S. MITCHELL Sc C. KATSARI (editörler), Patterns in the Economy of
the Roman Asla Minor, [=Roma Dönemi Küçük Asya Ekonomisinde
Örüntüler] (The Classical Press of Wales: Swansea 2005), xxxii-4-335 s.
Eskiça~~Anadolu arkeolojisi ve epigrafisi üzerine yap~lan çal~~malar son y~llarda ciddi bir
art~~~kaydetmesine kar~~n, Anadolu tarihine ili~kin monografilerin say~s~~ayn~~oranda h~z kazanm~~~de~ildir. Böylesi bir bo~lu~u doldurmaya te~ebbüs edenlerin birisi de Helenistik ve Roma
dönemi Anadolu kültür tarihinin ya~ayan en iyi uzmanlar~ndan olan Stephen Mitchell'd~r.
Onun bu alana en son katk~s~, uluslararas~~bir i~birli~i ile gerçekle~tirilen Roma dönemi Küçük
Asya's~n~n ekonomi tarihini inceleyen bir eseridir. Roma ~mparatorlu~u'nun en geli~mi~~
bölgelerinden birisi olan Küçük Asya (Eskiça~~terminolojisinde bugünkü Anadolu'nun tamam~n~~kapsamayan Küçük Asya, daha ziyade F~rat'~n bat~s~nda kalan bölümü adland~rmak için
kullan~l~yordu), ekonomik üretim ve da~~t~m bak~m~ndan di~er bölgelere nazaran baz~~tabii ve tarihi avantajlara sahipti. Her ~eyden önce, do~al olarak deniz ve kara ta~~mac~l~~~~yayg~n ve
m~lmkündii (Anadolu nehirleri ta~~mac~h~a çok elveri~li olmasalar da bütünüyle göz ard~~edilmemeli); öbür yandan Anadolu'da kende~me, Roma idaresi~~i~~~kurulmas~ndan çok önce
ba~lam~~t~~ve bu olgu ku~kusuz ticaret potansiyeli yaranyordu.
Roma dönemi Küçük Asya ekonomisi konulu kitab~~ele almadan önce, S. Mitchell'~n, ~u
ana kadar Anadolu tarihine yapt~~~~de~erli katk~ya k~saca temas ederek, söz konusu eserini ortaya ç~karan birikimine de dikkat çekmek istiyorum. Eskiça~~Anadolu tarihine ilgisinin ba~lang~c~~
1960'11 y~llar~n sonuna kadar geri giden S. Mitchell, doktorasnu 1975'de Oxford'da 'Roma
dönemi Galada eyaletinin tarihi ve arkeolojisi' üzerine tamamlad~ktan sonra, Anadolu'nun
çe~idi yerlerinde, özellikle Galada ve Pisidia 'da (kabaca Ankara çevresindeki Orta Anadolu ve
Göller bölgesi) alan ara~t~rmas~, kaz~, epigrafi çal~~mas~~gibi çe~itli projeler gerçekle~tirmi~tir.
Mitchell'~n çal~~malar~n~n en önemli meyvesi, büyük boy iki ciltlik Anadolu tarihidiri. Anadolu
tarihiyle (özellikle Orta Anadolu ve çevresi) ilgili literatür, arkeoloji, epigrafi, nündzmatik, alan
ara~nrmalan s~ras~nda sahip oldu~u topografik deneyim de dahil olmak üzere, mevcut bütün
materyalin bir araya getirildi~i bu eser, D. Magic, T.R.S. Broughton ve A.H.M. Jones gibi bu
alanda daha önce yaznu~~olan bilim adamlar~n~n eserleri ile kar~~la~t~r~l~nca, o zamandan bu
yana zenginle~en bulgular' da içerdi~i için, daha kapsaml~~ve analitik bir çal~~ma olarak ortaya
ç~kmaktad~r2. Anatolia'r ba~tan sona okuyan birisi için Anadolu ad~~biraz ~a~~rt~c~~da gelebilir,
çünkü seçilen veriler bugünkü Anadolu'nun tamam~n~~kapsamarp, daha çok Galatia ve
çevresindeki eyaletlerden gelmektedir. Bu asl~nda çok da anlams~z de~ildir, çünkü Anadolu'nun Eskiça~~tarihi ile ilgili eserlerde, eski Yunan kültürünün izlerinh~~yo~un oldu~u Anadolu'nun bat~~bölgeleri daha çok yer etmektedir. Eserin ilk cildi, M.Ö. III. yüzy~l~n ilk çeyre~inde Keklerin (ya da Galatlann) Anadolu'ya geli~lerinden ba~lamakta ve Anadolu'da Roma yönetimini
kurulu~u ve beraberinde gelen de~i~imler, k~rsal ya~am~n yönleri ve kent organizasyonlann~n
geli~imi, toplumsal ve siyasal krizler kar~~s~nda Anadolu toplumu ve Eskiça~~Anadolu ekonomisi
konular~n~~incelemektedir. Anatolia'n~n ikinci cildi, Roma dönemi Anadolu'sunun din tarihini
S. Mitchell, Anatofia, Land, Men, and C,ods in Asla Minor, 2 cilt, (Oxford 1993)
Roman R~de i~~~Asla Minor (Princeton 1950); T.R.S. Broughton, "Roman Asia
Minor" T. Frank (ed.), Economic Survey of Ancient Ro~ne (1938); A.H.M. Jones, eines of the
Eastern Roman ProWnces (Oxford 1937).
2 D. Magic,

1040

K~TAP TANITMA

Erken Bizans dönemine kadar ara~urmaktad~r. S. Mitchell'~n sonraki yay~nlar~~aras~nda iki Pisidia kenti, Antiochea (Yalvaç yak~nlar~nda) ve Cremna (Burdur, Bucak ilçesi Girme köyü),
üzerine uluslar aras~~kaulunh ara~t~rma projelerinin ürünü olan iki monografidir3. Bu kitaplarda
söz konusu kentlerin topografisi, arkeolojisi ve tarihi kal~nt~lar~~sahip olduklar~~tarihsel ba~lama
yerle~tirilmektedir. Ülkemizde Bat~~dillerinden sürekli çevirüer yap~lmas~na ve bu çeviriler
içerisinde Eskiça~~tarihi ara~t~rmalar~~iyi de bir yer tutmas~na ra~men, Mitchell'~n özellikle Anatolia adl~~eserinin henüz dilimize çevrilmemi~~olmas~, yabanc~~yay~nlar~~izleyemeyen Türkiye'deki
tarih merakhlan aç~s~ndan ciddi bir kay~pt~r.
Bu yaz~~çerçevesinde esas olarak ele almay~~istedi~im eser, Stephen Mitchell ve Constantina
Katsari'nin editörlilkünde. Roma dönemi Küçük Asya'sm~n baz~~ekonomik faaliyet alanlar~n~~
mercek alt~na almaktad~r. On üç farkl~~ara~urmac~n~n katk~lar~ndan ortaya ç~kan Roma Dönemi
Küçük Asya Ekonomisinde örüntüler ba~l~kl~~bu eserin temeli, 2002 y~l~~Temmuz ay~nda
~ngiltere'de Exeter Üniversitesi'nde Roma dönemi Küçük Asya ekonomisi üzerine düzenlenen
uluslararas~~bir konferansa dayanmaktad~r. Bu konferansta sunulan lurlun üzerindeki tebli~~
aras~ndan, editörler taraf~ndan seçilen çal~~malardan meydana gelen eser, be~~ana konu etrafinda yo~unla~maktad~r: 1- Roma dönemi Anadolu tar~m~~ve arazi kullan~m~, 2-Ticaret ve ticari
de~i~im, 3- Kentlerin ve tap~naklann ekonomisi, 4- Parasal ekonomi, sikke bas~m~~ve kullan~m~~5Nüfus hareketleri ve yerel ekonomiler aras~ndaki ili~kiler.
Editörler taraf~ndan kaleme al~nan 'Giri~' bölümü, M. I. Rostovtzeff ve M. Finley gibi
Eskiça~~ekonomi tarihinin iki zirve isminin yakla~~mlar~n' ve bu alan Üzerine yap~lm~~~di~er modern çal~~malar~~ele almaktad~r4. Rostovtzefe in Helenistik Dönem ve Roma imparatorlu~u ekonomilerini, modern ekonomi perspektifiyle incelemesine kar~~n, Finley eski Yunanhlann ve Romahlann ekonomilerinin modern kategorilerle incelenmesine kar~~~ç~k~yordu. Bu iki farkl~~
yakla~~m, Bat~'da Eskiça~~ekonomisi tart~~malar~nda farkl~~kutuplar olmaya devam etmekte ve
Rostovtzeff'in eserleri Eskiça~~ekonomisi okuyacaklar için hülâ ba~lang~ç niteli~ini ta~~maktad~r.
Bu tür kategorile~tirme tart~~malar~~gösteriyor ki, Eskiça~~ekonomi tarihi özellikle XX. yüzy~lda
hak etti~i ilgiyi görmü~tür. Ne var ki, Eskiça~~
ekonomisi ba~lam~nda, Küçük Asya ekonomisini de
de~erlendiren editörlerin de belirtti~i gibi, Roma dönemi Küçük Asya's~~imparatorlu~un en
zengin ve en geli~mi~~eyaletlerinden birisi olmas~na kar~~n, bu bölgenin ekonomisini inceleyen
çok az eser vard~r.
Roma tar~m~n~n incelendi~i ilk bölümde T. Corsten, Roma Küçük Asya's~ndaki malikane
arazilerini, Kibyratis (Burdur Gölhisar yak~nlar~nda bir antik kent) örne~inde inceliyor. Epigrafik
verilere dayanan Corsten, yandardan tespit etti~i ailelerin rnalikanelerini idareleri ve malikane
üzerindeki çiftçilerin statüsü ve dinsel ya~amlar~~üzerinde duruyor. Corsten ana metnin sonuna
çal~~mas~~içerisinde kulland~~~~ve daha önceden farkl~~yerlerde yay~nlanm~~~on dört Yunanca
yaz~m~~transkripsiyonunu da eklemektedir. Bu bölümün ikinci makalesinde J. Noll, Eskiça~~
Anadolu çiftçisinin vah~i hayvanlara ve tarla zararhlanna kar~~~verdi~i mücadeleyi incelemektedir. Kurtçuklar, kaplumba~alar, çekirgeler, tarla fareleri, k~z~l geyikler, tav~anlar, ku~lar, yaban
3 S. Mitchell (etal.), Cremna in Pisidia, An Ancient City in Peace and in War,
(Duckworth & The Classical Pres of Wales: Londra & Swansea 1995); S. Mitchell & M. Waelkens,
Pisidian Antioch, The Site and its Monuments, (Duckworth & The Classical Press of Wales:
Londra & Swansea 1998).
4 M.I. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Roman Empire (Oxford 1926),
The Social and Economic History of the Hellenistic World (Oxford 1941); M.I. Finley, The
Ancient Economy, (Berkeley 1973).
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domuzlar~~gibi Küçük Asya tar~m~n~n geleneksel dü~manlar~n~~te~his ederek ba~layan Nolle,
çiftçilerin kendilerini ve ürünlerini bu zararhlara kar~~~korumak için ne tür tedbirler ald~klar~~sorusunu tart~~makta ve Anadolu çiftçisinin, tannlann yard~m~n~~isteme, yakma, mekanik t~~zaklar
ve avc~l~k gibi yöntemlerle tarla zararl~lanna kar~~~mücadelesini sürdürdü~ü vurgulamaktad~r.
Konferans~n düzenleyicisi ve kitab~n ba~~editörü S. Mitchell, Küçük Asya ekonomisinde zeytin ve
zeytinya~~~üretiminin yerini incelemektedir. Mitchell, zeytin ve ya~~üretiminin Roma dönemi
Anadolu ekonomisinde son dönem Osmanl~~ekonomisine oranla çok daha geni~~bir yer
tuttu~unu savunmaktad~r. Mitchell ayr~ca, Anadolu'nun zeytin co~rafyas~~üzerinde durarak,
üretimin bölgesel düzeyde Anadolu kentlerinde nas~l da~~t~ld~~~~ve özellikle Geç imparatorluk
döneminde imparatorluk annonas~n~n (imparatorluk hazinesine y~ll~k olarak giren zirai
ürünler) talepleriyle Üretimin nas~l artt~~~n~~ve zeytin ve zeytinya~~~dola~umn~n nas~l organize
edildi~ini amfora yerlerini dikkate alarak tart~~maktad~r.
Anadolu ekonomisi ku~kusuz sadece tar~ma dayanm~yordu. Tar~m~n yan~~s~ra ticaretin de
ekonomik faaliyette göz ard~~edilemez bir yeri vard~~ki, Eskiça~~Anadolu tarihinin di~er önemli bir
ismi olan B. Levick son çal~~malar~n~n birisinde, Anadolu'nun hem sahip oldu~u ula~~m imkanlar~~ve hem de Helenistik kentle~me geçmi~ini dikkate alarak, ticaretin Küçük Asya ekonomisindeki önemine i~aret etmektedir. Ticareti ve ticari de~i~imi konu edinen ikinci k~s~mda deniz
ticareti ve ticaretin mekan~~taru~~lmaktad~r. D. Braund, Roma Küçük Asya'suun Karadeniz
k~y~s~nda geli~en deniz ticaretinin önemine dikkat çekiyor. Bu ticaret ~üphesiz Karadeniz'in sadece bizim tarafinuzda kalan k~planyla s~n~rl~~de~ildi. Karadeniz'in kuzey luy~lanyla geli~en ticareti literatih., epigrafi ve arkeoloji Yerlerini bir araya getirerek analiz eden Braund, Küçük Asya'
dan baz~~bölgeleri içine alan Karadeniz etraf~nda olu~an co~rafi bütünlü~e dikkat çekmektedir.
V. Köse, ticari de~i~imin gerçekle~ti~i meka~un mimari ve ekonomik önemini yurgulamaktadir.
Helenistik ve Roma Anadolu'sunda agoralar~n etraf~nda kurulan pazaryeri yap~lar~n~n mimari
biçimlerini, yap~sal özelliklerini inceleyen Köse (yirmi alt~~görsel materyalle birlikte), pazaryeri
binas~n~n kökeni, farkl~~modelleri (Bergama tarz~, Pisidia örnekleri) ve üstlendikleri i~levleri
(mesela de~eri yüksek mallar~n sau~tan önce depoland~klar~~yerler olmalar~) üzerinde durmaktad~r.
Eskiça~~Anadolu ekonomisi içerisinde, kent zenginleri, tap~naklar ve devlet ne kadar
önemliydi? Yerel zenginlerin ve devletin Eskiça~~Anadolu ekonomisindeki rolünün önemli
oldu~u zaman saman ileri silrülmekteydi. Ancak kent e~rafin~n, tap~naklar~n ve devletin Anadolu ekonomisindeki yerinin de~erlendirildi~i buradaki üçüncü bölümü olu~turan makaleler,
daha dengeli bir yakla~~m sergilemektedirler. k Zuiderhoek, Anadol~du hay~rseverlerin bölgesel
ekonomi üzerindeki rolünü, özellikle kamu binalar~~~~~~~ yap~m~na sa~lad~klar~~katk~lar
çerçevesinde, Opramas adl~~Likyal~~bir zenginin bak~~lar~~ örne~inde tart~~maktad~r.
Hay~rseverlerin ekonomi üzerinde rolleri~~i~~~abart~lmamas~~gerekti~ini savunan Zuiderhoek,
epigraf~k verilere dayal~~say~sal de~erlendirmelerle bu katlumn, seçkinlerin toplam gelirine
oran~n~n küçük bir yüzdesinden ibaret oldu~unu belirtmektedir. G. Salmeri, Roma
Imparatorlu~u'nda eyalederin ekonomilerine merkezi iktidarlar~n ne kadar müdahale etti~i sorusunu, Pontus ve Bithynia örne~inde özellikle Traianus ve Plinius aras~ndaki mektupla~malara
dayanarak incelemektedir. Salmeri, merkezi iktidar~n müdahalesinin gerisinde genellikle ideolojik ve siyasal nedenler bulundu~unu ve bu müdahalelerin çok s~n~rl~~bir ekonomik etkiye sahip
oldu~unu tespit etmektedir. Bu bölümün son çah~mas~~bölgesel ekonomilerde dinsel kurumlar~n yerini incelemektedir. B. Dignas, Bat~~Anadolu'daki tap~naklann ekonomik faaliyet boyutu
5 B.

Levick, "The Roman Economy: Trade in Asia Minor and the Niche Market" Greece Re
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üzerinde durarak dinsel kurumlar~n ekonomik hayattaki rolüne dikkat çekmektedir.
Tap~nakLIrin in~as~~sürecinde yarat~lan ekonomik hareketlilik ve bu kurumlar~n sahip olduklar~~
gayri menkullerin i~lenmesi ve idaresi, özellikle vergilerin toplanmas~~ve mülklerin organizasyonu
bölgesel ekonominin önemli bir bölümü olarak de~erlendirilmektedir.
Roma ~mparatorlu~u'nun parasal ekonomisini temel alan kitab~n dördüncü bölümü, parasal ekonominin Küçük Asya'daki yerini mercek alt~na almaktad~r. M. Facella, M.Ö. I. yüzy~l ve
M.S. I. yüzy~l aras~nda Kommagene kralh~~n~n (Ad~yaman ve çevresi) ekonomisindeki Roma etkisi üzerinde durmaktad~r. Kommagene krall~~uun k~sa tarihinin beraberinde, arazi kullan~m~,
ticaret, yerle~im, vergi gelirleri ve tedaviildeki sikkelerin tipleri, bas~m yeri, para basuran krallar ve
para arz~ndaki harekedili~i yorumlayan Facella, bu krall~~~n ekonomisinin Roma ekonomisine
entegrasyon sürecine de de~inmektedir. S. Ireland ise Pontus ve Paphlagonia'da tedaviile
ç~kar~lan sikkeleri incelemekte ve para basan kentleri ve yöneticileri, para basmay~~zaruri hale getiren faktörleri, (siyasal, ekonomik, prestij) aç~klamaktad~r. Bu bölümün son çal~~mas~nda kitab~n editörlerinden C. Katsari, M.S. III. yüzy~lda (özellikler Severuslar'dan (193-235) Gallienus'a
kadar (259-268) Küçük Asya'da tedavûle ç~kar~lan paralardaki de~i~imi konu edinmektedir.
Roma Imparatorlu~u Eskiça~m ula~~m ve ileti~im ~artlar~~ içerisinde de~erlendirildi~i zaman, hareketli bir toplumdu. Aziz Paulus'un H~ristiyanl~~~~yaymak için hayat~~boyunca katetti~i
mesafenin otuz bin km.'ye ula~t~~~n~~dikkate ald~~~m~z zaman, ülke içi hareketlili~in önemini
kavrayabiliriz. Kitab~n son bölümü, askeri ve dini nitelikli nüfus hareketlerininyaratt~~~~ekonomik
faaliyetler üzerine yo~unla~maktad~r. Büyük bir tüketici kitle olarak ordunun ekonomik hareketlilikteki yeri de, Eskiça~~ekonomisi çerçevesinde tart~~~lan konulardan birisiydi. H. Elton, III.
yüzy~l~n askeri ve siyasal kriz döneminde, özellikle Anadolu'nun güney lurlann~n ekonomisinde
Roma ordusunun yaratt~~~~etkiyi göz önüne almaktad~r. Kilikya'da ortaya ç~kan sikkeleri di~er
eyaletleri~~~buluntulanyla kar~~la~uran Elton, sikke bas~m~~ile asker mevcudiyeti aras~ndaki
ili~kinin abart~lmamas~~gerekti~ini, çünkü bölge halk~~ile Roma ordusu aras~ndaki ticari
de~i~imin boyutunun, sa~ulan~n aksine büyük olmad~~~m savt~nn~aktad~r. Elton ayr~ca askeri lojisd~in nakliyesinde kullan~lan deniz ve kara ta~~mac~l~~m~n nas~l organize edildi~i sorusunu da
tart~~maktad~r. T. Kaçar, kilise konsillerinin Küçük Asya ekonomisi üzerinde yaratt~~~~geçici ekonomik harekedili~e dikkat çektnektedir. Bu konsillerin bir dereceye kadar pagan dinsel festivalleri and~rd~~nu savunan Kaçar, kilise konsillerinin ev sahibi kentlere geçici bir ekonomik canl~l~k
getirdi~ini ve bu geçici canhl~~~n, bazen kal~c~~yap~lar~n ortaya ç~k~~~n~~ te~vik etti~ini ileri
sürmektedir.
Gürsel olarak elliden fazla foto~raf ve çizimle desteklenen bu eser, Anadolu ekonomi tarihinin kapsaml~~bir de~erlendirilmesi de~ildir, daha ziyade, farkl~~ekonomik faaliyet alanlar~n~n
alt~n~~çizerek, Eskiça~~Anadolu ekonomisinin özelliklerini kavramam~za katk~~sa~lamay~~
amaçlamaktad~r. Esere katk~~yapan yaz~~sahiplerinin önemli bir lusmuun, Anadolu'da arkeolojik,
epigraf~k ve müze ve yüzey ara~t~rmas~~gibi deneyimlere sahip olmalar~~ve dolay~s~yla Anadolu
co~rafyasuu yak~ndan tan~malar~, ku~kusuz bu eseri daha de~erli hale getirmektedir.
TURHAN KAÇAR

Mesela y~llar önce Erik Gren, Roma ordusunun ihtiyaçlar~n~n kar~~lanmas~nda özellikle
Roma'n~n Küçük Asya eyaletlerinden nakledilen ürünlere ve bu durumun yaratt~~~~ticaret
trafi~ine dikkat çekmi~ti. E. Gren, Kleinasien und der Ostl~alkan in der wirtschaftlichen
Ennvicklung der rö~nischen Kaise~zeit, (Uppsala 1941).

