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TARIMDAN TİCARETE EKONOMİ

TARIM

TİCARET

ORTA ÇAĞ AVRUPADA TİCARET

TİCARET YOLLARI



TARIM

➜➜ Kentlere gelen bu insanlar iş bölü-
mü gereği farklı işlerle uğraşma-
ya başlayınca uğraş alanları ve ka-
zançlar da farklılaşmıştır.

➜➜ Avcılık ve toplayıcılıktan tarıma geçilmesi ile birlikte insanlar tükettiklerinden 
çok üretmeye başlamıştır.



Yerleşik Hayat

İş Bölümü

Artı ürün

Ticaret - Sınıf 
farklılıkları

Devletleşme Vergi sistemi
Ordu



Artı Ürünün Siyasi Yapıya Etkisi

Doğu Ülkelerinde Avrupa’ da
➜➜ Toprakların tanrı adına hü-
kümdara ait olması monarşileri 
daha da güçlendirmiştir.

➜➜ Feodalite ve derebeylikler or-
taya çıkmıştır.



Orta Çağ Avrupası’nda Toplumsal Yapı

I-Soylular II-Din Adamları 

III-Burjuvalar
IV-Köylüler

V-Serfler

Topraktan 
gelen siya-
si ve hukuki 
üstünler

Dine daya-
lı siyasi ve 
ekonomik 
güç

Dine daya-
lı siyasi ve 
ekonomik 
güç

Dine daya-
lı siyasi ve 
ekonomik 
güç

Dine daya-
lı siyasi ve 
ekonomik 
güç



HİNDİSTANDA TOPLUMSAL YAPI
➜➜ Toprak mülkiyeti Avrupa’da feodaliteyi ortaya çıkarırken Hindistan’da da Kast 
sisteminin doğuşuna ortam hazırlamıştır. Bu sistem İlk Çağ’da doğmuş ve etkisi 
azalarak günümüze kadar gelebilmiştir.

Kast Sistemi
➜➜ Sınıflar arası geçiş yasaktır.

➜➜ Toplumsal birliği engelelemiştir.



TİCARET

➜➜ Orta Çağ’ da ticaretin daha önceki dönemlerde yapılan ticaretten çok önem-
li bir farkı vardır. Bu Çağ’da ticaret uzun mesafelerde yapılmaya başlamıştır. Bu 
sayede Anadolu, İran, Suriye, Hindistan, Çin, Mısır birer ticaret merkezi haline 
gelmiştir.

➜➜ İslam Ülkelerinde ticaret, Orta Çağ’da gelişmiştir. İslam devletinin hakim oldu-
ğu topraklarda büyük hacimli ticaret yapılan, kültürel etkileşimin yoğun olduğu 
metropoller ortaya çıkmıştır.



➜➜ Ulaşımın hayvan gücüne dayanma-
sı ve zor şartlar nedeniyle seyahate 
katılanların sayısı kısıtlı olmuştur.

KARA YOLU TİCARETİ DENİZ YOLU TİCARETİ



➜➜ Ulaşımın hayvan gücüne dayanma-
sı ve zor şartlar nedeniyle seyahate 
katılanların sayısı kısıtlı olmuştur.

➜➜ İnsan (Kürekli gemi) veya rüzgâr 
gücü ile gerçekleşirdi. Orta Çağ’da 
üç yelkenli gemilerin, pusula ve ha-
ritanın da kullanımıyla denizciliğin ti-
cari değeri artmaya başlamıştır.

KARA YOLU TİCARETİ DENİZ YOLU TİCARETİ



ORTA ÇAĞDA TİCARET

➜➜ Ticaret neredeyse durmuştur.

Nedenleri ?
➜➜ Roma İmparatorluğunun yıkılması ile oluşan siyasi boşluk nedeniyle güvenlik so-
rununu ortaya çıkarması

➜➜ Feodal beylerin gümrük vergisi alması sonucu fiyat artışlarının etkisi

➜➜ Şehir nüfusunun azalması ile dışa kapalı köy hayatı yaygınlaşması



TİCARET YOLLARI

➜➜ En çok taşınan mal ipek olsa da kağıt, değerli taşlar, porselen, cam eşya taşına-
na çoğunlukla doğal bir yoldur.

➜➜ Sadece kervanların, tüccarların seyahat ettiği bir yol değildi. Bilginlerin, ordu-
ların, fikirlerin, kültürlerin üzerlerinde seyahat ettiği bir yoldu. Örneğin Marko 
Polo bu yol üzerinden Çin’e kadar seyahat etmiştir.

➜➜ Bu yola hakim olmak için 
başta Türkler ve Çin olmak 
üzere, Bizans, Sasaniler, 
Moğollar, Araplar birbirleri 
ile sürekli mücadele etmiş-
lerdir.

İPEK YOLU



➜➜ Hindistan’dan başlayan Baharat Yolu 
Basra körfezi ve Kızıldeniz ve Ak-
deniz’e  ulaşır.

➜➜ Doğu Akdeniz limanlarına taşınan 
mallar, İtalyan tüccarlar tarafından 
alınarak Avrupa ülkelerine taşınırdı.

BAHARAT YOLU

➜➜ Karadeniz’in kuzeyinden başlayıp 
Çin’e kadar uzanan bir yoldur.

KÜRK YOLU



➜➜ İhracat (Dış satım), ithalat (Dış alım) mal-
larının giriş çıkış noktası olmanın yanında, 
malların depolandığı, gümrük denetimlerinin 
yapıldığı, pazarlama ve dağıtım işlerinin yü-
rütüldüğü merkezlerdi.

LİMAN

HAN

➜➜ Şehir merkezlerinde bulunur alt katında pe-
rakende ticaret yapılan dükkânlar bulunur-
ken üst katta yolcuların konakladığı odalar 
vardı.



➜➜ Şehirlere gelen malların toplandığı toptancı 
halleridir. ( Un kapan, Yağ kapanı) Kapanlara 
gelen mallar perakendeciler ve imalathaneler 
arasında dengeli biçimde dağıtılarak karabor-
sa, aşırı fiyat artışı, tekelleşmenin önüne ge-
çilirdi.

KAPAN

BEDESTEN

➜➜ Kapalıçarşı’ya benzetilebilir. Şehirlerde de-
ğerli eşyaların satıldığı, saklandığı vergilendi-
rildiği yerlerdir.



➜➜ Aynı iş kolunda üretim ve ticaret yapan es-
naf ve zanaatkârların toplandıkları sokak-
lardır. Arastaları ahilik teşkilatı ile birlikte 
Türk-İslam şehirlerinde düşünürsek daha 
anlamlı olur.

ARASTA

PANAYIR

➜➜ Geniş çaplı ticaretin yapıldığı, yılın belirli za-
manlarında şehirlerin yakınına kurulan pana-
yırlar özellikle Avrupa’da Orta Çağ boyunca 
oldukça yaygındır.
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