut savaş sanatını iyi kullanan bir kahramandır. En önemlisi de 

bunlar kazandıkları serveti ekonomik üretime yatırmazlar. Din üzerine gaza ettiklerini 

savunarak milyonlarca insana hükmederler. Ekonomik üretimin herhangi bir kolunda üreten bir 

sınıf olmadan sınıfların tepesinde bir “Süper Sınıf” kurarlar.  

Doğu halkı da kazandıkları sermayelerini lüks ve eğlence ile harcamaya meyyaldirler. 

Böylece kazanımlarını ve sermayelerini israf ederler. Batı halkı ise lüks ve israftan sakınırlar, 

sade bir hayat yaşar, kazançlarını da sermaye artırımında kullanarak ekonominin gelişmesine 

katkı sağlarlar. Batının ekonomik gelişmesinin sırrı budur. (Prof. Niyazi Berkes, 100 Soruda 

İktisat Tarihi, s.12.) 

 

Doğu Devletinin Amacı 

Doğu devletinin amacı halkı olduğu gibi tutmak, asayiş ve huzuru korumak adına baskıcı 

bir yönetim sergilemek, halkı korkutmak ve muhalefeti yönetime ihanet görüp din ve devlet 

düşmanı göstererek ezmektir. Doğuda “Ulul emre itaat”1 kayıtsız ve şartsız halka telkin edilir. 

Muhalefet suç sayılır. Bunun amacı da toplumda herkesin potansiyel suç aleti ve birlikteliklerin 

de potansiyel suç örgütü sayılmasıdır. Devlet daima “fesat ve ihtilale” karşı halkı koruduğunu 

iddia ederek, yaptıkları zulüm ve haksızlıkları da “Adaletin gereği” olduğunu iddia ederler.  

Vatandaşın görevi asayişi koruyan ve ganimet elde eden askeri korumak, doyurmak ve 

kendilerini koruduğunu iddia eden yöneticilere kayıtsız şartsız itaat etmektir. Bu sebeple Doğu 

ülkelerinde Hürriyet ve Demokrasi anlaşılamamış ve muhalefet daima ihanet şebekesi olarak 

görülmüş ve ezilmiştir.  

Yöneticiler kendilerini “Halifetullah” yani Allah’ın halkı korumak için yarattığı özel bir 

sınıf ve kendilerine itaat edilecek yüksek bir sınıf olarak görürler. Bunun için de kendilerine 

“Zıllullah”2 yani, Allah’ın yeryüzünde gölgesi unvanını verirler. Yöneticiye itaat Allah’a 

itaattir, yöneticiye isyan Allah’a isyandır.  

Doğu devletleri otoriter ve baskıcı bir devlet anlayışı ile reayadan itaat ve saygı bekler ve 

kendilerine hizmet edilmesini isterler. Halkı dünya ve ahiret azabı ile korkuturlar ve muhalefet 

edenleri, söz hakkını ve hürriyetini tanımadan hain ilan edip sustururlar ve ezerler. Ülkelerin 

fakir kalmasının sebebi de budur.   

Doğu ülkelerinde devlet hukukî bir kurum değil, “başına devlet kuşu konan talihlilerin” 

bir sıfatı ve unvanıdır. Devlet padişahtan ibarettir. Bu sebeple Osmanlı’nın meşrutiyete 

geçmesini isteyen ve bunun “Asr-ı Saadet Modeli” ve “Meşveret Sistemi” olduğunu savunan 

Namık Kemal ve Bediüzzaman Said Nursi sürgünlere, tımarhanelere ve hapislere gönderilmiş 

halifeye karşı çıkan isyancılar olarak kabul edilmiştir.  

Demokrasilerde toplumsal sınıfların hakları veya güçleri devletin yeteneklerinden önce 

gelir ve onları üzerindedir. Despotik sistemlerde ise bu tamamen tersinedir. “Toplumsal sınıflar 

sindirilmeli ve susturulmalıdır. Kimseye söz hakkı verilmemelidir, yoksa isyan çıkarırlar” diye 

düşünülür. Bu sebeple Osmanlıda devlet toplumdan kopuktu. Toplum yerden bitme, devlet 

 
1 Peygamberimiz (asm) “Ulul emre itaat” (Nisa, 4:59.) emrini “Allah’a isyan olan yerde kula itaat yoktur.” (Buhari, 

Ahkam, 4.) ve “Kavmin efendisi ona hizmet edendir” (Deylemî, el-Firdevs bi-Me’sûri’l-Hitâb, Beyrut-1986, s.2: 

324.) hadisleri ile sınırlamıştır. Adalet ve hizmet şartını getirmiştir.  
2 Peygamberimiz (asm) “Essultanu zıllullahı fi’l-arz ye’vî ileyhi’l-mazlum” yani “Sultan mazlumları koruduğu 

sürece, adaleti sağladığı müddetçe yeryüzünde Allah’ın adalet emrini ifa eden bir gölgedir” (Beyaki, Şuabu’l-

İman, 9:475; Acluni, Keşfu’l-Hafa, 1:521.) buyurarak şartlarını belirlemiştir. Yöneticiler maalesef dinin bu 

emirlerini ve Peygamberimizin (asm) hadislerini istismar etmekte ve zulümlerini meşru göstermeye 

çalışmaktadırlar. 



gökten inmedir. Toplum reâyâ ve berâya, yani köylü ve kentli halktır; devlet efendi ve babadır. 

Devlet adamları bu makamlara Allah tarafından getirilmişlerdir. Böylece toplum ile halk 

arasında bir uçurum oluşmuştur.  

Doğuda devlet çoban, halk sürüdür. Devlet binek sahibi halk ise binektir. Çoban sürüyü 

güdendir, binek sahibi ise binen ve sürendir. Doğu toplumlarında memurlar âmme hizmeti 

görmek için değil, padişahın isteklerini görmek ve emirlerine halkı uydurmak için 

görevlendirilmişlerdir. Bu sebeple devlette liyakat değil, sadakat daha önemlidir.  

Peygamberimiz (asm) “Kavmin efendisi ona hizmet edendir” (Deylemî, el-Firdevs bi-

Me’sûri’l-Hitâb, Beyrut-1986, s.2: 324.) buyurarak şeriatın kanun hakimiyeti olduğunu ve 

yöneticilerin de halka hizmet etmesi gerektiği, halkı kendisine hizmet ettirmemesi gerektiğini 

ifade etmiştir.  

Ayrıca “Ulul emre itaat” (Nisa, 4:59.) emrini “Allah’a isyan olan yerde kula itaat yoktur.” 

(Buhari, Ahkam, 4.) ve “Kavmin efendisi ona hizmet edendir” (Deylemî, el-Firdevs bi-

Me’sûri’l-Hitâb, Beyrut-1986, s.2: 324.) hadisleri ile sınırlamıştır. Adalet ve hizmet şartını 

getirmiştir. Yine “Essultanu zıllullahı fi’l-arz ye’vî ileyhi’l-mazlum” yani “Sultan mazlumları 

koruduğu sürece, adaleti sağladığı müddetçe yeryüzünde Allah’ın adalet emrini ifa eden bir 

gölgedir” (Beyaki, Şuabu’l-İman, 9:475; Acluni, Keşfu’l-Hafa, 1:521.) buyurarak şartlarını 

belirlemiştir. Yöneticiler maalesef dinin bu emirlerini ve Peygamberimizin (asm) hadislerini 

istismar etmekte ve zulümlerini meşru göstermeye çalışmaktadırlar. 

Hulefa-i Raşidin dinin gereği olarak seçim sistemini getirmiş, yönetime halkı katmış, 

“Meşvereti” hâkim kılmış, hürriyet, adalet ve hizmeti esas almışlardır. Bu şekilde 30 sene 

“Hilafet Sistemi” ile yönetmişlerdir. Bunun sonucu olarak Bizans ve İran gibi dünya 

devletlerine galip gelmiş, 50 sene gibi kısa bir zaman içinde Asya, Afrika ve Kafkasya’ya hâkim 

olmuşlardır. Adalet ve hakkaniyetle halkı idare etmişlerdir. Ama ne var ki Kanuni Sultan 

Süleyman’ın “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi” veciseinde ifadesini bulan devleti 

ehliyetsiz ve liyakatsizler ele geçirmiş ve Emevilerden itibaren baskıcı “İran ve Kayser Sistemi” 

olan İstibdad yönetimini tekrar hâkim kılmış, hakimiyetlerini de dini siyasete alet ederek ve 

istismar ederek güçlendirmiş, halkı da itaate zorlayarak yönetmişlerdir.  Bunun sonucu olarak 

İslam ülkeleri ve doğu memleketleri fakirlik ve geri kamışlığa mahkûm olmuşlardır. 

 

 

 
 


