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ÖNSÖZ
Toplum ve ekonomi ilişkisinde, en önemli ve dikkat çeken noktalardan birisi ekonomik
refah olgusudur. Ancak iktisadi mantık içerisinde, ekonomik refahın güvencesi ise üretimdir,
gelirdir ve gelirin süreğenliğidir. Bu bağlamda, bir toplumun ekonomik yapısını ve gelişim
sürecini çözümlemek, o toplumu anlayabilmekte büyük öneme sahiptir. İşte bu noktada,
toplumların ekonomik yapılarını geri bağlantılar içerisinde tarihsel olarak da incelemek
gerekebilir. Biz de bu çalışmamızda, Türk toplumunun ekonomik boyutunu anlayabilmek
noktasında, tarihi bir araç olarak kullandık ve bu çerçevede de bu araştırmada, Büyük Selçuklu
İmparatorluğu, Türkiye Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu üzerine odaklandık.
Umarım bu alandaki yazına bir nebze katkımız olabilmiştir. Elbette, bu alanda toplumsal
ekonomik tarih çalışmalarından söz edildiğinde, derinlemesine geçmişe uzanarak
inceleyebilmek için, Göktürklere ve de Bizans’a uzanma gereği vardır. Ancak açıktır ki, böyle
bir kapsam, bu çalışmanın değil, ayrı bir çalışmanın konusu olsa gerektir.
Buradaki çalışma sürecinde ana alanımız olan iktisatçı kimliğimiz ile tarihsel süreçteki
ekonomik, politik-sosyal-ekonomik gelişmeleri incelemeye yöneldik. Açıktır ki, tarih
çalışmaları bir iktisatçıya göre, farklı bir alandır. Ancak şu da bir gerçektir ki, farklı bir alan
olan tarih çalışmaları, bir iktisatçı gözlüğüyle gerçekleştirildiğinde, önemli iktisadi tarihsel
olguları da ortaya koymaktadır. Bu ise teoride bilinen bir çok olguya, -bir somut örnek olması
anlamında- tarihsel bir perspektif kazandırabilmektedir. Araştırma sürecinde Beyazıt Devlet
Kütüphanesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Kütüphanesi başta olmak üzere kütüphanelerdeki
kütüphaneci arkadaşların kaynaklara hızlı ulaşma ve temin etme noktasında büyük kolaylıkları
oldu. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Elbette, her çalışmada olduğu gibi bu çalışmada
da eksiklikler olasıdır. Bu noktada olası eksikliklere dair eleştirilere şimdiden teşekkür ederim.
Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman BALKANLI
İstanbul, 2015
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YAZAR NOTU
Bu ders notları, AUZEF Kamu Yönetimi öğrencileri için hazırlanmıştır. Türk İktisat
Tarihi ders notlarında, bölümlendirmeye gidilirken, analitik olunmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla
da, öğrencinin konulara daha fazla ve etkin olarak odaklanması hedeflenmiştir.
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1. SELÇUKLU: DEVLETTEN İMPARATORLUĞA TOPLUMSAL VE TARİHSEL
TABAN VE GELİŞİMİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Selçuklu Devletinin Doğuşu
1.2. Dönemin Politik-Ekonomik Ortamı

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Selçuklu İmparaorluğunun var oluş koşulları nelerdir?
Selçuklu İmparatorluğunun ilk döneminde toplumsal ve politik düzlemi nasıldı?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Selçuklu Kimliği

Selçuklu
Kuruluşu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Selçuklu toplumunun ortaya Okuyarak, Fikir Yürüterek
çıkışını ve tarihsel gelişim
sürecini kavrayabilmek.
Devletinin İnsanlık tarihinde önemli bir Okuyarak, tartışarak
yeri olan Selçuklu devletinin
kuruluş koşullarını anlamak

4

Anahtar Kavramlar
Selçuklu Kimliği, Selçuklu Devleti

5

Giriş

Günümüz Türkiye’sinin ekonomik yapısını anlayabilmek noktasında, geçmişe bakmak
oldukça önem taşır. Bu bağlamda da tarih sıralamasıyla karşımıza ilk elde Osmanlı toplumu ve
ekonomisi, ikinci elde ise Selçuklu ekonomisi çıkar. Selçuklu toplumu ve ekonomisi
dediğimizde ise bizim karşımızda iki toplum ve iki devlet yer alır. Bunlardan birincisi Büyük
Selçuklu İmparatorluğu dediğimiz ve esasen Kafkasya, Eurasya, Orta Asya ve İran
coğrafyasında kurulu olan ve Anadolu’ya da uzanan bir devlet ortaya çıkar. 1038 yılında
kurulan 1157 yılına kadar yaşayan Büyük Selçuklu İmparatorluğu yıkıldığında, Harezmşahlar,
Türkiye (Anadolu) Selçuklu devleti (Rum Selçuklu Sultanlığı), İldenizliler, Artuklu Beyliği ve
diğerleri başta olmak üzere bir çok Türk devlet ve beyliği ortaya çıkmıştır.
Bu devlet ve beyliklerden en uzun soluklu ve güçlü olanı ise Türkiye Selçuklu Devleti
olmuştur. Türkiye Selçuklu Devleti’nin egemenlik kurduğu alan ise esas olarak büyük ölçüde
günümüz Türkiye sınırlarını içeren coğrafik alan olmuştur. 1308 yılına dek yaşayan Türkiye
Selçuklu Devleti 1241 yılında yapılan Kösedağı Savaşı’ndan sonra yıkılma sürecine girmiş ve
yerini beyliklere ve devletlere bırakmıştır. Bu beylik ve devletler arasında en önem taşıyanlar
250 yıla yakın yaşayan Karamanoğlu Devleti 600 yıla yakın yaşayan Osmanlı Devletidir.
Osmanlı Beyliği, 1299 yılında Söğüt’te kurulmuş ve gösterdiği hızlı ilerleme ile, 1453 yılına
gelindiğinde, İstanbul’u fethederek, Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu’na son vermiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar yaşayan Osmanlı İmparatorluğu, sahip olduğu insan
ve maddi miras ile, yeni Cumhuriyet’in ekonomik varlık ve üretim etmenlerinin de belirleyicisi
olmuştur.
Bu çok normal bir durumdur. Çünkü, yeni bir devletin kurulması, yeni insanlar anlamına
gelmez. Daha önceki devlette var olan insanlar, değişim ile birlikte, yeni devletin de unsurları
haline dönüşürler. Dolayısıyla da, yeni devletin ekonomik başarımını incelerken, geçmişin
ekonomik ve toplumsal yapısı önemli bir belirleyici olacaktır. Bu bağlamda, kitabımızda önce
Selçuklu toplumu ve ekonomisi incelenmiş olup, ardından ikinci kısımda Osmanlı toplumu ve
ekonomisi incelenmiştir.
Osmanlı ekonomisi değişen dünya karşısında dönüşüm gerçekleştiremeyen bir toplum
olarak ekonominin ne kadar güçlü olursa olsun, zamanla zayıflayacağı ve hatta yok
olabileceğini göstermek açısından önemli bir iktisadi örnek olmak durumundadır. Bir bakıma
20. yüzyılın gözde iktisat eserleri arasında olan Ragnar Nurkse’nin “Az Gelişmişliğin Kısır
Döngüsü” adlı çalışmasında vurguladığı ekonomik gelişme sorunsalı, Osmanlı’ya birebir
benzemese de, çok yakın bir örneği oluşturmuştur.
Çalışmamızda, araştırma sürecinden de gördüğümüz bir gerçek olarak, Osmanlı’nın bu
dönüşümü gerçekleştirememe ve geri kalma zamanlaması olarak, 1700’lü yıllarını ve sonrasını
saptadık. Bu nedenle de, Osmanlı incelememizde özellikle 1700’ler sonrasına daha fazla ağırlık
verdik. Çünkü, bu zaman aralığı, bir toplumun ekonomik gelişme sorunsalında ne tür sorunlar
yaşayabileceğini gösterme açısından önemli bir toplumsal ve ekonomik örneği oluşturan bir
zaman aralığı idi. Biz de bu nedenle Osmanlı’yı incelerken, bu zaman aralığına yoğunlaştık.
Ders notlarında ilerleyen sayfalarda bu durum daha net olarak görülecektir.
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1- SELÇUKLU: DEVLETTEN İMPARATORLUĞA; TOPLUMSAL VE
TARİHSEL TABAN VE GELİŞİMİ
Selçuklu Devleti’nden söz edildiğinde, her ne kadar birbiri ile sıkı bir ilişki içinde olsa da,
Büyük Selçuklu İmparatorluğu ve Türkiye Selçuklu Devleti (Anadolu Selçuklu Devleti) ayrımı
yapmak gerekir. Selçuklular Mayıs 1038 tarihinde Telhab’da Gaznelileri yenilgiye uğratırlar
ve bağımsızlık kazanırlar. Böylece Büyük Selçuklu Devleti 1038 yılında kurulmuş olur1. Yine
aynı yıl (1038’de) Tuğrul Bey adına Beyhak kentinde hutbe okutulur2. İlk Selçuklu Sultanı
Tuğrul Bey’dir. Büyük Selçuklu İmparatorluğu hızla büyümüş ve genişlemiş olmasına karşın,
çok uzun süre egemenliğini sürdürememiş ve 1157 yılında da yıkılmıştır.
Türkiye Selçuklu Devleti, Türklerin müslüman kimliği ile Anadolu’ya girişlerini ifade eden
1071 yılı sonrasında, 1075 yılında İznik’in fethi ile birlikte kurulmuştur 3 . Büyük Selçuklu
Devleti’nin kuruluşundan bahsedildiğinde ise, daha gerilere gitmek gerekir ve bu noktada ivme
noktası Selçuk Bey’in dönemi olacaktır. Selçuklu İmparatorluğu’na adını veren Selçuk Bey,
Oğuz Devleti egemenliğinde olsa da, Yenikent'ten bir uç (sınır) kenti/bölgesi olan Cend kentine
gelmiştir4. Selçuk Cend’e, Oğuzların yabgusunun (hakanının) kışlık başkenti olan Yenikent’ten
göç ederek, gelmiştir5. Selçuk’un Yeniken’ten Cend’e gelmesi, o dönemin tanımlamasına göre,
Turan’dan İran’a gitmesi demektir6.
Selçuk sözcüğü, dönemin Türkçesi’nde Selçük, “küçük sel” olarak da ifade edilir7. Selçuk
ve ailesi, etnik köken olarak Türklerin önemli bir dalını oluşturan Oğuzların Kınık
Kimi kaynaklarda 1037 yılı kuruluş yılı olarak anılır iken, kimi kaynaklarda ise 1040 yılını baz alır.
Örneğin Ali Sevim, Dandanakan Savaşını kazanmaları ile Selçukluların bağımsızlıklarını
kazandıklarını belirtir. (Ali Sevim, Ünlü Selçuklu Komutanları”, TTK, (Ankara, 1990), s. 1.
2
Ali Sevim ve Erdoğan Merçil, “Selçuklu Devletleri Tarihi”, Türk Tarih Kurumu, (Ankara, 1995), s.
528 (Kronoloji). Ocak 1029’da Alparslan doğar. 1030 yılında Selçuklu güçleri Karahanlıları bozguna
uğratırlar. (Sevim ve Mercil, a.g.e.)
3
1071’den Malazgirt’ten 1075’e İznik’e yöneliş sürecinde Anadolu’ya göçen Tük topluluklarının
1.000.000-1.100.000 dolayında (1.080.000) olduğu tahmini yapılır. (Yinanç, a.g.e., s. 154, Werner,
a.g.e., s. 47, (Werner, 11.ve 12. Yüzyılda Anadolu’nun doğusunda Ermenilerin azınlık durumuna
düştüğünü belirtir. Wener, a.g.e., s. 47)). (O dönemde Anadolu'nun nüfusunun ise 3-4 milyon arasında
olduğu tahmin edilir.) 1230’dan sonra ise Maveraünnehir ve Horasan’dan ikinci büyük Türki göç
dalgası başlar. Bu göçün nedeni ise Moğolların artan saldırılarıdır. 13. Yüzyılda Moğol saldırılarından
kaçan 250.000 Türkmen’in Anadolu’ya girdiği tahmin edilmektedir. (Davin DeWeese’den aktaran
Ünlü, a.g.e., s. 91/164). Bu sayıların içerisinde 1071 öncesi Bizans imparatorluk vatandaşı olarak
yaşayan hristiyan Kuman ve Peçenekleri (ki Malazgirt Savaşında önemli bir kısmı saf değiştirerek
Alparslan tarafına geçtiğinden bahsedilir.) ve de 13. Yüzyıl sonrasında gelenler yoktur. Ayrıca 1071
Malazgirt savaşının hemen öncesindeki girişlerden de söz etmek gerekir. Werner’in belirttiğine göre,
1049’da Selçuklula Bassen (Pasinler ovası ve doğusu) ve Karin vadilerine doluştular. (Werner, a.g.e.,
s. 37.) Bu boyutuyla bakıldığında Anadolu’nun zaman içerisinde önemli bir göç aldığı görülür.
4
Köymen, Mehmet Altay,” Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi”, 1. Cilt, t. tarih Kurumu,
(Ankara,2011), s.19; Kafesoğlu, İbrahim, “Selçuklu Tarihi”, M.E.B. (İstanbul, 1992), s. 6. (Tahminen
960’larda Cend’e gelmiştir.)
5
Köymen, a.g.e., s. 17
6
Köymen, a.g.e., s. 19; Osman Turan, “Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti”, Ötüken
Yayınları, (İstanbul, 2010), s. 66.
7
Kafesoğlu, a.g.e.,, s.3.
1
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boyundandır8. Babası Dokuk (Tokak/Tukuk/Yukuk)’tır ve Oğuz Devleti’nde görevler almış
birisidir9.
Selçuklu İmparatorluğu’nun kuruluşunu anlayabilmek için, öncesinde Selçuk Bey’in sahip
olduğu güce bakmak doğru olacaktır. Bu noktada, Selçuklu İmparatorluğu’na giden yolda, ilk
aşamada Selçuk’un emri altında 100 atlı var idi. Savaş kudreti sadece bu idi. Ekonomik gücü
ise, servet olarak bir miktar attan başka, 1.500 deve, 50.000 koyun idi. Yani, Selçuk’un başında
bulunduğu Oğuz kitlesi, sadece o döneme göre büyük bir göçebe köyü kadardı10.
Selçuk, babası öldüğünde Selçuk 17-18 yaşlarındadır ve Hakan’ın (yabgu’nun) yanında
yetişmiştir. Selçuk Bey Devleti’ndeki ilerleyen zamanda babasının Oğuz Devleti’ndeki yüksek
görevini alarak, subaşı (ordu komutanı) olur11. Ortaçağ tarihçisi, Reşididdin’in yazdığına göre,
Selçuk’un 5 oğlu vardır ve adları İsrail, Mikail, Musa Yabgu, Yunus ve Yusuf’tur 12. Selçuk,
1097 yılında (tahminen) Cend de ölmüştür13.
Burada dikkati çeken diğer bir durum şudur: Selçuk, Yenikent’ten Cend’e gelince, aşiret içi
kurul toplantıları sonucunda14 müslümanlığı seçer15. Ancak Selçuk’un müslümanlığı seçmesi
Selçuk’un da içinde bulunduğu dönemin devleti olan Oğuzlar Devleti ile de arasının açılmasına
neden olur. Selçuk, Müslümanlığı seçtikten sonra, Oğuzlar Devleti’nin müslümanlardan aldığı
haraca (vergi) karşı çıkar16. Bu durum, Selçuk Bey ile Oğuzlar Devleti arasında çatışmanın
habercisi durumundadır.
Selçuklu Devleti’nin gelişme sürecinde, yönetimsel düzlemde esasen sünnilik seçildiği
çerçevede, şiiliğe tamamen karşıt olunmamakla birlikte,17 Batınilere18 (Hasan Sabbah, Alamut
kalesi v.b.) ve özellikle Fatimilere karşı olumsuz bakış19 ve yine bir Oğuz Boyu kökenli Türk
kitlesi olarak tanımlanan Türkmenlerin20 göçünün sevk ve yönetimi dikkati çeken önemli iki
unsur olmuştur21.
Selçuklu yönetimi esasen sünni inancında yer almıştır. Selçuklular dinsel anlamda, tebaası
konumunda olan insanların farklı inanışlarına karşı, özellikle diğer dinlere karşı karışmacı

8

Turan, a.g.e., s. 54.
Kafesoğlu,a.g.e., s. 3-4; Turan, a.g.e., s. 55.
10
Köymen, a.g.e., s. 20.
11
Kafesoğlu, a.g.e., s. 5.
12
Egen Atagarriev, “Selçuklular ve Ataları”, Erdem, Atatürk Kültür Merkezi, Cilt 9, Sayı. 27.
13
Sevim ve Mecil, a.g.e., 526, (Kronoloji).
14
Selçuklulardaki kurul-kurultay geleneği genelde Türklerde sıklıkla görülen bir durumdur. Buna dair,
bir başka dikkat çeken kurultay da, Tuğrul zamanında yapılan kurultaydır. (Köymen, a.g.e., s. 356
vd.)
15
Turan, a.g.e., s. 67; Köymen, a.g.e., s. 21.
16
Köymen, a.g.e., s. 24; Kafesoğlu, a.g.e., s. 7.
17
Sevim ve Erçil, bu konuda bir bölüm Selçukluların Şiiliğe de yöneldiğini söyler ve esasen
Selçukluların Şiiliğe değil, Batıniliğe karşı çıktıklarını belirtir. (Sevim ve Merçil, a.g.e., s. 514).
18
Bu konuda bkz., Turan, a.g.e., s. 318-319.
19
Turan, a.g.e., s.227-228.
20
O dönemde Türkmen Oğuzların Müslüman olanlarını ifade etmiştir. (Turan, a.g.e.). Fakat zaman
içerisinde “Oğuz” kavramı kalırken, ayrıca “Türkmen” kavramı da varlığını korumuş ve özellikle
belli bölgelerdeki oğuz kitlesi Türkmen adı ile anılır olmuştur.
21
Kafesoğlu, a.g.e., s. 84/86. Selçukluların Şiilikle mücadelesi katı bir anlam ifade etmemiştir. Sonuçta,
Selçuklular sünni Müslüman olmakla birlikte ve Şiiliği de kontrol etme çabasında olmakla birlikte,
esasen Selçuklu devletinde Müslüman olmayan unsurlar da bolca vardır ve Selçuklular bu kitlelerin
de haklarına saygı ve uyum göstermiştir. (Seti, Ahmet Ocak, “Selçuklularda Dini Siyaseti”, (10401092), Tarih ve Tabiat Vakfı, (İstanbul,2002),s.292 /294 vd.).
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olmamışlar22 ve belirgin bir hoşgörü ortamı var olmuştur 23. Kendileri de şii imam ve bilim
adamlarına saygıda kusur etmemişlerdir24. Böyle olması da doğal bir durumdur. Çünkü, İslamın
önderi konumuna geçen Selçuklular için, islamiyetin varlığı üzerinde Fatimiler 25 ve Bizans
İmparatorluğu bir risk durumunda idi ve bu nokta da bu iki unsura karşı çıkmıştır. Ancak,
Selçuklular ülke sınırları içerisinde hristiyanlık dahil, diğer dinlere ise karışmacı bir tavır
sergilememişlerdir26. Hatta Göktürkler’den beri bakıldığında, bir kısım Türkler farklı dinlere
de inanır olmuşlardır 27 ve bu farklılıklar Selçuklular döneminde de geçerli olmuştur.
Selçukluların islam dışında diğer dinlere de olumsuz olmamalarının bir diğer göstergesi de
Mevlana ve düşünceleridir28.
Bu dönemde Selçuklular, sünnilik mezhebinde esasen hanefiliğe (ve kısmen de şafiliğe)
yönelmişledir. Burada Semerkant’lı Ebu Mansur’ül Maturudi, Maveraünnehir bölgesinde,
insan iradesini öne alarak Tanrısal emirleri ve kuralları akıl ve kanıtlarla ortaya koymayı öne
alarak hanefilik mezhebini geliştirmiştir 29 . Ve Selçuklu Türk toplumu bu dönemde büyük
ölçüde hanefiliği seçmiştir.
Selçuklu toplumu, yönetenler ve yönetilenler diye ayrımlandığında, yönetenler kısmında
saray örgütlenmesi ve hükümet örgütlenmesi olarak ikili ayrım yapılabilir. Bu noktada
yönetenlerin saray örgütlenmesi ve askeri örgütlenme bölümüne bakıldığında, bu kesimlerin
Türk olduğu görülür. Ancak bu unsurların tamamen Türk olduğunu da söylemek yanlış olur.
Çünkü, Selçuklular Türk-müslüman askerlerin dışında, Türk olmayan ve hristiyan askerleri de
orduda çalıştırmışlardır 30 . Türkmenler ise daha ziyade uçlarda (sınır bölgelerinde) yer
almışlardır. Hükümet kesiminde memurlar ise çoğunlukla İranlılardan oluşmuştur31.
Yönetilenler ise esasen, kentli ve köylü olarak ayrılırken, kentlerde toplumu hükümet
üyeleri ve memurlar, ayan, bilim adamları kesimi, ahilik üyeleri ve kentli halkı oluşturuyordu.
Köylüler ise yerleşik köylüler ve göçebe köylüler olmak üzere iki alt bölüme ayrılıyordu32.
Bunu yerleşik köylülük ile konar göçer köylülüğü şeklinde düşünebiliriz. Köylerde yönetici
olarak Sipahiler’den ve Kedhuda’dan (Kedhuda=Köy-lerdeki idareci demektir) bahsedilir33 .
Elbette 1071’den itibaren Türkiye’ye gelen Türk’lerin hepsi göçebe (konar-göçer) değildi. Bir
bölümü yerleşik yaşam sürdüren ögelerdi34.

22

Turan, a.g.e., s. 320.
Şeker, a.g.e., s. 19-20. Ancak, olumsuzlukların olmadığı da söylenemez. Örneğin, Danişment’lilerde,
Danişment’in oğlu Meilk Gaxi Gümüş Tekin, (1104-1132) Hristiyanları baskı altına aldı ve
manastırları vergiye bağladı. Onun oğlu II. Mehmet (1132-1142), kiliseleri tahrip etti ve mermerlerini
Kayseri’de yeni binalarda kullandı. 1140/1141’de arasında Melitene (Malatya) yakınlarında Zabar
manastırı alevler içinde bırakıldı. Bu terörün dozunun artmasının nedeni, doğrudan doğruya Bizans’ın
üzerindeki baskıdan kurtulmak idi. (Werner, a.g.e., s. 49).
24
Turan, a.g.e., s. 326.
25
Fatimilerin bir bölümünün (özellikle Mısır Fatimileri) haçlılar ile iyi ilişkiler kurmuş olduğundan söz
edilir. (Turan, a.g.e., s. 227-228).
26
Ahmet Ocak, “Selçukluların Din Siyaseti”, Tarih ve Tabiat Vakfı, (İstanbul, 2002), s. 292/299300.Ancak Bizans İmparatorluğunun farklı Hristiyan mezheplerine aynı hoşgörüyü göstermediğinden
de söz edilir. Ocak, a.g.e., s. 293-297; Sevim ve Erçil, a.g.e., s. 514-515; Şeker, Mehmet, “Türkiye
Selçukluları ve Osmanlılarda Birarada Yaşama Tecrübesi”, Diyanet Yay., (Ankara, 2001), s. 11-12.
27
Turan, a.g.e., s. 320.
28
Şeker, a.g.e., s. 24-25.
29
Kafesoğlu, a.g.e., s. 104. (Prof. Dr. İ. Kafesoğlu’na göre, Maturidi’nin Türk olma olasılığı yüksektir.
Kafesoğlu, a.g.e., s. 104). Maturidi’nin Türk olup olmaması konusunun önemliliği, Maturidiliğin
Türk toplumundaki dine bakış ve dinsel-dünyevi ayrımı tanımlamadaki rolü ile ilgilidir.
30
Baykara, a.g.e., s. 66-67.
31
Sevim ve Merçil, a.g.e., s. 516.
32
Sevim ve Merçil, a.g.e., s. 517.
33
Baykara, a.g.e., s. 84.
34
Baykara, a.g.e., s. 64.
23
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Selçuklu’da vilayetler iskan bakımından aşağıdaki gibi ayrımlandırabilir35:
i) Göçer-evliler (konar göçer halk/göçebeler)
ii) Köy-Öncesi İskan
a) Çiftlik, mezra (ekinlik alanı)
b) Ağıl,kışlak
c) Menzil, diğerleri (köy öncesi köysü görünümler)
iii) Köy (Değişik kaynaklarda 36.000 mamur köyün olduğundan bahsedilir36)
iv) Kasaba
v) Kale

Genel olarak o dönemde büyük kentlerden söz edildiğinde, büyük kentlerin kale, kent ve
varoş olarak üçe ayrıldığı görülür37. Ve bu dönemde kentlerdeki nüfus da azımsanamayacak
düzeydedir. Örneğin Mevr nüfusunun 700.000-1.300.000 kişi arasında olduğu ve Moğol kıyımı
ile büyük ölçüde azaldığından söz edilir38. Ve yine diğer bir Selçuklu kenti olan Semerkant
nüfusunun ise Moğol yayılımı öncesinde 100.000 hane olduğunu ve Moğol yayılımı sonrasında
oluşan yıkım sonucu 4’de bire indiği söylenir39.

Bu tür bir coğrafyanın el değiştirme ve işgal sürecinde benzer olumsuzluklar her toplum
için hep var olagelmiştir. Örneğin Türklerin Anadolu’ya giriş sürecinde de kent kültürünün bir
dönem yara aldığından söz edilir. Örneğin Sp. Vryonis, 25’i uzun süre tamamiyle boş kalmak
üzere, 75 kasabanın yerle bir edildiğini hesaplamıştır40.
Bu dönemde dikkat çekici gelişme gösteren diğer bir önemli kent ise Tebriz’dir. Tebriz
özellikle bu dönemde Türk-İslam dünyasının en büyük kenti konumundadır. Öyle ki, bazı
hesaplamalara göre, Tebriz’in vergi gelirleri İngiltere ya da Fransa krallıklarına denk
bulunuyordu. İngiliz değerlendirmelerine göre, 1332’de dünyanın en varsıl ve büyük kenti olan
Tebriz’de yalnızca ticaret vergileri en varsıl her hangi bir Hristiyan kralının bütün

Baykara, a.g.e., s. 63. (Baykara, Türkiye Selçuklularında köylerde Hristiyan nüfusun köy isimleri
bağlamında %25 dolayında olduğunu belirtir. Baykara, a.g.e., s, 81).
36
Baykara, a.g.e.
37
Turan, a.g.e., s. 340.
38
Turan, a.g.e., s. 341.
39
Turan, a.g.e., s. 341.
40
Werner, a.g.e., s. 43.
35
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memleketinden aldığı vergilerden daha fazladır denilmektedir41.

Tebriz’i 1318’de gören Fransız gezgin keşiş Oderic de benzer şeyleri ifade eder. Ve yine bir
kaynak Ceyhun Nehri üzerinde olan Amul kent’inin 1.000.000 nüfusa sahip olduğunu belirtir42.
Burada Selçuklular yeni yerler de yeni kentler de oluşturmuşlardır43.
Selçuk Bey önderliğinde kurulan Selçuklu imparatorluğu, 1040-1157 yılları arasında var
olmuştur. Orta Asya’dan Aral Gölü ve Kafkasya’ya uzanan (Balkaş-Issık gölleri bölgesi ve
Tarım Havzası içinde) ve Akdeniz ve Ege denizine ve güneyde de Umman denizine dek
(toplamda yaklaşık 10 milyon km2) uzanan bir coğrafik alanda, (Horasan, Harezm, İran, Arap
yarımadası, Irak, Suriye ve Anadolu’da) varlık gösteren Büyük Selçuklu İmparatorluğu, bölge
yönetimi ve il yönetimi İmp. biçiminde idari yapılanmaya sahip idi.
Atebet’ül Ketebe’de büyük Selçuklu sultanı Sencer döneminde bölgelere vali atanması ile
ilgili 6 adet belge vardır 44 . Ve bu belgelerde yönetim süreçlerinden bahsedilir. Valilerin,
atanmaları sonrasında, en önem verdikleri konu atandıkları bölgenin ekonomik kaynakları
olmuştur. Selçuklular zamanında yaygın hale gelen ikta sistemi, daha önce var olan ikta benzer
kurum ile Selçuklu aşiretlerinin sosyo-ekonomik yapısının bir birleşimi olarak ortaya çıkmıştır.
İkta konusunda 12. Yüzyıla yazılan “Atabet’ül Ketebe”’de oldukça fazla bilgi bulunmaktadır.
Ki ikta sistemi de 12. Yüzyılda yayılma göstermiştir45.
İkta sisteminin Selçuklu İmparatorluğu için aynı zamanda askeri bir anlamı vardı. Çünkü
Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun en büyük askeri kuvvetini teşkil eden ordunun
kaynaklarından biri ikta sistemi idi46. Ancak Selçuklu ordusundan bahsedildiğinde, ikta sahipleri
olan Türk emirlerinin verdikleri kuvvetler (Tımarlı Sipahiler) dışında, Gulamlar olarak da
adlandırılan Hassa güçleri, Vasal devlet güçleri, Şehir ve bölge güçleri, Gönüllüler ve Türkmen
güçleri oluşturmuştur47.
Selçuklu Devletinde mülkiyeti devlete ait olan miri topraklar dört bölümde sınıflandırılır48:
a) Has arazi: Vergileri devlet başkanına ayrılan araziler has arazilerdir.
b) İkta arazisi: Kumandan, asker ve sivil devlet adamlarına terk edilen ve ayrılan arazilerdir.
c) Özel mülk arazisi: Miras hakkını içeren ve tam tasarruf hakkı olan arazilerdir.
d) Vakıf arazisi: Miri ya da mülk arazi gelirlerinin bilimsel ve toplumsal işlere ayrıldığı
arazilerdir.

41

Turan, a.g.e., s. 342.
Turan, a.g.e., s. 342.
43
Werner, a.g.e., s. 43.
44
Erdoğan Merçil, “Büyük Selçuklular Devleti”, s. 84; Turan, a.g.e., s. 225.
45
G.M.Kurpalidis, “Büyük Selçuklu Devletinin İdari, Sosyal, Ekonomik Tarihi”, (Rusçadan Çeviren, İ.
Kamalov), Ötüken, (İstanbul, 2007), s. 158-159. (İkta’nın babadan oğula geçtiğinden söz edilir).
46
Saatçi, a.g.m., s.228; İkta kavramı 12. Yüzyılda yavaş yavaş yerini Tımar’a bırakmıştır. (Aktaran,
Werner, a.g.e., s. 54).
47
Sevim ve Merçil, a.g.e., s. 512.
48
Sevim ve Merçil, a.g.e., s. 516; Saatçi, a.g.m., s. 227; Kafesoğlu, Divan-ı İstifa’nın tahsilinin takibini
yaptığı araziler arasında, has, ikta ve haraci arazilerin olduğunu belirtip, bu arazilerin vergilerinin
takibi ve toplanmasın görevinin Divan’ı İstifa’nın yetki alanında olduğunu belirtir. (Kafesoğlu, a.g.e.,
s. 96).
42
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Selçukluların egemen oldukları topraklarda, büyük ve merkezi bir yönetim-devlet
oluşturmaları, bölgede istikrarın süreğenliği anlamına gelmiştir. İstikrarın süreğenliği ise,
öncesel (apriorik) olarak denilebilir ki, toplumsal tabanda ekonomik etkinliklerin artışını
desteklemiştir. Selçuklu İmparatorluğu özellikle ticaret yollarını çeşitli olumsuzluklara ve
özellikle yol güvensizliğe karşı sürekli denetleme altında tuttuğu çerçevede, ticaret ögelerinin
Hindistan’dan Suriye’ye, Batı-Avrupa ile Türkistan ve Harezm arasında güvenle yolculuk
yapması söz konusu olabilmiştir49.
Örneğin Selçuklu Subaşı (meliki) Kavurt, çölden geçen Sistan yolu üzerinde yolcuların yolu
karıştırmaması ve yitmemeleri için yol göstergeleri koydurmuş ve önemli yerlere derbentler,
kervansaraylar, havuzlar, hamamlar yapmıştır. Kavurt ayrıca İran yolumda önemli bir nokta
olan Tiz Limanını da tamir ettirmiştir 50 . Selçuklular Gaznelilerin devlet kurumlarından
yararlanarak kervanları örgütlendirmek, askeri koruma vermek, hatta zararlarını karşılamak
gibi düzenlemeler ile, ticareti güvence altına alırlarken, ayrıca mahalli gümrük vergileri ve
ticaret vergilerini kaldırarak iktisadi etkinliklere büyük bir hız ve genişlik vermişlerdir 51 .
Aslında Subaşı Kavurt’un uygulamaları, bu dönemde iktisat uygulamaları açısından dikkat
çekicidir. Örneğin, Subaşı Kavurt, o dönemde bastırdığı paraların değerini korumak için çaba
göstermiş, fiyatları sabit tutmaya çalışmış, üretimi artırıcı önlemler almıştır52.
Ve yine Selçuklular döneminde, tarımsal alanlarda sulama kanal ve tesislerine önem
verilmiş; bu ise tarım kesiminde verim artışını desteklemiştir. Örneğin bunun bir sonucu olarak
Merv’de pamuk üretimi ve ticareti artmıştır 53 . Özellikle Subaşı I. Turanşah döneminden
başlayaraktan, Selçuklu İmparatorluğu, Kirman Bölgesinde şehirlerin büyüdüğü ve sur
dışlarında rabazda büyük ticaret ve yerleşme merkezleri oluşmuştur. Özellikle Subaşı I.
Arslanşah döneminde ise en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Bu dönemde Berdesir ve Ciruft,
Kemadin ve Bem ticari açıdan dikkate değer gelişme gösteren şehirlerdir54.
Selçuklu sultanı Sancar bilim ve kültür etkinliklerine önem verdiği gibi, aynı zamanda
ekonomik etkinliklere de önem vermiştir. Murgib Kanalının suladığı Merv ovaları, bu su
tesisleri sayesinde, kent ve kasabaların artmasını desteklemiş ve dolayısıyla bölge yoğun bir
yerleşim ve tarım alanı haline gelmiştir 55 . Bu bölgede ve Türkistan’da pamuk üretimi ve
pamuklu ve hayvansal ürünler dokuma imalatı dikkati çekecek düzeylere ulaşmıştır. Çünkü
buralarda üretilen ürünler, Bağdat’a bile satılmıştır. Fergana Maden Bölgesi ürünleri,
Semerkand gümüşleri ve kumaşları, Buhara dokumaları, Taşkent’in eğer takımları, Horasan’ın
satenleri dış dünyaya (özellikle islam ülkelerine) satılmıştır56.
Bu tarımsal ürünlerin üretiminde sulama sistemi önemli bir yere sahipti. Bu dönemde
Türkistan, Harizm ve Horasandaki sulama sistemi oldukça büyük ve gelişmiş düzeydedir.
Aslında burada şunu da belirtmek gerekir: Türklerin tarımla ve sulama ile ilgisi Göktürklere
kadar gider ve o dönemde Karaşar Bölgesi dikkate değer ölçüde gelişmiş sulama kanallarına
sahiptir57.
Selçuklular yönetimleri altındaki yörelerde hastane, zaviye, hamamlar gibi toplumsal yarım
kurumlarının kurulmasında ve yaygınlaşmasında çaba göstermişlerdir. Nizam ül Mülk’ün
Nişapur’da yaptığı Bimaristan ilk Selçuklu hastanesi oluyordu. Ayrıca Sultan Sancar’ın veziri
Sevim ve Erçil, a.g.e., s. 517-518.
Sevim ve Merçil, a.g.e., s. 518.
51
Turan, a.g.e., s. 338.
52
Sevim ve Merçil, a.g.e., s. 518.
53
Sevim ve Merçil, a.g.e., s. 518.
54
Sevim ve Merçil, a.g.e., s. 518.
55
Turan, a.g.e., s. 340.
56
Turan, a.g.e., s. 340.
57
Turan, a.g.e., s. 340.
49
50
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Ahmet Kaşi, Kaşan, Ehber, Zemcan, Gence ve Errar’da Dar-üş Şifa ve medreseler kurduğu ve
Sultan Mahmud döneminde de (Daha öncekilerden daha büyük olan ve hatta 200 deve ile
taşınan) büyük bir seyyar askeri bir hastanenin var olduğu bilinmektedir58.
Büyük Selçukluların Türklerin Kınık boyundan olduğu ve fakat devleti Türklere dayanarak
kurmakla birlikte, daha sonra Türklere yüz çevirdikleri savları vardır59. Ve bu sava gerekçe
olarak da, Selçukluların kendisine ait Türkmen unsurları daha ziyade imparatorluğun uç
kısımlarına göndermelerini ve yönetimde zamanla Türkmenlerin geri plana atılarak yerine,
yetiştirilen yerel memurların öne alınmasını gösterirler60.
Bunda kısmen haklılık payı vardır. Çünkü, Selçuklu sultanları uyguladıkları iç siyaset ile,
Türkmen boylarını böldüler, başka başka yerlere iskan ettiler. Bu iskanlar sonucunda, boyların
savunma güçleri zayıfladığı gibi, aşiret bağları da zayıfladı, kısacası askeri Türkmen bürokrasisi
parçalanmış oldu. Sultanlar Türkmen beylerini devlet görevlerinden uzak tutup, sipahi
mertebesine indirip sınır boylarına, uçlara yerleştirdiler. Göçerleri yıl boyunca boy başına
24.000 koyun gibi gönüllü hediye adı verilen vergiler altında ezdiler. Bu çoban ya da göçer
aileleri için çok büyük bir yüktü61.
Ancak burada bu noktada şunu da düşünmek gerekir: Türkmenler Selçuklu
hanedanı/yönetimi için potansiyel bir hanedanlık riskidir. Ve bu nedenle de, bu tür
uygulamaları aslında tam bir yüz çevirme değil de, yönetimi alabilme (yitirme) riski olan
soydaşlarını yönetimden uzak tutma olarak düşünülebilir. Çünkü, sonuçta Selçuklu ordusuna
bakıldığında, ordunun subay kesimi tümüyle Türk unsurlardan oluşuyordu62.
Dolayısıyla bu sav askeri gücün yönetenleri açısından doğru değil idi. İkinci etmen ise yeni
göç edenlerin eskiler tarafından, daha çok eskilerin var olduğu/yaşadığı/yerleş-tiği yer dışında,
başka bir yöreye (ve özellikle de sınır bölgelerine) yönlendirilmesi isteği olabilir. Üçüncü bir
etmen ise, çok eski bir kültür olan Fars kültürün bir biçimde oradaki yönetici ve ileri gelen Türk
çevresini etkisi altına almış olmasıdır. Ve dolayısıyla, bir bakıma, burada, İran kültür
coğrafyasının baskınlığında ve iki toplum arasında din ortaklığının etkisinde, eski gelenler, yeni
gelenlere göre bir kültürel farklılaşma içine girmişler 63 ve bundan dolayı bir ayrım ortaya
çıkmıştır diye düşünülebilir.
Burada bir de Türk kitlelerinin daha ziyade savaşçı, asker özellikli olması ve buna karşın
gelinen coğrafyayı bilmemeleri de bir etmen olarak yer almış olsa gerekir. Çünkü yeni gelinen
bir coğrafyada (bu dönem bir biçimde kavimler göçü dönemidir) gelenler coğrafyayı ve
coğrafyanın kültürünü bilenlerin (yerlilerin) bilgilerine ihtiyaç duymaktadırlar ve bu bağlamda,
kendi özellikleri olan askerlik yeteneğine sahip olanları bu alana yönlendirip, yerlilerin
bilgisinden yararlanmak istemelerini doğal karşılamak da gerekir.
İşte bu durum yerli halkın yönetim de kullanılmasını, yeni gelen Türk kesiminin de sınır
boylarına gönderilmesini doğurmuştur. Örneğin Büyük Selçuklular baştan itibaren İranlı
58

Turan, a.g.e., 342-342.
Baykara, a.g.e., s. 64.
60
Baykara, a.g.e., s. 64; Mehmet Ersan, “Türkiye Selçuklu Devletinin Yıkılışı”, Birleşik Yayınevi,
(Ankara,2010), s. 22.
61
Werner, a.g.e., s. 49.
62
Werner, a.g.e., s. 56.
63
Diğer taraftan, şu da bir gerçektir. Örneğin Selçuklular öncesine baktığımızda, Türk olan Farabi (872950) ve yine Türk olan İbn-i Sina da (980-1037) yapıtlarını arapça yazmışlardır. Bunun nedeni o
dönem de arapçanın Kuran dili olmasının da etkisinde, o bölgede uluslararası geniş kabul
görmesidir…. Ve 12. Yüzyıla gelindiğinde de, arapça Avrupa’da çeviriler yapılırken geniş kabul
görmeye başlar. (Esin Kahya, “Anadolu Selçuklularında Bilim”, Edem, t. Türk Dil Tarih Yüksek
Kurumu, A.K.M., Cilt: 5/13, Ocak 1989, Sayı:!3, (Ankara, TTK Basımevi, Ekim 1990), s. 64).
59
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(Farisi) vezirleri kullandılar. Bu vezirler bu coğrafyanın insanıydılar. Bir bakıma bu durum
emperyal (imparatorluk) olma olgusuyla da ilintilidir.
Ünlü Selçuklu Sultanı Sancar’ın 12. Yüzyılda vezir olmak isteyen bir Türk’e dediği gibi,
“Sen Türksün.. Senin için ordu komutanlığı daha uygun olur” 64 . Farsça’yı da kullandığı
belirtilen Sancar’ın bu sözleri, bu dönemde Türklerin geri plana atıldığından ziyade, devlet
işlevliliğine/paylaşımına dayalı bir işbölümünün ya da pragmatik bir yaklaşımın izlerini de
vermektedir.
Ancak diğer taraftan sahip olunulan kültüre yabancılaşmayı anlatan gelişmeler de yok
değildir. Bunun en bariz göstergesi, doğrudan Türkçe yönetici adları ile başlayan devlet oluş
sürecinde, imparatorluğa doğru giderken, yönetici adlarının İranileşmesi (Farsileşmesi) bunun
bir ifadesidir. Örneğin, Werner’in aktardığına göre, Konya sultanları ve saray üyeleri
İranlılaşmış Türklerdi. Öyle ki yönetim edebiyat ve bilim dili Farsça idi. Türk hükümdarların
adı da Farsça idi. Ama bu durum tam bir “Farsileşme” değildi65. Daha çok etki altına girmek
durumudur. Fakat, bu noktadan bakınca Karamanoğlu Mehmet Bey’in devletinde resmi dili
Türkçe yapması işte tam bu noktada önemli bir gelişme olarak görülmelidir.
Yaşanılan bu durum, müslüman bir coğrafyada, aynı din kültüründe yer alan iki toplum
arasındaki olası/olması beklenen bir kültürel etkileşim olarak görmek de doğru olsa gerektir.
Fakat bir geri plana düşürülme yok da değildir. Örneğin Selçuklu’nun ünlü veziri Nizam’ül
Mülk eseri Siyasetname’de öğütlerinde oğulun değil, sadık kölenin daha iyi olduğunu; oğulun
babanın ölümü beklemeyeceğini, sadık kölenin ise bunu istemeyeceğini söyler. Bunu bazı
yazarlar yönlendirme olarak görür ve Selçuklu’da Türkmen soydaşlarına göre “gulamları” (köle
ya da Türkmen olmayanları/yerlileri, köleleri/memuları anlatır) iktidara övme/tavsiye
etmek/etki yapmak olarak görürler66.
Ancak burada şu da geçerlidir: Nizam’ül Mülk’in tavsiye ettiği “oğula göre sadık kölenin
daha iyi olacağı düşüncesi/önerisi” hükümdarlığı yitirme riski konusunda endişeleri olan bir
yönetim için de bir gerekçe olmuş olsa gerektir. (Burada Selçuklu iktidarını ve onun yerine
iktidar olma potansiyeli olan boyları düşünebiliriz). Buna bir de bir kültür/soy grubuna dayalı
devlet olma konumundan çok kültürlü/çok soya dayalı imparatorluk olma konumuna
yükselmeyi düşünürsek, imparatorluk yöneten kesimi için hem Türk ve hem de İrani kültürleri
içerecek biçimde çokuluslu olunması normal bir durum olsa gerektir67. Örneğin benzer gelişme
Osmanlılar’da da geçerli olmuştu. Özellikle Yeniçeriler ve Tımarlı Sipahiler ilişkisine
baktığımızda da, Nizam’ül Mülk’ün mantığının Osmanlıda da bir biçimde var olduğu ve
uygulandığı görülür.
Aktaran, Barış Ünlü, “Osmanlı, Bir Dünya İmparatorluğunun Soykütüğü”, Dipnot, (Ankara, 2011), s.
154.
65
Werner, a.g.e., s. 58.
66
Ünlü, a.g.e.
67
Osmanlı’da da bu durum görülmektedir. Fatih’in Constantinopol’ü fethetmesi sonrasında aynı durum
görülmüştür. (Costantinopole coğrafik olarak günümüz de belki Fatih ilçesi demektir). Fatih Sultan
Mehmet, fetih sonrasında öncelikle öncesinde hizip çıkaran kişileri yönetimden uzaklaştırırken, bu
bağlamda savaş döneminin vezirlerinden Çandarlı Hall Paşayı da (Türkmen) öldürtmüştür. Türki
bürokratlar da Constantinopol’ün fethinden sonra Osmanlı devleti emperyal güç durumuna geçerken,
eski önemlerini yitirdiler.. Öyle ki, Fatih Sultan Mehmet’in veziriazamlarına baktığımızda, 7 vezirin
2 tanesinin Türkmendi, üçü devşirme idi, ikisi de Fetih öncesi Bizans bürokrasiden idi. (Ünlü, a.g.e.,
s. 196; Ayrıca Bizans Kralının yeğenlerinin görevlendirilme durumları için bkz. Lowry, a.g.e.).
Burada Selçuklularda sözününü ettiğimiz prgamatizmin (ve emperyal olmak isteğinin/mantığının)
etken olduğunu düşünüyoruz. Constantinopol’ün artık Osmanlı topraklarına katılmış olduğu ortamda,
Sultan Sancar döneminde olduğu gibi, Türkmen gücü ordu, asker açısından bi anlam taşırken, yeni
fethedilen yeri ve kültürü ve halkı tanımak noktasında Bizans bürokratları/yerliler pragmatik işlev
taşıyacaklardır.
64
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Büyük Selçuklu İmparatorluğunun yıkılmasından sonra Kirman Selçuklu Devleti, Horasan
Selçuklu Devleti, Irak Selçuklu Devleti, Suriye Selçuklu Devleti, Anadolu (Türkiye) Selçuklu
Devleti adıyla yeni devletler kurulmuştur. Büyük Selçukluların Çin’den Akdeniz kıyılarına ve
Kafkasya’ya kadar büyük bir devlet kurmalarına karşın, üç büyük yöneticinin ölümü ile
sarsıntıya uğraması ve daha sonra Sultan Sancar ile toparlanma göstermiş gibi olmasına
karşın 68 , gerileme ve çöküşten kurtulamaması, bu devletin feodal zayıflıkları ile ilgili olsa
gerektir69.

Burada Sultan Sancar’ın Selçuklularda bilimin gelişmesine 60 yıllık saltanatı boyunca büyük katkı
yaptığını vurgulamak gerekir. (Turan, a.g.e., s. 333).
69
Turan, a.g.e., s. 225.
68
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Selçuklunun ortaya çıkışı ve kuruluş koşulları ortaya konuşmuştur.

18

Bölüm Soruları
1)Büyük Selçuklu imparatorluğunun kuruluşunda aşağıdakilerden hangi unsuru bulabiliriz?
a)Osmanlı Devletini kuruluşunda yer alan Kayı Boyunu
b)Cengiz Han Devletinden kopan unsurlarını
c)Oğuz devletinden kopan unsurlarını
d)Hazar Devleti unsurlarını
2) Selçuklu boyunun İran’da yerleştiği yerin adı nedir?
a) Tebriz b) Isfahan c) Tahran d) Cend
4)Selçuklu İmparatorluğunun yöneten kesimi içeriside aşağıdakilerden hangisi yer almıştır?
a) Kervansaray İdaresi b) Teşkilat-ı Mahsusa c) Beylerbeyliği d) Saray Örgütlenmesi ve
Hükümet
5)Büyük Selçuklu devletinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Oğuz Bey b)Selçuk Bey c) Alparslan Bey d) Ertuğrul Bey
6) Selçuklu İmparatorluğunda iskan bakımından vilayetler nasıl ayrımlandırılabilir?
Açıklayınız.
7)Selçuklu devletinde mülkiyeti devlete ait olan miri topraklar nasıl ayrımlanmıştır? Anlatınız.
8) Büyük Selçuklu devleti ne zaman ve kim tarafından kurulmuştur ?
9)Büyük Selçuklular Türklerin hangi boyundandır ve önceleri hangi devlet ile ilişkili
olmuşlardır?
10) İkta arazisi ne demektir? Açıklayınız.

Cevaplar
1)c 2)d 3)d 4)d 5)b
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2. BÜYÜK SELÇUKLULARDA BİLİM-ADALET VE KÜLTÜR

20

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.Büyük Selçuklularda Bilim
2.Büyük Selçuklularda Adalet ve Kültür

21

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Selçuklu İmparatorluğunda bilimsel etkinlikler nelerdir?
Selçuklu İmparatorluğunda Adalet ve Kültür nasıl bir yer ve öneme sahipti?

22

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Selçuklularda Bilim

Selçuklu
Bilimin
Kavrayabilmek

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
toplumunda Okuyarak, Fikir Yürüterek
Yerini

Selçuklularda Adalet Olgusu Selçuklu devletinde Adaletin Okuyarak, tartışarak
ve Kültürel Gelişme
Yeri ve kültüre dönük ne tür
desteklemeler olduğu

23

Anahtar Kavramlar
Büyük Selçuklularda Bilim, Adalet ve Kültür

24

Giriş
Esasen Selçuklu devleti hakkında araştırmaların azlığı bir yana, özelde Selçuklu Devletinde
Bilim, Adalet ve Kültür alanlarında çalışmaların/araştırmaların azlığı iktisat tarihçileri için veri
yetersizliği doğruan bir konudur. Burada var olan kaynaklar itibariyle Selçuklu’nun Bilim,
Adalet ve Kültür alanındaki etkinliklerini inceleyeceğiz.
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2. BÜYÜK SELÇUKLULARDA BİLİM-ADALET VE KÜLTÜR
Selçuklular ülkelerinde bilimin gelişmesine özel bir önem vermişlerdir 70 . Bu bağlamda,
Selçuklu hükümdarları, vezirler ve emirler ülke çapında medreseler kurmuşlardır. Selçuklu
Sultanlarından Tuğrul Bey Nişabur’da, Vezir Kündüri Bey ve Çağrı Bey Mevr’da, Alparslan
Bağdat’ta, Muhammed Bin Melikşah İsfahan’da, Tuğrul bin Muhammed Hemedan’da
mereseler yaptırmışlardır. Ayrıca Vezir Nizamülmülk de, Nizamiye olarak bir çok medreseler
kurmuştur71. İmam Gazali, Mevlana, aslen Endülüslü olan Muhyiddin Arabi de (belli bir yaştan
sonra Konya’ya yeleşmiştir) bu dönemin büyük din bilginleri arasında yer alır. Büyük isyana
konu olan Baba İshak da (Amasya, Babai Hareketi) bu dönemdedir72.
Büyük Selçuklu’nun ünlü veziri, Nizam’ül Mülk’ün adını alan Nizamülmülk vakfiyesine
göre, medreselerde, müderrisler (ders veren kişiler), bir vaiz, bir kütüphaneci, Kuran okumayı
öğreten bir öğretmen, Arapça dilini öğretecek bir gramerci görevli idiler. Medreselerin
giderlerini karşılamak üzere vakfiyeler de kuruluyordu73.
Selçuklu ülkesinin dünyevi baş hakimi Sultan’dır. Ve Sultan, özel zamanlarda toplanan
Divan-i mezalime katılır ya da veziri görevlendirirdi. Selçuklularda vilayet bağımsız idari birim
anlamına gelmiştir74 ve vilayetlerde vali, aynı zamanda baş hakim konumunda idi. Cezai ve
medeni işler kadının çalışma alanında idi. Kadılık görevine ise ünlü bilim adamları (ülema) ve
hukukçular (islam hukukçusu=fakihler) atanıyordu75. Ve kadılar sadece bir kente değil, birkaç
kente birden atanabiliyorlardı76.
Selçuklularda idari birim olarak şehrin önemli bir yeri vardır. Daha büyük anlamda idari
birim ise eyalet olup, valinin idare ettiği birim eyalettir. Bir bakıma, eyalet en büyük idari birim
olup, onun altında şehir ve vilayet yer almıştır. Subaşı ise idari birimlerde en yüksek görevi
taşıyan askeri özellikli idari başkandır ve diğer dillerde melik, sahib anlamları da vardır ve
kullanılmıştır77.
Selçuklu ülkesinin yargı sisteminde uygulanan hukuk ise, şer’i ve örf’i yargılama olmak
üzere ikiye ayrılmıştır. Şer’i yargı sisteminde, davalara kadılar bakarlardı. Örf’i yargı
sisteminde daha çok asayişi bozanlar, kurallara riayet etmeyenler yargılanırdı ve burada
yargılayıcı Emir-i Dad (Dadbey) olarak tanımlanırdı78.
Selçuklu İmparatorluğu bilim ve felesefeye büyük destek vermiştir. Bu dönemde büyük din
adamları, kelam, tefsir ve fıkıh, hadis ve felsefe bilginleri yetiştirilmiştir. Ayrıca bu dönemde
edebiyat ve şiir de desteklenen alanlar arasındadır. Bunda özellikle sultan ve şehzadelerin şiir
ve edebiyata düşkünlüğü belirleyici olmuştur. Bu dönemde edebiyat ve şiir alanında Farsça
altın dönemini yaşamıştır. Örneğin Melikşah ve Sencer, Farsça şiirler yazmışlardır79.

70

Turan, a.g.e., s. 322-323.
Sevim ve Merçil, a.g.e., s. 514-515; Kafesoğlu, a.g.e., s. 115. (Kafesoğlu, Nizamiye’nin yeryüzündeki
ilk ünivesite olduğunu belirtir. a.g.e.) .
72
Kafesoğlu, a.g.e., s. 108-109/113; Turan, a.g.e., s. 226.
73
Sevim ve Merçil,a.g.e., s.515.
74
Baykara, Tuncay, “Anadolu’nun Selçuklular Devrinde Sosyal ve İktisadi Tarihi”, Ege Ünversitesi
Yay. No. 36, (İzmir, 1990), s. 47.
75
Kurpalidis,a.g.e., s. 161, Kadılık atamasında sıklıkla aileden aynı meslekte olmaya bakılıyordu,
babadan oğula geçer bir görüntü arz ediyordu. (Kurpalidis, a.g.e., s. 161)
76
Baykara, Tuncay, “Anadolu’nun Selçuklular Sevrindeki Sosyal ve İktisadi Tarihi”, Ege Üniversitesi,
(İzmir,1990), s. 47.
77
Baykara, a.g.e., s. 47/53-54.
78
Sevm ve Merçil, a.g.e., s. 516.
79
Sevim ve Merçil, a.g.e., s. 519; Kafesoğlu, a.g.e., s. 117.
71
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Saray çevresinde Fars kültürünün ve Farsça’nın öne geçmesine karşın, halk kesiminde
Türkmenlerde Türk kültürü ve Türkçe buna bir tepki olarak öne çıkmıştı. Ve hatta Konya
tahtına oturan Karamanoğlu Mehmet Bey, “bugünden sonra divanda, dergahta, bargahta,
mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil konuşulmayacaktır” diye 1277 yılında ferman
yayınlatmıştır80. Bu ferman 1277 yılında Türkçe’nin bir devlet de bir yasa hükmü ile, resmi dil
ilan edilmesi anlamına gelmektedir.
Bir bakıma büyük ölçüde İran’da yerleşim bulan Büyük Selçuklu İmparatorluğunda, islam
kültürü içinde yer alan İran coğrafyasında zaman içerisinde Türk kültürü ve dili geri plana
düşerken, Türk dili ve kültürü yerine Farisi kültür ve dili güçlenmiştir81. Anadolu’da ise, kendisi
müslüman olmakla birlikte (ve coğrafyanın yerleşikleri hristiyan) olan yeni bir kültüre giren
Türkmenler, kendi dil ve kültürlerine Büyük Selçuklular’a göre, daha fazla sahip çıkmışlardır.
Burada yeri gelmiş iken, Yunus Emre’den de söz etmek gerekir. Ölümüne dair 1320 tarihi
verilen Yunus Emre, Anadolu’da Hacı Bektaş Veli gibi Türkçe’yi etkin olarak kullanan bir
şairdir ve aslında bir bütün olarak bakıldığında, Horasan’dan gelen Türk kültürün, İran
bölgesinde Fars etkisine direnememesine karşın, Anadolu’da güç kazanmasının ve kalıcı
olmasının bu döneme dair bir göstergesi olmuştur.
Büyük Selçuklular’ın egemenlikleri döneminde Kirman’da kültür faaliyetlerindeki
genişleme, ticari genişleme ile koşut gitmiştir. Bu dönemde Kirman Selçuklu subaşılarının
(meliklerinin), halkın kültür düzeyini yükseltmek için çaba gösterdiklerini görürüz. Örneğin
öğrenim bu dönemde teşvik edilmiş, ülke dışındaki edebiyatçı ve kültür adamları Kirman’a
davet edilmiş, büyük kütüphane yaptırılmış, medreseler kurulmuştur82.
Örneğin bu dönemde kurulan ve dünyanın ilk üniversitesi olarak tanımlanan Nizamiye
Medresesi, sadece din bilimine değil, tıp bilimine de dönük bir medrese olmuştur. I. Melikşah
döneminde rasathane kurulmuş, ünlü astronomi bilgini ve matematikçi Ömer Hayyam,
Muzaffer İsfizari, Meymun bin Necip Vasiti gibi bilim adamları rasat alanında çalışmışlardır83.
Büyük Selçuklular, yönetimleri altındaki bölgelerde kervansaray, kale ve köprüler, cami,
medrese, imarethane, hastaneler kurarlarken, aslında geçmişin mimarisine, islam mimarisini ve
kendi anlayışlarını da ekleyerek, mimari ve güzel sanatların ülkelerinde gelişmesini de
desteklemişlerdir84. Örneğin medreselerde dört eyvanlı orta avlulu yapı geleneği onlar zamanda
ortaya çıkmış; Orta Asya’da Türk topluluklarının otağ çadırını andıran “kümbet” uygulaması
da yine onlar zamanında ortaya çıkmıştır85.
Büyük Selçuklular döneminde figürlü plastik sanatında, Orta Asya modelleri örnek alınmış,
statüko üzerinde gelişmiş olan bu Selçuklu süsleme üslubu, saraylarda, camilerde ve varsıl
insanların evlerinde de uygulanmıştır 86 . Rey kentinde yapılan kazılarda çıkan buluntular
arasında olan, yıkılmış olan Selçuklu sarayında, çehreleri Türk hatları taşıyan heykellere
rastlanmıştır. Bu dönemde Selçuklular’ın etkisi ile Bağdat’da ipek imalatında büyük gelişmeler
gözlenirken, İslami Minyatür Okulu da yine Selçuklular zamanında (Bağdat’da) kurulmuştur.
Ve yine Selçuklular döneminde, Rey, Musul ve Rakka’da çinicilik sanatı gelişmeye
başlamıştır87.
Kafesoğlu, a.g.e., s. 118.
Kahya, a.g.m., s. 64.
82
Sevim ve Merçil, a.g.e., s. 520.
83
Kafesoğlu, a.g.e., s. 116; Sevim ve Merçil, a.g.e., s. 520.
84
Turan, a.g.e., s. 328 (Anadolu’da ilk kervansaray Kılıçrslan döneminde yapılmıştır. (Saatçi, a.g.m., s.
229).
85
Sevim ve Merçil, a.g.e., s. 522-523.
86
Sevim ve Merçil, a.g.e., s. 524.
87
Sevim ve Merçil, a.g.e., s. 524.
80
81
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Çinilerin mimari de kullanılması esas olarak Büyük Selçuklular’da başlamıştır; ancak bu
sanat Selçuklular’ında en üst düzeyine ulaşmıştır. Bu dönemde İran’da Orta Asya resim
sanatının etkileri açık olarak görülmektedir88. Bu dönemde maden işleri de, maden işlerinde
merkez bölge konumunda olan Horasan’ın etkisinde, önemli gelimeler gözlenmiştir89.

88

Sevim ve Merçil, a.g.e., s. 524. (Bu sanat Selçuklu sultanının katibi olan Uygur Türkleri
tarafından geliştirilmiş ve yayılmıştır. (Sevim ve Merçil, a.g.e., s. 524)).

89

Sevim ve Merçil, a.g.e., s. 524.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Selçuklu toplumunun bilim, adalet ve kültürel boyutları incelenmiştir.

30

Bölüm Soruları
1)Büyük Selçuklu devletinde aşağıdakilerden hangisi bilimsel faaliyetler gerçekleştiriyordu?
a) Kervansaraylar
b)Medreseler
c)Enderun
d)Kitab-ul Hendese
2)Mevlana ve İmam Gazali hangi zamanda yaşamıştır?
a)Osmanlı döneminde b) Emeviler döneminde c)Karahanlılar döneminde d) Selçuklu
döneminde

3)Aşağıdakilerden hangisi tıp alanında da eğitim veren ilk üniversitesi konumundaydı?
a) Darülfünün Medresesi b)Isfahan Medresesi c) Nizamiye Medresesi d) Tebriz Medresesi
4)Selçuklu döneminde medreselerde Selçukluların ortaya koyduğu gelişme aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Medresede dersaneler ile ibadethanelerin ayrı yerlerde kurulması b) Medrese öğrencilerine
burs verme c) Medreselerde su ağının kurulması d) Dört eyvanlı orta avlulu yapı geleneği
5)Selçuklular döneminde çinicilik sanatı hangi bölgelerde daha çok gelişmiştir?
a) Rey-Musul-Rakka bölgesi b)Isfahan-Tebriz bölgesi c) Tahran-Cend bölgesi d)SuriyeAyıntap bölgesinde
6)Büyük Selçuklular döneminde figürlü plastik sanatı nasıl bir gelişim göstermiştir?
7)Büyük Selçukluların hukuku nasıl bir görünüme sahiptir? Açıklayınız.
8) Büyük Selçuklularda dil ve kültürel etkileşim nasıl bir görünüm sergilemiştir? Açıklayınız.
9)Çinicilik sanatında Selçukluların konumu ve durumu nedir? Açıklayınız.
10) Selçuklu devletinde kütürel ve eğitimsel gelişmeler ne düzeyde olmuştur? Açıklayınız.
Yanıtlar
1) b 2) d 3)c 4)d 5)a
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3
TÜRKİYE SELÇUKLULARI DEVLETİ VE GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde Türkiye Selçuklu Devletinin Kuruluşu ve Gelişiminin ana hatlarını öğreneceğiz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Türkiye Selçuklu Devletinin Türkiye
Selçuklularının Konu okunarak, tartışılacak
Kuruluşu ve Gelişimi
Kuruluşu
ve
Temel
unsurlarını incelemek
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Türkiye Selçuklu Devletinin Kuruluşu
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Giriş
Türkiye Selçukluları Büyük Selçuklu Devletinin bir parçası ve devamı olarak ortaya çıkmış
olup, zamanla güçlenmiş ve bir kimlik kazanmıştır. Bu bölümde bu gelişim süreci ortaya
konulmaktadır.
3- Türkiye Selçukluları Devleti ve Gelişimi
Türkiye Selçukluları Devleti Kutalmış’ın oğlu, Selçuk’un oğlu olan Arslan-Yabgu’nun
torunu Süleyman Şah tarafından kurulmuştur 90 . Tarihsel olarak bakıldığında, 1071 yılında
Alparslan’ın önderliğinde, Malazgirt Savaşı gerçekleştirilir ve kazanılır. Ve bu savaşın
ardından 1075 yılına gelindiğinde, Selçuklular hristiyanlık açısından da önem taşıyan İznik’e
ulaşmışlardır ve burayı ele geçirmişlerdir 91. 1075 yılında İznik’in fethi ile birlikte Anadolu
(Türkiye) Selçuklu Devletinin (Rum Selçuklu Sultanlığının) kuruluşundan söz edilir.
4 yıllık bir sürede bu kadar büyük bir ilerleme dikkat çekici bir gelişmedir. Burada ilginç
olan nokta şudur: Türklerin (Oğuz/Türkmen Türkleri) hızlı bir biçimde Malazgirt’ten başlayan
akış ile İznik’e doğru yaklaşırlarken, Bizans İmparatoru Mihael, 1074 Şubat’ında Papa VII.
Gregorie’ye başvurarak, Ortodoks Kilisesinin Katolik Kilisesine bağlanması karşılığında,
yardım istemesidir. Bu talep, aslında bu dönemde, Bizans’ın nasıl bir zorlukla karşılaştığını ve
kendi kaynakları itibariyle karşısına çıkan güce karşı bir çözüm bulamadığını göstermektedir.
Ancak, Papa bu teklifi kabul etmesine karşın, çevresinden yardım toplayamamış ve ilk Haçlı
desteği ancak 20 yıl sonra gelebilmiştir92. Fakat bu süreç zaman içerisinde Constantinopole’ün
(İstanbul’un) Haçlılar tarafından yağmalanması olgusunu da getirmiştir.
Anadolu’da Bizans egemenliği çökünce, Fırat boylarında ve Adana Bölgesi’nde (Kilikya)
Ermeni prenslikleri oluşmuştur. Selçuklu yönetimi, bir yanda ileri doğru Bizans’a sefer
düzenlerken, diğer tarafta geride bu tür sorunlarla karşılaşmış ve buralarda da egemenliğini
sağlamlaştırmaya yönelmiştir93.

90

Turan, a.g.e.. s.280/282.
1071 Malazgirt savaşında, Bizans saflarında olan Peçenekler ve Kumanlar Selçuklu saflarına
geçmişlerdir. (Bizans İmparatoru Romanos Diogenes, bunları gittikçe artan Selçuklu akınlarını
durdurmak amacıyla, Rumeli’deki Uz hristiyan Oğuzlar) ve Peçenek Türklerinden derlemiştir. (Ali
Sevim, “Ünlü Selçuklu Komutanları”, (Türk Tarih Kurumu Yay., (Ankara,1990), s. 23). Malazgirt’te
1071’de Ermenilerin desteğinin de sorunlu hale gelmesi ile, savaşı kaybeden Bizans ordusu büyük
bir yenilgi almıştır. Ancak Türklerin doğudan ilerlemesi o kadar güçlüdür ki, Bizans İmparatorluğu
uzun ok atabilme yeteneğindeki Türklere karşı direnebilmek için, bu kez Balkanlardaki Türk
boylarından yeniden asker almaya yönelir. E. Werner bu konuda şunu demektedir: "Bizanslılar'ın
gözünde Türkler aynen Peçenekler, Alanlar ya da Avarlar gibi, diplomatik araçlarla dizginlenmesi ve
askeri potansiyellerinin imparatorluk hesabına kullanılması arzulanan (unsurladı)... Malazgirt
faciasının (1071, Malazgirt savaşı) üstünden 10 yıl geçmemişti ki, (Bizans) imparator I. Alexious
(1081-1118) paralı asker bölüklerinin saflarını onlar ile (Türkler) doldurdu." Weber, a.g.e., s. 158).
Anadolu’daki ve Balkanlardaki hristiyan Türklerin (Gagauzlar ya da Karamanlılar v.b.) bu unsurlar
ile ilintili olduğundan olduğundan bahsedilir.
92
Zikreden,Turan, a.g.e., s. 252.
93
Turan, a.g.e., s. 282.
91
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Türkiye Selçukluları Devleti hükümdarları
1075-1086
Rükneddin Süleymanşah
1086-1092
Ara dönem
1092-1107
İzzeddin Kılıçarslan
1107-1110
Ara dönem
1110-1116
Şahinşah
1116-1155
İzzeddin Mesud
1155-1192
Izzeddin Kılıçarslan
1192-1196
Gyaseddin Keyhüsrev
1196-1204
II.Rükneddin Süleymanşah
1204-1205
III.İzzeddin Kılıçarsalan
1205-1211
Gıyaseddin Keyhüsrev
1211-1220
İzzeddin Keykavus
1220-1237
Aladdin Keykubat
1237-1246
Gıyaseddin Keyhüsrev
1246-1249,
İzzeddin Keykavus
1249-1254
IV.K.arslan-A.Keykubat- I.Keykavus
1254-1262
Keykavus-Kılıçarslan
1262-1266
IV. Rükneddin Kılıçarslan
1266-1284
III.Gıyaseddin Keyhüsrev
1284-1296
II.Gıyaseddin Mesud
1296-1298
Ara dönem
1298-1302
II. Aladdin Keykubat
1302-1310
II.Gıyaseddin Mesud
Kaynak:
Sevim ve Merçil,
a.g.e.
1310-1318
V.Kılıçarslan

Bu ilerleme ve geride kalan coğrafyayı sağlamlaştırma sürecinde, önemli gelişme şudur ki;
İznik’in ele geçirilmesi ile birlikte 1075 yılında Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti Süleyman
Şah’ın önderliğinde kurulmuş olur94. Türklerin askeri ilerlemesi 1075’de durmamış ve devam
etmiştir. Öyle ki 1078 yılına gelindiğinde Bizans taht kavgalarında Botaniates’i destekleyen ve
tahta geçmesine yardım eden Selçuklu yönetimi, Üsküdar (Chrysopolis) sahiline dek
ilerleyerek, orada otağ kurmuştur. Bu durum Türklerin İstanbul’a ulaşması tarihinin 1453
olmadığını gösterir 95 . Anadolu Selçukluları’nın bu güçlü ilerleyişi ile birlikte, kişiye bağlı
yönetim yapısının rahatsızlıkları da bu dönemde kendisini göstermiştir. Örneğin kısa sürede
sınırlarını Akdeniz’den Boğazlar’a taşıyan Türkiye Selçuklu yöneticisi Süleymanşah’ın ölümü
ile birlikte, Süleymanşah’ın küçük olan çocukları yakalanarak Melikşah’a teslim edilirken,
yönetimde de kişiye bağlılığın bir sonucu olarak istikrarsızlık ortaya çıkmıştır. (Bu dönemde
devlet gelişme sürecinin başlarında olduğundan bu durum şaşırtıcı da değildir). Bu boşlukta ve
Gümüştekin Ahmet Gazi tarafından Orta Anadolu’da kurulmuş olan Danişmentliler Anadolu
Selçuklu tahtına talip olmuşlardır96. Ancak, 1086 yılında Antakya’da yapılan Tutuş savaşında
ölen Süleyman Şah’ın yerine, I. Kılıç Arslan hükümdar olmuştur97.
Burada önemli bir soru vardır: Roma İmparatorluğu’nun mirasçısı olan Bizans
İmparatorluğu, nasıl olmuş da, doğudan gelen büyük ölçüde göçer olan askeri-toplumsal kitleler
Oğuz Güler, “Anadolu Selçuklu Hükümdarlarının Tasvirli Sikkeleri ve Kayseri Selçuklu darphanesi”,
Erciyes Üniversitesi, Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü, “Selçuklular Devrinde Kültür ve
Medeniyet”, (Kayseri,1994), s. 209.
95
Turan, a.g.e., s. 282.
96
Turan, a.g.e., s. 282-283.
97
Güler, a.g.m., s. 209 (Kılıçarslan’ın tahta çıkış tarihi konusunda tartışmalar vardır).
94
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tarafından yenilgiye uğratılıp, nerede ise bir kent devletine dönüştürülmüştür? Bunun nedenini
anlayabilmek noktasında yanıtı iki açıdan vermek gerekir. Birinci olarak, var olan Bizans
İmparatorluğu’na göre, yeni gelenlerin “yeni” olmaları ve daha dinamik ve güçlü bir nüfusa
sahip toplum olmasıdır. Onların yeni olmaları, var olan yerleşik Bizans’a göre, farklı askeri ve
toplumsal yaşayış ve talepler ile geliyor olmalarıdır. Bir yanda yerleşik ve her ne düzeyde ise
de var olan yerleşiklik ortamında oluşmuş konfora (standardize hayat kalıplarına) alışmış bir
topluma karşı, yeni gelenler, zor koşullarda yaşamaya alışmış, zorluklar içinde yaşadığı için
dirençli ve dolayısıyla güçlü toplumlar olmak durumundadır. Ve karşılarına çıkabilecek bir
dirence karşı karşı-direnç gösterebilme becerileri yüksektir.
Roma’nın mirasçısı Bizans’ın (Doğu Roma İmparatorluğunun) yok oluş/zayıflama sürecini
anlayabilmede, tek başına yeni gelenlerin konumu, bir etmen olarak tek başına belirleyici
olmasa gerektir. Bizans’ın yaşadığı yenilginin aynı zamanda bizzat Bizans İmparatorluğu
boyutu da vardır. Bu noktada denilebilir ki, Abbasi İmparatorluğu döneminden beri, Bizans–
İslam mücadeleleri süresince çok tahribata uğramış olan Anadolu, Bizans yönetimi sırasında iç
anlaşmazlıklar yüzünden çok ihmal edilmiş, XI. Yüzyıldan itibaren feodal baskıları ve
başıbozukluklar ve yaşanan savaşlar halkı ciddi ölçüde bezdirmiş, bunların üstüne, bir de ayrıca
ağır vergiler ödemek durumunda kalmışlardır98.
Politik istikrarsızlık ortamında, ekonomik yüklerin artması Bizans köylüsünü
güçsüzleştirirken, insanlarda var olan sistemden uzaklaşmaya dönük yönelişleri
güçlendirmiştir/ beslemiştir. Bu olumsuzluklara ayrıca dinsel baskıların da eklendiği görülür.
Özellikle Doğu Anadolu’da Ermeni, Süryani ve Pavlikyan nüfus üzerinde “Ortodokslaşma”
yönünde baskılar söz konusu olmuş ve bu durum bu kesimler de Bizans yönetimine karşı
olumsuz bakışı desteklemiştir99.
Bu ortamda Bizans güçleri büyük garnizonlarda halktan kopuk yaşıyorlar ve savunmaya
ağırlık vermek yerine, imparator olmak/yönetime geçmek noktasında iç darbeler ile iktidar
kavgalarıyla ilgileniyorlardı. Savunma güçlerinin bu zaafı da diğer bir zayıflık etmeni’dir. Şu
da belirtilmelidir ki, bu dönemde Bizans’ın sıkıntıları sadece Anadolu’da değildi. Balkanlarda
da benzer sıkıntılar vardı 100 . Dolayısıyla, Bizans, düzeni sağlamak yönünde Anadolu’nun
yanısıra Balkanlar’a da yönelirken, Anadolu’daki gücü ise bu durumda iyice zayıflamıştır.
Sonuçta, yeni gelenlerin güçlü ve dirençli konumları, Bizans’ın zayıfladığı ortamda, Bizans
İmparatorluğu’nun kısa sürede zayıflamasını ve küçülmesini doğurmuştur. Ancak, belirtmek
gerekir ki, bu dönemde yakınlaşma anlamında ilginç ittifakların olduğu da görülür. Örneğin,
Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah, Türkiye Selçuklular’ını denetim altına almak için ordu
gönderir ve bu durumda, savaşta olan Süleymanşah’ın vekili, Ebülkasım, Bizans imparatoru
Alexis ile ittifak yapar.
Bu tür şaşırtıcı işbirlikleri değişik zamanlarda da söz konusu olmuştur. Örneğin, Bizans
Kralı Manuel önce Danişmentlilere hadlerini bildirmek üzere Sultan I. Mesud (1116-1156) ile
birleşti. Ancak sonuçta amacı her ikisini de zayıflatmak olduğundan, bir süre sonra saf
değiştirip bu kez Danişmentli Yağılbasan’la gizli anlaşmalar yaptı ve bu anlaşmaya dayanarak
Bizans Konya’ya saldırdı. Bu saldırı sırasında Selçuklu ordusu, Konya’ya yönelip, kuşatmayı
kırmaya çalışır; fakat tam bu sırada Bizans ordusu geri çekilmeye başlar. Ancak bu geri çekilme
sürecinde, çekilmenin de gerekçesi olan haçlıların gelişi, birbirine düşman olan Bizans ordusu
ve Selçuklu ordusunu da birbirine yakınlaştırmıştır. İki düşman bir anda ortak düşman
nedeniyle müttefik haline gelmiştir. Çünkü Bizans’ın Konya saldırısı sırasında, iki ordunun da
düşmanı olan Haçlılar’ın Constantinopole’e yaklaştıkları haberi geliyordu. Bu ise aktif
Kafesoğlu, a.g.e., s. 88; Werner, a.g.e., s. 41.
Ünlü, a.g.e., s. 181; Werner, a.g.e., 41.
100
Kafesoğlu, a.g.e., s. 88.
98
99
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durumda bir birine düşman olan iki devletin (Bizans ve Selçuklu) bu ortak düşmana karşı, kendi
aralarında barış anlaşması imzalaması anlamına gelmiştir101.
Türkiye Selçuklular’ı ile Büyük Selçuklular arasındaki çatışma aslında Türkiye
Selçuklular’ının Büyük Selçuklular’dan bağımsızlaşmasının ifadesidir. Türkiye Selçuklular’ı
üzerinde Büyük Selçuklular’ının baskısı bir süre sonra azalmıştır. Çünkü 1092’de Melikşah’ın
ölümü ile bu kez Büyük Selçuklularda taht kavgası başlarken, Türkiye Selçukluları
rahatlamışlardır. Ve ardından, Süleyman Şah’ın oğulları, Kılıçarslan ve Kulan Arslan da serbest
bırakılırlar ve Kılıçarslan babasının tahtına çıkarak, Türkiye Selçuklularını yeniden
güçlendirir102.
Bu dönemde dikkati çeken ve vurgulanması gereken diğer bir nokta ise, Anadolu’da var
olan Türk devletleri arasındaki karşıtlığın, bir iç iktidar karşıtlığı konumunda olması ve her
hangi bir dış düşman karşısında “en azından” düşmana karşı ortak hareket edilmese bile,
düşmana karşı benzer amaçlı bağımsız hareketlerle ortaya çıkan yıkım etkinliği söz konusu
olmasıdır. Örneğin bir haçlı seferinde 1.000.000 Haçlı askerinden 300.000’i Antakya’ya
ulaşabilirken, Haçlıların yaşadığı bu büyük zayiatta sadece Türkiye Selçuklu Devleti değil,
Danışmentli Devletinin de büyük etkisi bulunmaktadır. Ancak Haçlı saldırısına karşı çıkan
Türk devletlerinde de zayiat büyüktür ve bu bağlamda Türkiye Selçuklu Devleti sultanı
Kılıçarslan, sarayını Konya’ya taşır ve (25 yıllık egemenliğin sonunda) İznik Selçuklu
yönetiminden çıkar103.
Danişmentli Devleti sultanı Gümüştekin, Suriye’ye doğru ilerleyen haçlıları, Malatya
yakınlarında durdurur ve başta Bohemond olmak üzere bir kısım haçlı komutanlarını esir
alarak, Niksar’da hapse atar. Onları kurtarmak ve savaşı sürdürmek üzere, toplanan II. Haçlı
ordusu 1101’de Anadolu’ya gelirler. Ancak bu Haçlı güçleri, Amasya ve Ereğli bölgesinde
tamamıyla yok edilirler. Bu durum Kılıçarslan’ın moralini toparlarken, Bizans kralı Alexis ile
anlaşır ve Doğu Bölgesi’ni yeniden fetheder ve Danışmentli bölgesini ele geçirir 104. Ancak
1107 yılında Kılıçarslan savaşta yaşamını yitirirken, onun yerine geçecek olan Musul Valisi
olan oğlu yakalanarak Isfahan’a gönderilince, Anadolu Selçuklu Devleti başsız kalır. Bu
durumda Anadolu Selçuklular’ı güçsüzleşirken, Bizans ise aksine güç kazanır. Dolayısıyla
Türklerin zayıfladığı ortamda, Bizans İmparatorluğu Türkler tarafından daha önce elde edilmiş
olan sahilleri yeniden alırken, Türkler ise Konya’ya doğru geri çekilirler105.
Bizans İmparatoru Yuannis Türkleri tamamen ezmek ve Anadolu’dan atmak için ve de
Trabzon Rum Krallığı’nı (Dükası Theodore Gabras) yok etmek için, 1140 yılında büyük bir
ordu ile bizzat Danişmentli Devletinin merkezi olan Niksar’a saldırır. Ancak Niksar’ın
kuşatılması uzun sürer ve Bizans ordusunda yılgınlık başlar. Ve hatta bu yılgınlık sürecinde
öyle ilginç bir olay gerçekleşir ki, bu durum Bizans ordusunun yılgınlığını daha da büyütür: Bu
kuşatma sırasında İsak’ın oğlu Yuannis, şaşırtıcı bir davranış ile, Bizans ordusunu terk ederek,
Türklere sığınır ve hatta müslüman olarak Sultan Mes’ud’un kızı ile evlenerek, Konya’ya
yerleşir. Bu durumda ise, moral olarak çöken Bizans ordusu kuşatmayı bırakarak, 1141 yılında
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Werner, a.g.e., s. 64.

Turan, a.g.e., s. 286; Bu biçimde bir yakınlık görülmesi de normaldir. Çünkü 1081 yılında
Bizans ile Selçuklu arasında yapılan bir anlaşmada Selçuklular Bizans İmparatorluğunun
uydu kralı gibi görülüyordu da. (Werner, a.g.e. s. 62). Türkiye Selçuklularında ülkede
eyaletler sayısı 24’tür. Türkiye Selçuklularında ülkede eyaletler sayısı 24’tür. Diğer
kaynaklara göre 30 eyaletten söz edilmektedir. (Baykara, a.g.e., s. 57)
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Turan, a.g.e., s. 287.
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Turan, a.g.e., s. 288.
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geri çekilir106. Bu görüntü ise, Türklerin Anadolu’da yeniden ilerlemeye başlaması anlamına
gelecektir.
1243 yılında II. Keyhüsrev döneminde Moğallarla Kösedağ’da savaş yapılır ve savaşı
Selçuklular yitirir. Bu savaşın ardından Selçuklular çöküş dönemine girmiştir107 1277 yılından
1308 yıkılış tarihine kadar Selçuklu adı ve devleti var olmakla birlikte, yönetimde Moğol
valileri de söz sahibi olmuştur. Bu dönemde yönetim ve ordu çöktü ise de, ekonomi ve kültürel
hayat zayıfladı ise de, Selçuklu Devleti bir biçimde devam etmiştir108.
Genel olarak bakıldığında görülen odur ki, Anadolu toprakları, Türkiye Selçukluları’nın
düzeni sağlamaları sonrasında, dünya ticaretinin geçiş yolu üzerinde yer alması nedeniyle
iktisadi ve kültürel düzlemde olumlu bir gelişme sürecini yaşamıştı109. Selçuklu sultanlarının
XIII. Yüzyıl başlarında Antalya (1207) ve Sinop’u (1214) alması 110 , Latinler ile ticaret
anlaşmaları yaparak düşük gümrük tarifeleri uygulamaları dış ticareti açısından olumlu
gelişmeler idi ve de ayrıca devlet ticareti teşvik etmek için güvenlik açısından zarara uğrayan
ticaret ögelerine “devlet sigortası” uyguluyordu111.
Bu dönemde göçebe ögelerin hayvancılıkla uğraşması nedeniyle, Bizans ve Trabzon Rum
Devleti’ne ve Arap ülkelerine hayvansal ürünler satılıyordu. Yine bu dönemde yün, tiftik ve
ipekten kumaşlar yapılıyor ve bu ürünlerin yurtdışına satışı gerçekleştiriliyordu. Bu dönemde
Anadolu’yu gezen gezginler, Anadolu’da bahçelerden ve sulama sistemlerinden ve yetişen
ürünler olarak ise üzüm, kavun, karpuz, kayısı, şeftali, badem, erik, armut, limon ve portakal’ın
varlığından (üretildiğinden) söz etmişlerdir112.
Bu dönemde Selçuklu ülkesinde tarım kesiminde ağırlıklı olarak buğday, arpa, çavdar,
pirinç ve pamuk üretimi yapılmaktaydı. Ayrıca diğerleri kadar olmasa da, mercimek, burçak ve
nohut da yetiştiriliyordu113. Sivas yakınında demir ve pirinç, bronz madenleri, Kastamonu ve
Diyarbakır civarında bakır, Ulukışla’da (Luluve) demir, Bayburt (Gümüşhane’de), Gümüş’de,
Kütahya Bölgesinde gümüş madenleri çıkarılıyordu. Şarki Karahisar ve Kütahya’nın zengin
şapları İtalya’da gelişmeye başlayan dokuma sanayii için ihraç ediliyordu. XIII. Yüzyılda
sultandan bütün Türkiye şaplarının işletme imtiyazını alan biri Venedikli, diğeri Cenevizli iki
tacir Konya’da oturuyor idi114.
Köylerin yakınında bahçeler bulunmakta olup, bu bahçelerde elma, koz, armut, badem,
üzüm gibi meyveler (ve bir önceki parağrafta belirtilen diğer meyveler) yetiştiriliyordu. Ve
ayrıca köylerde hayvan yetiştiriciliği de yaygın idi115. Halkın tüketiminde ise buğday ekmeği
başta yer alıyordu. Çavdar ekmek tüketimi ise daha ziyade yoksul olan kesimlerde geçerli idi116.
Türkiye Selçukluları da Büyük Selçuklular gibi, mimariye önem vermişlerdir. Ve bu
bağlamda, Selçuklular Anadolu’nun her tarafında kervansaray, cami, kale ve köprülerde izlerini
bırakmışlardır117. Devletin gücünün de göstergesi olan kervansaraylar Anadolu’nun her yerinde
kurulmuş ve işletilmiştir. Bir koruma kıtası ile korunan bu kervansaraylarda, din, soy v.b. hiçbir
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ayrım yapmaksızın yolculara 3 gün boyunca parasız yemek veriliyor ve hastalar tedavi
ediliyordu 118 . İlk kervansaraylar II. Kılıç Arslan zamanında yapılmış olup, daha sonraları
(özellikle Konya-Kayseri yolu üzerinde 20 tane olmak üzere) sayıları önemli ölçüde
artmıştır119.
Zirai ve imalat üretiminin artması ve uluslararası ticaretin bu gelişimi sonucunda Selçuklu
Türkiye’sinin iktisadi gelişimi yüksek düzeylere ulaşmıştır. Bu gelişimin bir göstergesi mimari
ögelerin artışıdır. Bu olumlu ekonomik gelişmeler sonucunda Selçuklu kentleri büyümüşlerdir.
Bunlar arasında Konya, Kayseri, Sivas, Antalya, Sinop, Erzurum, Malatya, Akşehir, Beyşehir,
Kırşehir, Gülşehir, Gümüş, Karahisar, Ilgın gibi yerleşimler zaman içinde büyüme yönünde
dikkat çekici gelişme göstermişlerdir120.
Türkiye Selçuklu yönetimi, hastane ve diğer sosyal yardım kuruluşlarının yapımına da özel
önem vermiştir. Örneğin bunun bir örneği 1205 yılında yapılmış olan Kayseri’deki Gevher
Nesibe Hatun Hastanesidir. (Dar’üşşifa/Dar’üssıh-ha, Dar’ülafiye), 1217’de I. Keykavus
tarafından yaptırılan Dar-üş Şifa, 100’den fazla dükkan ile sahip olduğu vakfiyesinin (ve
dolayısıyla hastanenin) büyüklüğü ile dikkat çekicidir121.
Ve yine Konya’da I. Alaeddin Keykubat tarafından yaptırılan Dar’üşşifai Alai, 1228’de
Divriği’de Behram Şah’ın kızı Turan Melek, Çankırı’da 1235’de Atabeg Ferruh, Amasya’da
1266’da Toruntay, Kastamonu’da 1272’de Pervaneoğlu Ali, 1275’de Tokat’da Muhinettin
Pervane, 1308’de Amasya’da Sultan Olcaytu ve tarihi bilinmeyen Aksaray hastaneleri
Selçukluların yaptığı en başta gelen hastaneler durumundadır122. Yine bu dönemde hamamlar,
kaplıcalar ve yetimhaneler dikkate değer bir artış ve gelişme göstermiştir123.
Selçuklu devletinde, devlet örgütlenmesinde esas olarak, (i) Hükümdar (Sultan), (ii) Saray
Örgütlenmesi, (iii) Hükümet, (iv) Askeri Örgütlenme, (v) Adliye ve (vi) Haberleşme 124
alanlarının öncelik ve yüksek önem taşıdığı görülür125. Devletin sorumlusu, hükümdar olarak
sultandır. Sultanın başa gelmesiyle birlikte onun adına hutbe okunur ve para bastırılırdı.
Fermanlarda, Sultanın tuğrası çekilir ve fermanlar bundan sonra yürürlüğe girerdi.
Saray örgütlenmesi ise bizzat sultanın kişisel iradesi ve idaresi altında olup, onun
yönlendirmesine konu olan bir yer idi. Hükümet ise Divan-ı Saltanat olarak tanımlanmış olup,
beş divandan (bakanlıktan) kurulu idi. Başında başbakan anlamına gelen başvezir var idi.
Başvezire bağlı olarak ise, Dış işleri bakanı konumunda olan Divan-ı Tuğra, Maliye Bakanlığı
konumunda Divan-ı İstifa, Milli Savunma Bakanlığı konumunda olan Divan-ı Ar’ul ceyş ve
devlet denetim bakanlığı konumunda olan Divan-ı İşraf vardır. Taşra’da ise, kendi bayrakları
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olan, izine bağlı olarak para bastıran subaşıların (meliklerin) ve şihnelerin ve genel valilerin
ayrı ayrı vezirleri ve divanları vardı126.
Türkiye Selçuklular’ı da yönetimin örgütlenmesinde Büyük Selçuklular’ın izinden
gitmiştir. Aslında bu da şaşırtıcı değildir. Çünkü Türkiye Selçuklu Devleti de, Büyük Selçuklu
hanedanına bağlı üyelerce kurulduğu çerçevede bu uyumluluk-benzerlik şaşırtıcı olmasa
gerektir 127 . Türkiye Selçuklular’ında vezir, hükümdar adına ferman çıkarma yetkisini
haizdir128.
Türkiye Selçuklular’ı da Büyük Selçuklular gibi, yönetimde zamanla, Türkmenleri değil,
yerel unsurları ve İranlıları (Farisileri) kullanmaya yönelmişlerdir. Burada bu yönelişin
arkasında, Büyük Selçuklularda da olduğu gibi, yönetimin yitirilmesi riski olduğu söylenir129.
Zamanla, bu göreve alınanların, kendisi gibi İranlıları (farisileri) kayırmaları, hızla Türkiye
Selçuklular’ında da yönetimde farisi etkisini güçlendirmiştir.
Aslında bu durum Osmanlılar’da da gözlenen bir durum olmuştur. Osmanlılar da özellikle
bir Türkmen (Kayı boyu) beyliği iken, zamanla imparatorluğa dönüştüğünde, yönetimde ve
kültürde Türkmen yönetici ve kültür unsurları yerine, bunun dışındaki unsurlara yönelme söz
konusu olmuştur. Bu durumu emperyal olma ile ilişkilendiren yazarlar da vardır130.
Bizans imparatorluğunda, Anadolu’da toprakların sahipliğinde büyük ölçüde feodaliter bir
mantık içerisinde aristokrasi egemen konumdaydı ve geniş halk kitlesi ya topraksızdı ya da az
miktarda toprağı vardı. Türkiye Selçukluları’nın Bizans’ın yerine egemenliği büyürken,
fethedilen topraklar miri arazi statüsü ile, devlet malı haline gelmiştir. Bu durumda ise daha
öncesinde topraksız olan köylüler Selçuklu toprak rejiminde zilyetlik anlamında toprakları ekip
biçebilir hale gelmişlerdir131. Bu ise bu topraksız halk unsurları için, daha öncesi yönetime göre
(Bizans yönetimi) yeni yönetimin ekonomik anlamda daha olumlu görünmesi anlamına
gelmiştir.
Toprakların devlet mülkiyetine taşınması ile bir yanda, yerli (eski) topraksız halk, zilyet
konumda olan toprağın kullanımını miras olarak çocuklarına bırakabilir hale gelirken, yeni
gelen Türk kitlesi de elde edilen topraklar üzerine, diğerleri ile aynı koşullarda toprak sahibi
olabiliyordu. Bir de ayrıca yerli halkın tarım konusundaki bilgisi ve yeni gelenlerin ise bilgi
eksikliğinin varlığında, hem iki kesim arasında bilgisel etkileşimi sağlamak ve hem de var olan
tarımsal üretim düzeyini sağlayabilmek için, Selçuklu yönetimi yerli hristiyan halkın tarımsal
etkinliklerini sürdürmesine özellikle gereksinim duyuyordu. Hatta bu noktada, Bizans’tan
alınan toprakların boş olan bölgelerini yeni tarımsal alana dönüştürmek ve işlemek için bu yerli
hristiyan halklar gönüllü-benzeri bir uygulamayla göç ettiriliyordu132.
Geri dönme hakkının da olduğu bu göçlerde, çoğunlukla geri dönenin (yeni yerlerin
ekonomik cazibesinden dolayı) az olduğu ve hatta bir kısım Bizans köylüsünün de bizzat
kendisinin kendiliğinden bu bölgelere geldiğinden söz edilir. Akşehir de bu noktada bu tür göç
alan bölgelerden biri olmuştur. Genel olarak halkın yeniden iskan edilmesi anlamında, I.
Mesud, II. Kılıçarslan, I. Gıyaseddin Keyhusrev, Danişmentli Yağı-basan ve Artuklu
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hükümdarları 10.000’den 70.000 kişiye/aileye varan halkları kendi bölgelerine nakil ve iskan
ettirmişlerdir133.
Bu dönemde Bizans köylüsünün Bizans yönetiminden ciddi rahatsızlıkları vardır ve bu
bağlamda, köylüler yeni yönetenleri eski yönetenlere yeğler durumdadırlar. Öyle ki, bir yanda
asker ve sivil feodaller ve kilisenin koyduğu para,ürün, rant yükümlülüğü, diğer yandan Bizans
Devleti’nin uyguladığı angarya ve kişi özgürlüğünü kısıtlayıcı hareketler, Küçük Asya’nın
tarım toplumunu oluşturan Bizans köylülerinin sisteme hoşnutsuzluğunu artıran temel etkenler
durumunda olmuştur. Bir yanda bu baskılar var iken, diğer yanda bu baskıları yapan politik ve
askeri gücün, yeni gelenlere ise gücünün olmadığı da (bu halk kesimince) görülür hale
gelmiştir134. İşte bu durum, Bizans köylüsü için, eskinin huzur ve güven vermeyen yönetimine
karşı, yeni gelenlerde huzur ve güven arar ve bekler hale gelmeyi ifade etmiştir.
Selçuklu toplumunda, sert olmayan politikalar ve kapsayıcı içerikteki etkinlikler sonucunda
(örneğin yeni iskana açmada hem hristiyan halkı ve hem de müslüman halkı birlikte
yararlandırmak gibi, dinsel ayrımlara sert yaklaşmamak gibi v.b.) ise yerli hristiyan halklar ile
yeni gelen Türk kitleleri arasında ekonomik düzlemde birbirine yakınlaşmayı desteklemiştir.
Bu ortaklaşmada kültürel serbestliğin de etkisi vardır. Örneğin, Halife Ömer’in koyduğu
kurallara göre, müslüman olmayan halkın ayırıcı elbise giymesi gibi düzenlemeler
Selçuklularda uygulanmamıştır135.
Müslümanlar ile hristiyanlar arasında büyük ayırımlar yapılmamıştır. Bu ise her iki kesimin
birbirine uzak olmasını doğurmamıştır. Bu yakınlaşmanın bir ifadesi Moğol istilası sırasında
Malatya’da yaşanmıştır. İstila sürecinde, yerli Hristiyan halk ve Türk halkı arasında birlikte bir
bağlılık yemini yaparak, özerk bir yönetim kurmuşlar ve bölgenin patriğini de iki halk ortaklaşa
başkan seçmişlerdir136.
Selçukluların dinsel ayrımda sertlik içinde olmadıklarının diğer bir göstergesi de askeri
yapılanmada sadece müslümanlara dayanmamış olmalarıdır. Selçuklular Türk Müslüman
askerlerin dışında, Türk olmayan (Gürcü, Ermeni, Rum v.d.) ve hristiyan askerleri de orduda
çalıştırmışlardır137. Türkmenler ise daha ziyade uçlarda (sınır bölgelerinde) yer almışlardır.
Bu dönemde Anadolu’ya yoğun bir Türk göçü vardır. Bunu anlayabilmek noktasında
dönemin kayıtları da vardır. Örneğin, dönemin şairi Katran, Tuğrul Bey zamanında Urmiye
emirini methetmek için, şöyle der:
“Türklerin akınları çıkmasa idi, sen eski Hüsrev’ler gibi, dünyayı alırdın. Gerçi bugün
Türklere haraç veriyorsun. Ama yarın onların nimetine nail olursun. Her taraf karınca yuvaları
gibi Türklerle dolu..138”
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Bu dönemdeki göçü betimlemede o döneme ait kaynak olarak sadece şair Katran’ın
yazdıkları yoktur. “Şeddadiler Tarihi”nde de 1075 yılında Tekin’in valiliği sırasında, şöyle
yazılmaktadır:
“Türkler, Erran (Karabağ) beldesinin ovalarını, dağlarını, tepelerini ve kalelerini
doldurdular”139.
Bu göçleri sadece askeri unsurlar itibariyle düşünmemek gerekir. Çünkü, Türklerin uzun
süreli göçlerde yanlarına ailelerini de aldıkları bilinen bir gerçektir 140 . Tarihsel kayıtlardan
görüldüğüne göre, örneğin XII. Yüzyılın sonlarında Antalya’nın kuzeydoğusunda Denizli
dağlarında 200.000 çadır halkı Türkmen (Türkmen=Müslüman tanımlı Oğuz topluluğu)
topluluğunun yaşadığı bildirilmiştir141.
Bu dönemde halkın yerleşim düzeni ise, göçebeler, köy topluluğu ve Şehir toplulukları
olmak üzere üçe ayrılmıştır142. Selçuklar’da Türkler’in köy hayatına geçişinin tarihi olarak XI.
Yüzyıl sonunda Anna Kommena’nın bahsettiği Sogudal (Söğüt) ile başlar. Türkler bu zaman
aralığında küçük iskan halinde de olsa yerleşimin başladığından söz edilir. Hatta bazı kaynaklar
1176’da Manuel Kommenos’un Türk köylerini yakarak ilerlediğini yazar ki, bu da Türkler’in
bu tarihlerin öncesinde yerleşik olduğunu gösterir143.
Burada şu noktayı da belirtmek gerekir. 1071 sonrası Türk topluluklarının
gerçekleştirdikleri yoğun göçler sonrasında, Türkiye Selçuklu Devleti’nin egemenlik
sağlamasına kadar, bir çok devletin/beyliğin kurulduğunu görmekteyiz. Bunlar arasında
Oğuzlar’ın Kayı yada Döğer topluluğunun kurduğu Kudüs Beyliği, Hasan Keyf Beyliği,
Mardin ve Harput’ta Artuklular (1098-1234), Sivas ve Malatya’da Danişmentliler (1092-1178),
Erzincan,Kemah ve Divriği’de Mengücüklüler (1118-1252), Ahlat Şalıları (1100-1207),
Erzurum’da Saltuklular (1092-1202), Diyarbakır’da İnaloğlulları ve Nisanoğlulları (11031183), İzmir Beyliği (1081-1097) ve Efes Beyliği (1081-1097144 sayılabilir. Türkiye Selçuklu
Devleti Anadolu’da birliği sağlarken, bu beylikler/devletler de ortadan kalkmıştır. Fakat bu
yeniden devletleşme ve beylik kuruluşu durumu XIII. Yüzyılın ikinci yarısı sonrasında söz
konusu Moğol yayılımı sonrasında yeniden söz konusu olmuştur.
Bu beylikler, Sinop’ta Pervaneoğlulları (1265-1322), Afyon Karahisar’da oğulları Sahipata
(1277-1341), Balıkesir’de Danişmentli ailesi tarafındna kurulan Karasioğlulları (1293-1359),
Kütahya’da Germiyanoğlulları (1302-1429), Aydın’da Aydınoğulları (1308-1425), Manisa’da
Harezmli Türkmenlerin kurduğu Saruhanoğlulları (1313-1410), Muğla’da Menteşeoğlulları
(1282-1424), Eğridir ve Antalya’da Hamidoğlulları (1300-1423), Beyşehir’de Eşrefoğlulları
(1284-1325), Denizli’de İnançoğlulları (1277-1390), Kastamonu’da Candaroğlulları (13091462), Maraş’ta Dulkadiroğlulları (1337-1521), Adana’da Ramazanoğlulları (1353-1608),
Kayseri’de Eretna/Ertana beyliği (1343-1381), Sivas’ta Salur boyunun kurduğu Kadı
Burhaneddin Beyliği (1381-1398), Konya ve Karaman Bölgesi’nde Avşar boyundan
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Türkmenler’in kurduğu Karamanoğlulları Beyliği (1256-1483), Bayındır boyunun kurduğu
Akkoyunlu ve Yıva boyunun kurduğu Karakoyunlu devletleridir145.
Selçuklu Türkleri ile Orta Asya’dan batıya doğru yayılan halı sanatı, Anadolu’da daha da
zenginleşmiştir146. Öyle ki, bu dönemde üretilen halılar sadece İslam ülkelerine değil, Avrupaya
da satılıyordu147. Anadolu’da üretilen pamuk, yün, Doğu ve Batı yazarlarının hayranlıkla söz
ettiği ürünler arasında yer almıştır ve bu alanda üretim etkinliği de yüksek olmuştur. Örneğin
bu dönemde sadece Malatya’da kumaş dokuyan 12.000 tezgah sayılmıştır148.
Konya’da, Sivas ve Kırşehir’de boyahaneler, cenderehaneler, karhane ve sabunhaneler
bulunmaktaydı ve buralarda boya imali ve boyama yapılıyordu. Ve yine bezirhanelerde halkın
aydınlatmada kullandığı yağlar ve sabunlar üretiliyordu. Konya, Antalya, Mardin ve Ergani
kentlerinde şaraphaneler vardı. Denizli’de nar şarabı üretiliyordu. Anadolu’nun güney
sahillerinden Mısır’a kereste ihraç ediliyordu149. Bu dönemde Selçuklu savaş araç gereçlerini
de kendisi üretiyordu. Özellikle Orta Asya’dan gelen demir işleme bilgisi, kendini bu dönemde
de gösteriyordu 150 . Ve yine Selçuklular’da, Sinop, Alaiyye’de tersanelere ve Akdeniz ve
Karadeniz’de donanmalara sahip olduğu bilinir151.
Türkiye Selçuklu Devleti döneminde Anadolu’da bazı yerleşimler bir Türk yerleşim yeri ve
ticaret merkezi olarak dikkate değer öneme sahip olmuşlardır. Bu kentler Konya, Kayseri,
Sivas, Erzurum, Erzincan, Harput, Amasya, Tokat, Aksaray, Ankara, Sinop, Samsun, Antalya
ve Alaiye’dir152.
Keykubad’ın Venedikliler’le yaptığı ticari sözleşmede ve B. Pegolotti’nin eserinde ham ve
işlenmiş ipek de dışsatım ürünleri arasında sayılıyor ve ticarette “Türkiye İpeklileri” adıyla
anılıyordu. Aksaray’ın halıdan başka, denizci örtüleri, Antalya ipeklileri, Erzincan Buharileri,
Mardin ve Muş pamukluları, Karaman’ın renkli kumaşları ve hamam takımları, Denizli’nin
altın işlemeleri bezleri, Ankara ve Sivas’ın yünlü kumaşları, Diyarbakır’ın ve Kastamonu’nun
sahtiyanları ve Bursa’nın ve Karasi Beyliğinin ipeklileri, ipekli dokumaları çok ünlü olup,
Avrupa’ya ve doğu ülkelerine ihraç ediliyordu153. Şu bir gerçek ki, Selçuklular, ülkenin ticari
alanında konumuna önem vermişler ve bu noktada çaba harcamışlardır154.
Diğer taraftan Selçuklular ithalat da yapmaktaydı. Örneğin bu dönemde şeker Mısır, Şam
ve Irak’tan ithal edilmekteydi.. Fakat aynı zamanda Alaiyye’de Alaeddin Keykubat’ın
yaptırdığı şeker imalathanesinden bahsedilir 155 . Bu dönemde kumaşlar ve benzeri ürünlerin
Mısır,Şam, Bağdat ve Tebriz’den ithal edildiği bildirilir156.
Aslında bu dönemde dikkati çeken günümüzde az bilinen bir gelişme de vardıır. Artan
uluslararası ticari hareketliliğin bir yansıması olarak bazı bölgelerde, kentlerin dışında bir
panayır gibi, uluslararası malların alınıp satıldığı pazarlar kurulur hale gelmiştir. Buraları kentin
Kafesoğlu, a.g.e., s. 89; Werner, a.g.e., s. 114. (Uzunçarşılı’ya göre Anadolu beyliklerinin sayısı n az
18’dir (Aktaran, Werner, a.g.e., 114).
146
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Buhara Tuğşad’ının ve Harun’unun Çin İmparatoriçesine gönderdiği hediyeler arasında işlemeli iki
büyük halı da vardı. (Zikreden, Turani, a.g.e, 360).
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dışında olduğu çerçevede “yabanluk (yabanluğ) ” diye anılmıştır. Bunlar arasında en fazla
bilinenleri Kayseri-Elbistan arasında, Anadolu-Suriye-Irak kervanlarının yolu üzerinde bir yer,
Mardin, Koçhisar (Dunaysar, Kızıltepe), Kırşehir-Kayseri yolu üzerinde, Amasya-Tokat
arasında Azine pazarı, Germiyan’da Alemiddun pazarı, Karahisar pazarı bu pazarlardandı 157.
Yabancı alıcı ve satıcıların da var olduğu bu pazarlarda Türk, Rum köle ve cariyeleri, güzel
at ve katırlar, atlas, saklatun kumaşlar, kunduz ve samur kürkler satılırdı158. Devlet bu pazar ve
panayırları denetim altında ve güvenli yerler olmasını sağlamak için çaba gösterirdi. Bunun için
buralarda askeri güçler bulunduruluyordu159.
Türkiye Selçuklular’ının ekonomik durumlarını çözümlemede diğer bir gösterge ise vergi
gelirlerinin boyutudur. Selçuklular’da bütçede önem taşıyan Bedrak (yol güvenlik vergisi) ve
yasama vergisi (vilayet vergisi) olmak üzere iki önemli verginin varlığından söz edilir 160 .
Selçuklular zamanında H. Kazvini’ye göre, Anadolu (rum) vilayetleri toplam vergi geliri
15.000.000 altın dinarı iken, Şarki Anadolu ve Musul vilayeti toplam vergi geliri 10.000.000
altın dinarı, Ahlat (Ermeniye) bölgesi vergi geliri 2.000.000 altın dinarı idi. Ancak, Moğol
yayılması sonrasında bu değerler sırasıyla 3.300.000, 1.900.000, 390.000 altın dinara
düşmüştür161.
Moğol yayılmasının ekonomik yaşama olumsuz etkisi verilerden de görüleceği üzere çok
büyük olmuştur. Selçuklu dönemi’nde Musul vilayetinin bir kısmı dahil olarak 27.000.000 altın
dinarı bulan vergi gelirleri, 1336 yılında (İlhanlılar zamanı) 5.530.000 altın dinarına
düşmüştür 162 . Bu gelirleri o dönemin Avrupa ülkelerinin bütçe gelirleri ile karşılaştırmak,
oldukça açıklayıcı olacaktır. Bu noktada, ünlü iktisatçı Sombart’ın hesaplarına göre, XIV.
yüzyılda Fransa Krallığı bütçesi 3.000.000 altın, İngiltere Krallığı bütçesi ise 4.000.000 altın
Franga denk geliyordu 163 . Ve yine 1318’de Fransız Gezgin Keşiş Oderic, sadece Tebriz
kentinin vergilerinin Fransa krallığı’nın vergilerinden fazla olduğunu saptar164.
Bu dönemde genişleyen ekonomik ve ticari etkinlik, peşisıra para ticaretinin de
(bankacılığın daha basit işlemlerinin) genişlemesini getirmiştir. Öyle ki, Selçuklu öncesinde
Irak Bölgesi’nde görülen para tacirleri, bu dönemde daha fazla işlem yapar hale gelmişlerdir.
Bu dönemde devlete borç veriliyor idi. Ve hatta borç karşılığı vergi gelirleri karşılık olarak borç
verenlerin uhdesine geçiyordu. Bankacılık çekine benzeyen ancak onun ilkel bir biçimi olan
işlem çeki ve havale senetleri kullanılıyordu ve %10 kar ile el değiştirtiyordu 165 . Selçuklu
ekonomisinde parasallaşma yüksek düzeylerde idi. Bunun göstergesi köylerdeki vakfiyelerde
vakfiye gelir defterlerinde kayıtlardaki parasal ifadeler idi166.
Ekonomide parasallaşma yüksek düzeylere ulaşırken, para ticaretinin de artmış olması
beklenir; ki öyle olmuştur. Her ne kadar dinsel olarak para ticaretinde faiz yasaklanmış olsa da,
hile-i şeriyeye gidilerek değişik yöntemler ile, ticarette faiz de bir biçimde var olmuştur. Faizin
yanısıra, para ticareti sürecinde, borç alınan paralar ile ekonomik faaliyetler gerçekleştirilmiş
ve buradan elde edilen gelirlerden paylar “bir biçimde” borç verenlere aktarılmıştır. Bu durum
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sadece Selçuklu Türkleri’nde değil, İlhanlı hükümdarı Hulagu ve diğer yüksek gelirli ve
yöneticiler de de görülür167.
Selçuklular ticareti teşvik ederlerken, sağlam para politikası izlemişler ve altın ve gümüş
paraların içeriğindeki değerli maden düzeylerini büyük ölçüde korumuşlardır. Bu durum
nedeniyle de, Selçuklu paraları dış ülkelerde değer verilen ve rağbet gören bir para olmuştur168.
Büyük Selçuklular’da ilk para Sultan Tuğrul Bey zamanında Rey ve Nişabu kentlerinde
bastırılmıştır169. Ve Selçuklular, Anadolu’yu fethederlerken, parasal alanda tedavüldeki paralar
konusunda ılımlı bir geçişi benimsemişlerdir. Hatta ilk dönemlerde basılan paralar ile Bizans
paraları arasında bir benzerlk vardır170. Bu bağlamda ilk zamanlarda Bizans paraları da geçerli
para konumunda olmuştur171. Türkiye Selçuklular’ı bakır para da basmışlardır172. Danişmentli
Gümüştekin Gazi ilk Türkmen parasını bastırmış ve onun ardından Seçuklu sultanı I. Mesud
Selçuklu bakır paralarını tedavüle sokmuştur173.
Büyük Selçuklular döneminde ilk para Tuğrul Bey zamanında Rey ve Nişabur kentlerinde
bastırılmıştır. Anadolu Selçuklular’ı ise ilk sikkelerini I. Kılıç Arslan zamanında çıkarmışlardır.
Selçuklu parasının temelini gümüş dirhemler oluşturur174. Gümüş dinarın yanında, bir miktar
altın ve bakır sikkeler de bulunur. Anadolu Selçukluları’nın sikkelerinin her iki tarafında
kaligrafik simgeler vardır.175.
Selçuklu paralarının içindeki değerli maden zaman içinde çok büyük ölçüde değişmez iken,
bu da Selçuklu parasının istikrarlı bir para olmasını getirmiştir. Öyle ki, para birimi olan
akçe’nin (dirhemin) ağırlığı ilk basılış tarihinden 1252 tarihine kadar aynı kalmıştır. (16 Krat,
3.21 gram) Ancak Moğol yayılmasıyla birlikte 1253-1256 yıllarında bu ağırlık 2.73 grama
inmiştir. Bu ise paranın değerinin düşmesini gündeme getirmiştir. 1296’da ise (siyasi
istikrarsızlığın arttığı ortamda) 2.25 grama inmiştir176.
Türkiye Selçuklularına ait sikkeler üç dönemde incelenebilir177:
i) Kuruluş dönemi sikkeleri. Bunlar genel olarak bakır sikkelerdir. (Fels’lerdir). Bu dönem
kuruluş dönemi olduğu için para basımı azdır.
ii) Yükselme dönemi sikkeleri: Bu dönem Selçuklu’nun güçlü olduğu dönemdir. Simgeler,
maden ayarları, sanat ve yazılar Selçuklu’nun gücünü ifade eder durumdadır.
iii) Çöküş dönemi sikkeleri: Bu dönem sikkeleri, Selçuklu’nun genel karakterini korumakla
birlikte, zayıflamayı da işaret etmektedir.
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Anadolu Selçuklu sikkeleri 60 darphanede basılmış olup, bunların başlıcaları Konya, Sivas,
Kayseri, Malatya, Antalya, Sinop, Erzican, Erzurum, Lulula ve Gümüşpazar gibi yerlerdir178.
Bu dönemde Türkiye’nin varsıllığını, el-Omari, “Mesalik ül Absar” adlı eserinde, “ticaretin
genişliğine, gümrüklerin azlığına, üretimin bolluğuna, otlak ve hayvanların çokluğuna ve
ülkenin denizler ile çevrili olmasının yarattığı olanaklara” bağlıyordu179. Bu dönemde Türkiye
İran, Suriye ve Irak’a kasaplık hayvan satıyor, ünlü atlarını da yüksek fiyatlardan yurtdışına
satıyordu. Örneğin 1226’da Erzurum’dan Tebriz’e giden bir kervanda olan bir tacir, bir
defasında 20.000 koyunu alıp, sevk etmiştir 180 . Bu iktisadi varsıllık kendisini yönetenlerin
düğünlerinde de gösteriyordu181. Bu verilerden anlaşılan odur ki, bu dönemde Anadolu/Türkiye
Avrupa’nın devletlerine göre, daha fazla gelir akışının olduğu bir ülke/bölge durumundadır.
Bu dönemde Selçuklular uluslararası transit ticaretten ciddi bir vergi gelir elde
etmekteydiler182. Ve başlıca kervan yolları aşağıdaki gibiydi183:
(i) Antalya’dan ve Alaiye limanından gelen ana yol, Konya üzerinden Aksaray-KayseriSivas-Erzincan-Erzurum yoluyla İran ve Gürcistan’a
ii) Yukarıdaki yolun Sivas’tan Güneydoğu’ya ayrılan bir kolu bulunmaktaydı ve Malatya,
Diyarbakır, Mardin, Musul üzerinden Bağdat ve Basra’ya uzanıyordu.
iii) İstanbul-İzmit-İznik-Eskişehir-Akşehir-Konya-Adana-Halep, Şam üzerinden Mısır’a
iv) Avrupa-İlhanlı ticaretinde Yumurtalık, Sivas, Tebriz yolu
Selçuklular’da esnaflıkta kökeni Arapçada “kardeşim” anlamına gelen (kardeşlik örgütü)
Ahi örgütlenmesi vardır. Anadolu’da ahiliğin kurucusu İran’ın Hoy kentinde doğan ve Ahi
Evran adıyla da anılan Şeyh Nasirüddün Mahmut’tur. (1175-1262)184.
Ahi Evran 1205’de Kayseri’ye yerleşmiştir. Ancak, daha sonra Ahiliğin merkezi Kırşehir
olmuştur. Büyük kentlerde çeşitli gruplar halinde örgütlenen ahiler, küçük şehirlerde ise farklı
meslek grupları ile tek bir ahi örgütlemesine girmişlerdir185.
Bu birlikler mesleklerin sorunlarını çözmeye odaklanmışlardı ve meslek üyelerinin devlet
ile olan ilişkilerini düzenliyorlardı. Mal ve nitelik denetimi, fiyat saptaması bu birliklerin asli
görevi idi186. Ahilik örgütüne ilk girenlere, yiğit ve çırak adı verilir, asıl unvan olan ahilik daha
sonra zaman içerisinde kazanılırdı. Esnaf birliklerinin başında, şeyh, halife ve nakipler vardı ve
en üst makamda ise Şeyhü’l Meşayiş var idi187. 16. yüzyılda örgütlü esnaf birlikleri biçimine
dönüşen ahilikte, yükselmek için mesleki ehliyet ve liyakat aranıyordu 188 . Lonca olarak da
tanımlanan ahi toplantılarına sadece müslümanlar alınıyordu. Bu ise, o dönemin iktisadi
hayatında zaman içerisinde Türkler’in öne geçmesini desteklerken, gelirin bu alanda
toplanması, zaman içerisinde islamlaşmayı da desteklemiş olsa gerektir189.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye Selçuklu Devletinin Kuruluşu ve Gelişimi incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)Türkiye Selçuklu devletinin kurucusu kimdir?

a)Alparslan b) Süleymanşah c)Sultan Sancar d)Fatih Sultan Mehmet
2)Türkiye Selçuklu Devleti ne zaman kurulmuştur?
a)1075 b) 1253 c)1298 d) 1432
3)Türkiye Selçukluları Anadolu’da nereye kadar ilerleyebilmişlerdir?
a)Malatya b) Söğütlüçeşme c)Üsküdar d)İznik
4) Kösedağ savaşı kimler arasında olmuştur?
a) Selçuklular ile Gürcüler b) Bizans ile Selçuklular c) Bizans ile Moğollar d) Moğollar ile
Selçuklular
5)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu’larınca yapılmış bir hastanedir?
a)Haymana Cevahir Mevhibe Hastanesi b) Edirne Cantemir Hastanesi c) Kayseri Gevher
Nesibe Hatun Hastanesi d)Konya Alaaddin Keykubat Hastanesi
7)Türkiye Selçukluan halk ile Müslüman halk arasındaki ilişkiler nasıldı?
8) Türkiye Selçuklu Devleti döneminde ortaya çıkan “yabanlık/yabanluk” sözcüğü neyi anlatır?
9)Türkiye Selçukluları karşısında Bizans devletinin toplumsal-politik ve ekonomik zayıflıkları
nelerdi?Tartışınız.
10)Ahilik nedir?Açıklayınız.
Yanıtlar 1) b 2)a 3)c 4)d 5)c

52

4
TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİNİN TOPLUMSAL, POLİTİK VE ASKERİ
YAPILANMASI İLE BİLİM VE KÜLTÜRÜN GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Türkiye Selçuklu Devletinin Toplumsal, Politik ve askeri yapılanmasını ve
Selçuklularda Bilim ve Kültürün Gelişimini inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Günümüz Türkiye’sinin bulunduğu coğrafyaya koşut bölgede varlık göstermiş olan Türkiye
Selçuklu Devleti Toplumsal, Politik ve Askeri açıdan nasıl bir yapılanmaya sahipti?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Selçuklu
Politik-Askeri Türkiye Selçuklu Devletinin Konu okunarak, tartışılacak
Yapılanması ve Bilim Kültür Toplumsal, Politik ve Askeri
Dünyası
Yapılanmasının
temel
Hatlarının Belirlenmesi
Konu

Kazanım

Bilim Ve Kültürün Gelişimi

Konu okunarak, tartışılacak
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Anahtar Kavramlar
Devletin Toplumsal, Politik ve Askeri Yapılanması,
Selçuklularda Bilim Ve Kültür

57

Giriş

Selçuklularda askeri ve politik yapılanmanın geri planında geçmiş Türk topluluklarından
gelen mirasın etkisi yadsınamaz. Büyük Selçuklular gibi, Türkiye Selçukluları da bu mirasın
sürdürücüsü olmuşlardır. Bu bölümde bu tarihsel mirasın Türkiye Selçuklularında ortaya
çıkışını göreceğiz. Ve yine bu bölümde Türkiye Selçuklularının bilim ve kültüre bakışlarını
inceleyeceğiz.
Bölüm 4. .1.Türkiye Selçuklu Devletinin Toplumsal, Politik ve Askeri Yapılanması
Türkiye Selçuklular’ında halk, esasen müslüman ve hristiyan ve musevi olmak üzere,
değişik dinden insanların yaşadığı ve ağırlıklı olarak ise müslüman kesimin olduğu bir
toplumdur. Anadolu’nun Türkiye olarak adlandırılması bu dönemlere denk düşer. Ülkenin Batı
dünyasında Türkiye (Turkica/Turkia) olarak tanımlanmasının ardında ise Anadolu’nun yoğun
bir Türk göçü yaşamış olması yatar. Bu göç öyle boyutlardadır ki, Dr. İ. Kafesoğlu, bir
çalışmasında Büyük Selçuklu Sultanı Sencer’in Oğuz göçünü durdurmak için, Cend Bölgesi,
Harezm ve Mangılak alanında sınırları kapattığını; ancak bunun bir faydasının olmadığını
yazar190.
Bazı kaynaklarda 1071 öncesinde de göç olduğu savları ve hatta Prof. Dr. Stefanos
Yerasimos’un da öne sürdüğü gibi, Troy’ların (Truvalıların) Türklerin ataları olduğu savları bir
yana bırakılırsa 191 , 1071 sonrasında Anadolu yoğun bir göçe sahne olmuştur. Kaşgarlı
Mahmut’un kaydettiği Oğuz boyları cetveline göre, Selçuklu hanedanının içinde yer aldığı
Kınıklar başta olmak üzere, Kayılar, Bayındırlar, Yıvalar, Salurlar, Beğdililer, Büğdüzler,
Bayatlar, Yazırlar, Karabölükler, Alka bölükler, Yüreğirler, Dodurgalar, Alayundlular ve diğer
Oğuz boyları (Karkınlar, Kızıklar, Yaparlılar, Eymirliler) başta olmak üzere, Oğuz boyları
dışında diğer Türk kitleleri de (Kıpçaklar, Nogaylar, Karluklar, Tatarlar, gibi diğer Türk
toplulukları) bu göç içerisinde yer almıştır192. Ve burada da yeni boy oluşumları söz konusu
olmuştur 193 . Dolayısıyla, ülkenin adı tanımlanırken, bir boy adı (Kırgız, Tatar, Oğuz v.b.)
ülkenin adını belirlemede etkili olmamış ve genel olarak Türk adı belirleyici olmuş ve Türkiye
olarak tanımlanmıştır.
Türkiye Selçuklular’ı da Büyük Selçuklular’a benzer bir askeri yapılanmaya sahip
olmuşlardır. Türkiye Selçuklular’ının askeri örgütlenmesine bakıldığında, aşağıdaki
unsurlardan oluştuğu görülür194.
a.Türkmenler
b-Hassa güçleri (Gulamlar)
c-İkta sahiplerinin verdiği güçler (Tımarlı Sipahiler)

Kafesoğlu, a.g.e., s. 88.
Stefanos Yerasimos, “Türkler Romalıların Mirasçısı mıdır?”, Toplumsal Tarih, Sayı: 116, İstanbul,
Ağustos 2003, s. 68.
192
Yinanç, a.g.e., s. 152; Kafesoğlu, a.g.e., s. 89.
193
Yinanç, a.g.e., s. 152.
194
Sevim ve Merçil, a.g.e., s. 513.
190
191
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d-Vassal devletlerin güçleri
e-Ücretli askerler
1075 yılından 1308 yılına kadar egemenliğini sürdüren Türkiye Selçuklu Devleti, 1243
yılında yapılan Kösedağı savaşından sonra yıkılma sürecine girmiş ve 1308’de yıkılmıştır195.
4-2. Selçuklu Devletinde Bilim-Kültür
Selçuklular döneminde, ülkede siyasal istikrarın varlığı ve ticaretin gelişmiş olması, bilim,
sanat ve kültürün ilerlemesine yol açmıştır196. Bu dönemde var olan göreli hoş görü ve düzen
olgusu, Anadolu topraklarında farklı dinden ve kültürden insanları birbirine yaklaştırırken,
ortak yaşama alışkanlığının ve kültürün gelişmesini de desteklemiştir. Bu ortam içinde, XII.
Yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan düşünsel etkinlikler Mevlana Celaleddin Rumi ve
Yunus Emre’nin de ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. Sultan Aleeddin Keykubat’ın bilim,
sanat ve dine yaptığı katkılar bu alanlarda ülkede önemli gelişmeler yaşanmasını desteklemiştir.
Ünlü bilgin Muhiyiddin Arabi de (1165-1240), bu dönemde bir ara Konya’da yaşamıştır197.
Türkiye Selçukluları’nın ekonomik olanakları ve gelişmişlik düzeyleri, Büyük Selçuklular
gibi, onların kültür işlerinde de öne geçmesini doğurmuştur. Selçuklular’ın tarih sahnesinde var
oldukları dönemde, egemenlik kurdukları yerlerde, (Türkistan, Harizm, Horasan, Afganistan,
İran, Azerbeycan, Anadolu, Irak, Suriye ve Mısır’da) karşılaşılan türlü anıtlara ve tarihsel
yapıtlara bakıldığında, bu anıt ve yapıtların önemli bir kısmının Selçuklu Türkleri’ne ait olduğu
görülür198.
Bu anıt eserler ve yapıtlar genelde medrese, cami, köprü, türbe, hastane, kervansaray ve kale
gibi ögelerdir. Genel olarak islamiyette insan odaklı resim ve heykel hoş görülmemiş olmakla
birlikte, Selçuklu yönetiminde resim ve heykel alanında gerek ilk Selçuklu sultanı Tuğrul Beyin
ve gerekse Mevlana’nın resimlerinin varlığı 199 resim ve heykel sanatına tam bir karşı çıkış
olmadığını düşündürtebilir.
Resim alanında Rum-hristiyanlar arasında sanatkarların yaygın olduğu, Türkler arasında da
Uygur Türkler’i etkisinde gelişen bir resim sanatının (ve çinilere de işlenmiş olan minyatürize
resim sanatının) var olduğundan bahsedilir 200 . Heykel ve kabartmalar daha çok şehirlerin
girişlerinde/surlarda ve büyük binalarda kullanılmıştır. Selçuklular’ın müzik sanatı alanında
askeri görevli müzisyenlerinin olduğu bilinmektedir. Ayrıca bunun ve günlük eğlencelerin
dışında, dış misafirler geldiğinde, bunlar için sarayda müzisyenlerin var olduğundan
bahsedilir201.
Selçuklular kısa sürede önemli ilerlemeler sağlamış olmakla birlikte, bir Osmanlı
İmparatorluğu gibi uzun süreli değil, kısa süreli bir ömüre sahip olmuştur. Tarihçiler,
Selçuklu’nun kısa ömürlü oluşunu büyük ölçüde iç etkenlere bağlarlar 202 . Bu noktada da
Selçuklu egemenliğinin erken yıkılışının nedenleri arasında, öncelikle saltanat veraset sorunu

Mehmet Ersan, “Türkiye Selçuklu Devletinin Yıkılışı”, Birleşik Yayınevi, (Ankara,2010), s. 15.
Bedirhan, a.g.e., 319.
197
Sevim ve Merçil, a.g.e., s. 521.
198
Turan, a.g.e., s. 381
199
Turan, a.g.e., s. 385; İslamiyet öncesinde Türklerde resim ve heykel sanatının yaygın olduğu görülür.
200
Turan, a.g.e., s. 385; Ancak şu da açıktır ki, bu iki alandan heykel sanatı alanında insan heykelleri
anlamında Avrupa ya da Bizans anlamında bir zenginliğin olmadığı da düşünülmelidir..
201
Turan, a.g.e., s. 393.
202
Kafesoğlu, a.g.e., s. 92.
195
196
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ilk başta sayılırken, bunun yanısıra Türkmenler’in yönetime karşı çıkışı ve isyanları203, Moğol
saldırıları, Halife-Sultanlar arası mücadeleler ve ayrıca Atabeylerin baskısı sayılabilir. Bunlara
Batınilerin ve Abbasilerin ve Haçlıların saldırılarının İmparatorluğun egemenliği üzerinde
yıpratıcı/olumsuz etkileri eklenebilir.

203

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz., E. Ayan, “Büyük Selçuklu İmparatorluğunda Oğuz İsyanı”,
Kitabevi, (İstanbul, 2007), s. 69 v.d.

60

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Türkiye Selçuklu Devletinin Toplumsal, Politik ve Askeri Yapılanması ile
Bilim ve kültürün gelişimi değerlendirilmiştir.
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Uygulama
Bölüm teorik açıklamaları içerdiğinden uygulama yoktur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SORU VE YANITLARI

1) Türkiye Selçuklular’ının askeri yapısı içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almıştır?
a) Hassa güçleri, Gulamlar
b)Mekanize Birlikler
c)Efrasiyarenler
d)Ahi Evranlar

2)Selçuklularda yaygın olan Çini işlemeciliğinin kökeni nereye dayanır?
a)İtalyan ustalara .
b)Kafkasya ustalığına
c)Çin’deki Türk toplulukları aracılığıyla taşınmıştır.
d)Roma’ya
3) Selçuklularda resim sanatı üzerinde aşağıdakilerden hangisinin daha büyük etkisi
olmuştur?
a) İngiliz Ressamlar b)Uygur ve Rum ressamlar c) İtalyan ressamlar c) Avusturyalı
Ressamlar
4)Avrupa tarafından Anadolu’nun Türkiye olarak tanımlanması ne zaman gerçekleşmiştir?
a) Osmanlı Beyliği zamanında b) Bizans İmparatorluğu zamanında c) Selçuklular
zamanında d) Şah İsmail zamanında
5)Türkiye Selçuklu devletinin kuruluşu ve yıkılışı ne zamandır?
a) 1075 -1308 b)1081-1318 c)1085-1351 d) 1085-1351
6)Türkiye Selçuklularının askeri yapılanması nasıldır? Açıklayınız.
7)Ahi Evran kimdir_Açıklayınız.
8)Türkiye Selçukluları döneminde Anadolu’nun varsıllığı ne düzeydedir?Açıklayınız.
9)Türkiye Selçukluları sikkeleri nasıl incelenebilir?Açıklayınız.
10)Selçuklularda çini işlemeciliği nasıl gelişmiştir?Açıklayınız.

Cevaplar
1)a , 2)c 3) b 4)c 5)a
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5
OSMANLI DEVLETİ: KURULUŞ VE GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Osmanlı devletinin kuruluş ve tarihsel gelişimini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Osmanlı Beyliğinden Osmanlı Devletine dönüşüm nasıl gerçekleşmiştir?
Osmanlı devletinin tarihsel gelişimi nasıl bir trend izlemiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Konu okunarak,tartışılacak

Osmanlı Devleti: Kuruluş ve Osmanlı Beyiğinin Kuruluşu
Gelişimi
Osmanlı Devleti: Kuruluş ve Osmanlı’nın
Beylikten Konu okunarak,tartışılacak
Gelişimi
Devlete Dönüşümü

68

Anahtar Kavramlar
Osmanlı Beyliği, Osmanlı Devleti,Osmanlı İmparatorluğu
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Giriş
Osmanlı toplumun özünü ve başlangıcını oluşturan unsur Osmanlı Beyliğidir. Osmanlı
Beyliği ise esas unsur olarak Kayı boyuna dayanır. Bir küçük topluluk, Selçuklu
İmparatorluğunda olduğu gibi, zamanla büyümüş ve büyük bir imparatorluğa dönüşmüştür. Bu
bölümde bu tarihsel-politik dönüşüm incelenmiştir.
5- Osmanlı Devleti: Kuruluş ve Gelişimi
Bir önceki bölümde ayrıntılı olarak incelendiği üzere, Osmanlı Beyliği’nin içinde yer aldığı
toplum Selçuklu toplumu idi ve Osmanlı topluluğu (tam ve doğru adıyla Kayı Boyu) bir
Selçuklu alt unsuru olarak Anadolu Selçuklu Devleti içerisinde Ankara çevresinde yerleşmiş
idiler. Kayı Boyu’nun başında ise Ertuğrul Gazi bulunmaktaydı204.
Dönemin toplumsal yapısı konar-göçer bir yapı sergilediği için, Kayı Boyu da, zaman
içerisinde bulundukları yerden Eskişehir-Söğüt bölgesine taşınmışlardır. Bu yerleşim alanları
ise esasen Bizans İmparatorluğu’na sınır olan alanlardır. Dolayısıyla, Osman Gazi’nin (ki
Osmanlı İmparatorluğu adını bu yöneticiden almıştır) yönetiminde olan Osmanlı Beyliği,
konumu itibariyle Bizans’a komşudur ve bu durum Osmanlı Beyliği için önemli bir stratejik
ayraç olmuştur. Çünkü zaman içerisinde Osmanlı yönetimi, Bizans ile savaş ortamına girmiş
ve bu savaşlar, genç Osmanlı Beyliği için büyüme ve toprak kazanma anlamına gelirken, yaşlı
ve zayıf Bizans için ise kayıplar ve küçülme anlamına gelmiştir.
Öncelikle İnegöl, Karacahisar, Bilecik fethedilmiş ve büyüme zaman içerisinde artarak
sürmüştür. 1335 yılına dek varlığını sürdüren İlhanlı Moğol Devleti’ne bağlı bir devletçik
olarak Moğollar’a vergi veren Osmanlı, İlhanlı’nın yıkılışı ile birlikte, Celayir ve Sündüzlü gibi
Moğol kabilelerinin de Anadolu’yu terk ettiği ortamda, Cengiz Han idolü, yerini Türkmen
(Oğuz) Oğuz Han idoluna bırakırken ve Anadolu’da Türkmen ağırlığı artarken, Osmanlılar da
çevrelerinde güçleniyorlardı205.
1324-1362 döneminde Osmanlı Beyliği’nin başında olan Orhan Bey, 1326 yılında Bursa’yı
fethetmiştir. 1329 yılında Pelekenon Savaşı yapılmış ve savaşın ardından İznik başkent
yapılmıştır. Bunun sonrasında ise Karesi Beyliği ele geçirilmiştir. Aslında Karesi Beyliği’nin
Osmanlı tarafından ele geçirilişi oldukça trajiktir. Çünkü 1340’larda Osmanlı Devleti, Bizans
İmparatorluğu’na kral olacaklar arasında yeğlemede doğru seçiş yaparken, Karesi Beyliği
yanlış seçiş yapmıştır. Bunun sonucunda, Karesi Beyliği güçsüzleşirken, Osmanlı’ya da
yenilmiştir206.
Elde edilen bu başarıların ardından, düzenli ordu uygulamasına geçilmiştir. Ve yine Orhan
Bey döneminde, yönetimde divan toplanışını sürekli hale getirilmiştir. Orhan Gazi’nin ölümü
sonrasında, I. Murat padişah olur. 1362-1389 yılları arasında iktidarda olan I. Murat döneminde
de Osmanlı Devleti önemli gelişmeler ortaya koymuştur. Edirne bu dönemde alınmıştır. Burada
belirtmek gerekir ki, Bursa’nın fethinden önce devlet oluşumuna dair işaretler vardır. Birinci
Aslında bir etnolojik bilimsel tartışma unsuru olarak, Osmanlı devletinin kurucu unsuru olan “Kayı
Türk topluluğu”nun kökeni ve benzer ad ilişkisinde yine Orta Asya kökenli Moğol “Kay topluluğu”
ilişkisine dair ayrıntılı bilgi için bkz., Fuat Köprülü, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu”, Ötüken
Yayınları, (İstanbul,1981), s.236 v.d./s.311 v.d.
205
Ünlü, a.g.e., 182. (Ki Osmanlılarda kendilerini, diğer Türkmen (Oğuz) beylikleri gibi, Oğuz Hana
bağlamışlardır. (Ünlü, a.g.e., s. 182).
206
Ünlü, a,g.e., s. 183.
204
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olarak Osman Bey adına para basılmıştır. İkincisi 1324’den kalma bir vakfiye vardır ve bu
vakfiye’de (Farsça) Selçuklu Devleti personelinin Osmanlı hizmetine alındığını yazar. Bu
Vakfiye gelirleri ile, o dönemde ihtiyacı olanlar doyuruluyor ve besleniyordu. Lowry, söz
konusu vakfiye belgesini, Osmanlı Devleti’nin doğum belgesi olarak niteler207.
1389-1402 dönemi Yıldırım Beyazıt’ın Osmanlı Devleti’ni yönettiği zaman aralığıdır ve bu
dönem Osmanlı için oldukça zor bir dönemi anlatır. Esasen ilk dönemde Yıldırım Beyazıt
büyük başarılar sergilemiştir. Karamanlı Beyliği’ni büyük yenilgiye uğratarak Anadolu’da
Osmanlı Devleti’ni güçlü hale getiren Yıldırım Beyazıt, İstanbul’u da Osmanlı Devleti olarak
(Fatih Sultan Mehmet’den önce) ilk kez kuşatmıştır. Bu süreçte Anadoluhisarı’nı yaptırmıştır.
1396 yılında Haçlı ordusu ile savaşa girmiş (1396) ve savaşı kazanmıştır. Ancak doğudan gelen
yine bir Türk (Tatar Türk) göçer savaş grubu/topluluğu olan Timur’un ordusu tehdidi vardır ve
bu tehdide karşı Yıldırım Beyazıt İstanbul Kuşatmasını durdurmak zorunda kalır ve
Bizanslılarla anlaşma imzalayarak, kuşatmayı kaldırır.
Osmanlı Devleti için 1402’de beklenen tehdit gerçekleşir ve Timur’un ordusu ile Osmanlı
ordusu arasında Ankara Savaşı söz konusu olur. Ve savaşı Timur kazanır, Yıldırım Beyazıt
mağlup olur. Bu sonuç ile, uzun zamandır kurulmaya çalışılan Osmanlı kaynaklı Anadolu Türk
devlet birliği, Timur’un öne geçmesi ile dağılma sürecine girer. Timur’un bir devlet düzeni
kurmak konusunda aynı etkenlikte olmamasıyla, yeniden beylikler gündeme gelirken, Osmanlı
Devleti için 11 yıl süren bir taht kavgası ortaya çıkar. Tüm bunlar ise Anadolu’da kurulmuş
Osmanlı devlet düzeninin istikrarsızlaşması anlamına gelmiştir.
Bu dönemde veliahtlar arasında büyük kavgalar yaşanır. Bu kavgaların ardından
yönetimi Çelebi Mehmet ele geçirir. Çelebi Mehmet 1413’den 1421’e dek iktidarda kalır
ve Osmanlı Devleti bu dönemde yeniden toparlanma dönemine girer ve toparlanır. Şeyh
Bedrettin’in isyanı ve bastırılması da (1420) esasen bu dönemdedir. Ardından II. Murat
iktidara gelir ve 1451 yılına dek Osmanlı Devleti’nin başında kalır208.
18 Şubat 1451’de II. Murat’ın vefatıyla birlikte, Fatih Sultan Mehmet Osmanlı’nın başına
geçmiştir. İyi bir eğitim almış olan Mehmet Han, 29 Mayıs 1453’de Constantinopol’ü
fethederek, Bizans İmparatorluğu denilen ancak esasen resmi adı “Doğu Roma İmparatorluğu”
olan Bizans’a son verir. Fatih S. Mehmet bu imparatorluğu ilhak etmiş bir devlet yöneticisi
olarak, kendisini Roma Devleti’nin de varisi olarak görmüştür209. Bu durumda artık Mehmet
Fatih’tir ve Fatih Sultan Mehmet adıyla anılır. Ve Osmanlı bir imparatorluk haline dönüşür. Ve
Fatih Sultan Mehmet de Diyar’-ı Rumi’nin (Roma Bölgesi’nin) padişahıdır210.
Selçuklu’da olduğu gibi, Osmanlı’da da, Bizansa karşı, keskin bir karşıtlık yoktur. Örneğin
bunun bir ifadesi, İstanbul’un fethi sonrasında, bazı Bizanslıların yönetimde çalıştırılmasıdır.
Örneğin Constantinopol'un 211 düşmesinden tam 17 yıl sonra, 1470'de Bizans kralı
Constantinus'un yeğenlerinden (Constantinus'un ağabeyinin oğlu) biri 27 yaşında Osmanlı
Ünlü, a.g.e., s. 178.
I. Murat kendi kardeşlerini öldürten ilk padişahtır. Bir bakıma I. Murat ile birlikte, Türklerde ve
Moğollarda daha önce var olan kollektif/paylaşımlı yönetim ilkesi terk edilmiştir. (Ünlü,a.g.e.,s.189).
209
http:/sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_14/11_kilic.pdf 09.07.2014
210
Burada Rum ya da rumi kavramı üzerinde durmak gerekir. Çoğu kez rum sözcüğü, bir ulusal kimlik
olarak, yunanlı olmak anlamında, bir etnisite olarak tanımlanmaktadır. Ancak sözcüğün anlam
kökenine bakılır ise, bu şekilde bir tanımlama yanlıştır. Çünkü, “rum” sözcüğü, esasen, “Romalı
olan/Roma toprağından olan” demek anlamına gelir. Özellikle Osmanlı’da millet kavramının büyük
ölçüde dinsel içerikli olduğu düşünülürse, (Ortodoks rum milleti, Musevi milleti gibi) bu daha iyi
anlaşılır.
211
Açıktır ki, günümüzün İstanbul’una Constantinople demek doğru olmasa gerektir. Çünkü, günümüz
İstanbul coğrafyası ve nüfus düzeyi düşünüldüğünde, tarihsel anlamda Constantinopole, geçmişte
(Bizans’ta ve hatta Osmanlı’da) büyük ölçüde sadece büyük ölçüde Fatih ilçesini kapsar
görünmektedir.
207
208
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donanması amirali ve Gelibolu (Çanakkale) Sancak Bey’i (Bölge Valisi) Mesih paşa Bey’i
olarak ortaya çıkar. Ve 1482'de ise Fatih Sultan Mehmet'in varisi olan Padişah Beyazıt
tarafından Vezir-i Azam (Osmanlı'nın başbakanı) olarak atanır. Bizans kralı Constantinus’un
ağabeyinin ikinci oğlu ise Has Murad Paşa olarak 1472’de Rumeli (Balkanlar) Beylerbeyi
olarak atanır. Constantin’in üçüncü yeğeninin de 1472’de Sadrazam ilan edilen Gedik Ahmet
Paşa olduğu söylenilir. 212".
Ele geçirilen topraklardaki yönetici sınıfın yeni devlette yer ve görev alması uygulaması,
sadece Bizans asilzadeleri/yönetenleri için geçerli bir durum değildir. Bu durum değişik
zamanlarda başka kişiler için de sıklıkla görülen bir durumdur. Ancak, toplumsal ve yönetim
çevresi olarak görülen bu durum, devletin ana yönetim yapılanmasında aynen geçerli olmuştır.
Vezir’i Azamlık konumundan, Beylerbeyi konumuna ve diğer yönetimsel
tanımlamalarda/konumlarda, Osmanlı Devlet yapılanması, çok büyük ölçüde esasen
Selçuklular’dan ve öncesinden Orta Asya’dan ve Eurasya Bölgesi’ndeki geçmiş-tarihsel Türk
devlet ve yönetim anlayışını miras olarak (geliştirerek) sürdürdükleri görülür213. Osmanlılarda
devşirme uygulamasının ise 1348’de başladığı belirtilir214.
1481 yılında Fatih Sultan Mehmet’in yerine oğlu II. Beyazıt iktidara gelmiştir. II. Beyazıt
1512 yılına dek iktidarda kalmıştır. II. Beyazıt Osmanlı’nın deniz filosunu güçlendirmeye
çalışırken, Macaristan ve Venedik ve Arnavutluk Bölgesi’ne de seferler düzenlemiştir.
II.Beyazıt’dan sonra ise Yavuz Sultan Selim 1512’de padişah ilan edilmiştir. Yavuz Sultan
Selim’in iktidara gelişmesi ile birlikte, imparatorluk yönünü doğuya çevirmiştir215.
Bu yönelişin bir sonucu olarak da, doğuda bir tehdit olarak gördüğü Şah İsmail üzerine
sefere gitmiştir. Bu nokta özellikle önemlidir. Çünkü Şah İsmail de Osmanlı İmparatorluğu ile
aynı kökten beslenen bir devleti temsil etmektedir. Her ikisi de arkasında kurucu güç olarak
Türk topluluklarını barındıran iki devlet, egemenliklerini birbirlerine karşı güvenceye almak
noktasında, 1514’de Çaldıran Savaşı adını alan bir savaş gerçekleştirmişler ve bu savaşta Yavuz
Selim Şah İsmail’i yenmiştir. Her ikisi de Türk devleti olan Safeviler ve Osmanlılar arasında
savaşın ana gerekçesi, egemenlik kavgasıdır. Ve kavgayı bu savaş ile Osmanlı kazanmıştır.
1520’de Yavuz Sultan Selim’in vefatıyla, Kanuni Sultan Süleyman padişah olmuştur.
Kanuni Sultan Süleyman, gerçekleştirdiği savaşlar ile, Osmanlı imparatorluk topraklarını
6.557.000 kilometrekareden 14.893.000 kilometre kareye çıkarmıştır. Bu durum bir kişinin
iktidarı içerisinde önemli bir gelişmedir. Ve bu nedenle de gerek bizzat orduyu yönetmekteki
etkinliği (13 seferde Osmanlı ordusunun başında yer almıştır) ve gerçekleştirdiği toprak
genişlemesi ile “cihan padişahı” ünvanını hak etmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu için Kanuni Sultan Süleyman sonrası dönem, 1566 sonrasıdır ve bu
tarih kısmi gelişmeler bir yana bırakılırsa, yükselme döneminin sona ermesi anlamına gelir.
Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra iktidara 1566 yılında II. Selim Geçer. II. Selim, Vezir-i
Azamlığa Sokullu Mehmet Paşa’yı atar. Ve gerçekleştirdiği savaşlar ile, Yemen’i 1568 yılında
Osmanlı topraklarına katar ve ardından Sakız adası’nı alır. İmparatorluk bu dönemde nisbeten
istikrarlı bir yönetime sahip olmuştur. Ancak Kanuni’den sonra sadece III. Osman ve II.
212

Heath W. Lowry, ”Erken dönem Osmanlı Devletinin Yapısı”, İstanbul Bilgi Üni.Yay.,
(İstanbul, 2010), .("Nature of Early Period Ottoman State", .. Newyork State Uni. 2003), s.
127-128.

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz., M. Fuat Köprülü, “Bizans Müesseselerinin Osmanlı
Müesseselerine Tesiri”, Ötüken Yay., 8 (İstanbul, 1981), s. 39 v.d.
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Aktaran, Werner, a.g.e., s. 150.
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Bu dönem aynı zamanda Batı için (Avrupa için) Osmanlı’ya karşı birbirleri arsında yakınlaşmanın
da arttığı bir dönemdir. (Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Geraud Poumarede, “Haçlı Seferi’ne Son
Çağrı”, (Çev.İ.Birkan), İletişim Yay., (İstanbul, 2010), s.57 v.d.).
213

72

Mehmet birer kez sefere çıkmışlardır. Tarihsel dökümleme yaparsak, 1574-1595 zaman
aralığında III. Murat padişahtır ve 1595-1603 döneminde III. Mehmet, 1603-1617 döneminde
I. Ahmet, 1617-1618 zaman aralığında I. Mustafa, 1618-1622 yılları arasında II. Osman, 16221623 yılları arasında I. Mustafa, 1623-1640 zaman aralığında IV. Murat iktidarda olmuştur216.
Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme dönemi ise 1600’lerin sonları ve 1700’ler ile başlar.
Bu dönemde 1695-1703 zaman aralığında II. Mustafa padişahtır. 1702-1730 döneminde ise III.
Ahmet iktidara geçer ve onu 1730-1754 döneminde I. Mahmut izler. Kısa bir zaman aralığını
ifade eden 1754-1757 yılları arasında ise III. Osman yönetimdedir ve onun ardından nisbeten
daha uzun sayılabilecek bir yönetim dönemini ifade eden 1757-1774 yılları arasında III.
Mustafa iktidardadır. I. Abdulhamit’in yönetimde olduğu zaman aralığı 1774-1789 zaman
aralığıdır. III. Selim ise 1789-1807 yılları arasında iktidarda kalmıştır. III. Selim’in ardından
1807-1808 yılları arasında çok ısa bir süre için IV. Mustafa padişahtır. Osmanlı İmparatorluğu
için gerileme dönemi, sadece askeri düzende bir bozulmayı ifade etmemiştir. Aynı zamanda
merkezi sistemde, ekonomik sistemde ve sosyal yapılarda da sorunlar ortaya çıkmıştır.
1792’de Yaş Anlaşması ile başlayan ve 1922’de yeni Cumhuriyet’in kurulmasına kadar
geçen süre ise Osmanlı’nın çöküşe gidiş dönemini ifade eder. Artık bu dönemde Osmanlı
İmparatorluğu’nun Batı devletlerince konumu “hasta adam” konumudur217.
Osmanlının olumsuzluk dönemi olarak tanımlanan bu dönemde askeri, yönetimsel ve
ekonomik anlamda toparlanma çabaları yok değildir. Bu dönemde II. Mahmut’un askeri ve
yönetimsel çabaları dikkat çekici olmuştur. Daha sonra 1839-1861 döneminde iktidar da olan
Abdulmecid döneminde, 1861-1876 döneminin yönetimini ifade eden Abdullaziz döneminde
küçük çaplı iyileştirme çabaları gözlenmiştir. 1876-1909 dönemi tarihsel kişiliği ile de tanınan
II. Abdulhamit’in dönemidir ve bu dönemde bir değişim arayışı bir biçimde kendini
göstermiştir. 1909-1918 zaman aralığı ise V. Mehmet Reşat dönemidir ve artık bu yıllar
Osmanlı’nın yok oluşa gidiş dönemini anlatmaktadır. 1840’da Londra Konferansı ile başlayan
süreçte, 3 Kasım 1839’da Tanzimat Fermanı imzalanmış,1856’da Islahat Fermanı çıkarılmış ve
başkaca çabalar gösterilmiştir. Ancak tüm bu çabalar I. Dünya Savaşı ile başlayan süreçte
başarısızlıkla sonuçlanmış ve Osmanlı İmparatorluğu yerini, Türkiye Cumhuriyeti’ne
bırakmıştır.
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http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%-C
4%9Fu_y%C3%BC
kselme_d%C3%B6nemi (Ekim,2014)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%
C4%9Fu_da%C4%9F
%C4%B1lma_d%C3%B6nemi (Ekim,2014).

73

Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı ekonomisini, öncelikle iki boyutta algılamak gerekir. Beylik’ten İmparatorluğa
dönüş sürecinde Osmanlı Ekonomisi ve Dünya ekonomisinde sanayileşme sürecinde,
sanayileşme sorunu içinde bocalayan Osmanlı ekonomisi… Bu iki boyutu bu bölümde parça
parça anlamaya çalışıyoruz.
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BEŞİNCİ BÖLÜM SORU VE YANITLARI

1)Selçuklu zamanında konar göçer olan Kayı boyu aşağıdaki yerlerden hangisine
yerleşmişlerdir?
a)Eskişehir-Söğüt b)Adana-Bayındır c) İznik-Söğüt d)Söğütözü
2)Osmanlı Beyliğini kuran ve imparatorluğa taşıyan boyun adı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Kınık b)Tatar c)Kayı d)Dodurgalı
3)Orhan bey hangi dönemde yönetimde olmuştur?
a) 1324-1362 b)1870-1905 c)1640-1789 d) 1300-1395
4)Fatih Sultan Mehmet’in tahta çıkışı hangi yıldır?
a)1453 b)1451 c)1443 d)1445
5)Yıldırım Beyazıt’ın Osmanlıyı yönettiği zaman arağı aşağıdakilerden hangisidir?
a)1389-1402 b)1312-1460 c) 1312-1340 d)1600-1615
6)Osmanlı İmparatorluğunda Kanuni döneminin temel özellikleri nelerdir? Bu dönemde toprak
kazanımı ne düzeyde olmuştur?
7)Osmanlı devleti, ele geçirdiği ülkelerde yere yöneticiler ile ilişkileri nasıl biçimlendirmiştir?
.
8)Osmanlı’da padişahların iktidara geldiklerinde kardeşleri (diğer veliahtları) öldürme
olgusunun ortaya çıkışı ne zamana dayanır ve bunun nedenleri neler olabilir?
9) Osmanlı’da Yıldırım Beyazıt döneminin özelliği nedir? Açıklayınız.
10)Osmanlı-Bizans ilişkileri tam bir karşıtlığı içerir mi ? Nasıl bir ilişki söz konusu olmuştur?
Tartışınız.
Cevaplar
1)a 2) c 3)a 4)b 5)a
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6
BALTALİMANI ANLAŞMASI’NDAN TANZİMAT FERMANINA: DEĞİŞİM
ÇABALARINA GENEL BİR BAKIŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Osmanlının değişim sorununu tartışacağız, öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Osmanlı’nın değişim sürecinde Tanzimat Fermanı ne anlam taşır?
Baltalimanı anlaşması nedir ve neyi anlatır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Baltalimanı Anlaşması’ndan Osmanlının
Geleneksel Konu okunarak, tartışılacak
Tanzimat
Fermanı’na: Yapısını Anlamak
Değişim Çabaları
Baltalimanı Anlaşması’ndan .Osmanlının
Değişim Konu okunarak, tartışılacak
Tanzimat
Fermanı’na: Sorununu Anlamak
Değişim Çabaları
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Osmanlı ekonomisi, Tanzimat Fermanı, Baltalimanı Anlaşması
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Giriş
Osmanlı İmparatorluğu Batının Sanayileşme devrimini gerçekleştirmesin kadar dünyanın
en güçlü devletleri arasında ilk başlarda idi.. Askeri etkinlinlikle, savaş başarısı ile ilgili olan
bu üstünlük, Batının sanayi devrimini gerçekleştirmesi ile birlikte, zayıflamaya başlamıştır. Ve
süreç, Osmanl’nın değişimi gerçekleştiremediği
durumda, Osmanlı İmparatorluğunun
çöküşünü getirmiştir. Bu bölümde bu süreci anlamaya çalışacağız.

6.Baltalimanı Anlaşması’ndan Tanzimat Fermanı’na: Değişim Çabalarına Genel Bir
Bakış

Ortaya koyduğu yükümlülükler ile bir süreci başlatan ve 1838 yılında imzalanan
Baltalimanı Anlaşması, Osmanlı ekonomisinde geri kalmışlığın da tescili anlamına gelmiştir.
Baltalimanı Anlaşması’ndan bir yıl sonra, ise “Tanzimat Fermanı” ilan edilmiştir. Tanzimat
Fermanı ise ortaya koyduğu hukuk düzeni ve anlayışı ile genel olarak kabuğuna çekilmiş ve
değişimi sağlayamamış Osmanlı’nın siyasal ve hukuki düzlemde yenileşme ve değişme
çabalarının bir ifadesi olarak ortaya çıkmıştır 218 . Baltalimanı Anlaşması’nın dış ticaretten
üretime yayılan etkisi ve Tanzimat Fermanı’nın hukuksal ve siyasal düzelmedeki etkisi,
Osmanlı’da daha öncesinde “kabuğuna çekilmişliği” kırma noktasında, bir hareket başlattığı
söylenebilir. Ancak, bu gelişmeler kırık dökük gelişmeler olmuştur219.
Bu gelişmeler özellikle Baltalimanı Anlaşma’nın spesifik durumu bir yana, esas olarak içsel
dinamiklerin yeterince besleyemediği hareketler olmuşlardır. Sonuçta, değişimi zorunlu kılan
olgu, zamana ayak uyduramayan Osmanlı’ya yansıyan dışsal şoklardır. Yoksa içeride modern
dünyayı anlama noktasında ciddi bir çabanın da “süreğen, ısrarlı ve birey-dışı (genelleşmiş
boyutta) olarak” bulunmadığı görülür.
Osmanlı İmparatorluğu’na, iktisat boyutuyla da bakıldığında Tanzimat’ın ilanına kadar
Osmanlı bilim ve bilgi dünyasında “kafa yorma anlamında” iktisat bilimine ilişkin ciddi içerikli
bir çalışmanın da olmadığı görülür220. Özellikle özel mülkiyetin yaygınlaşarak güçlenemediği
ortamda, gerek mülkiyet haklarını yaygınlaştırmak ve gerekse padişah karşısında birey
“Aslında bir bakıma “Tanzimat zımnen hem birey’in varlığını tasdik ediyor, hem de onun davranış
biçimini amoral ve asosyal –bu arada, pek rahatlıkla, moral ve/veya immoral, sosyal ve/veya antisosyal- boyutları içerisinde kurabileceği esnek ve oynak normatif bir zeminin de kapısını
aralamıştır”.(A.G.Sayar,”Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması”, Der Yayınları, (İstanbul,
1986), s. 242).
219
Tanzimat fermanı konusunda ayrıntılı bir tartışma için bkz., Barkan, Ö.L., “Osmanlı Devletinin
Sosyal ve Ekonomik Tarihi”, Cilt I, İstanbul Üniversitesi, (Yayına Haz. H.Özdeğer), (İstanbul,
2000), “Tanzimat Tetkiklerinin Ortaya Koyduğu Bazı Meseleler”, ss.253-293.
220
Bu yenileşme hareketlerinde uluslar arasındaki bilginin yayılması şeklinde gerçekleşen iletişim ve
etkileşimlerin payı yadsınamaz. (Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz., A. G. Sayar, Osmanlı İktisat
Düşüncesinin Çağdaşlaşması); Aslında, Osmanlı insanının bu dönemde yeni hareketlere bakışında
da kabuğuna çekilmişlerin izleri görülür. Örneğin, Sultan III.Selim, Batı’da ne olup bittiğini
öğrenmek ve Yeniçeri Ocağı ve devlet teşkilatını modernize etmek için zamanın Dışişleri bakanı Atıf
Efendi’yi gönderiyor ve ondan daha sonra aldığı raporda şu sözleri görüyordu: “Sultanım, burada
Voltaire, Rousseau gibi zındıklar var. Bu zındıklar, hürriyet, eşitlik ve kardeşlik diye tutturmuşlar.
Cumhuriyet diye kışkırtıcı fikirler ileri sürüyorlar.” (Y.Karakoyunlu, Batı ve İslam Felsefesinde
Bilim ve Hukuk”, Essam Yayınları, (İstanbul, 1994), s.16).
218

82

haklarını öne çıkarmak aslında çağdaş bir ekonomik sistemin olmazsa olmaz (sine qua non)
koşullarını oluşturmaktadır ve bu durum özel mülkiyeti padişah iradesine karşı ancak
“vakıflaşma” ile koruyabileceğini idrak eden bir toplum için (bilinen; ancak) yeni bir gelişme
sayılması gereken bir olgudur221.
1838 Baltalimanı Anlaşması’yla ortaya çıkan gelişmeleri anlayabilme noktasında, ilgili
dönemde diplomat olarak görev yapan ve Osmanlı İmparatorluğunda 7 yıl ikamet eden David
Urquhart’dan bahsetmek gerekir222.
Bu dönemde ”.. Türkiye sahip olduğu yer altı ve yerüstü zenginlikleri ile İngiltere’nin
ihtiyacına cevap verecek bir depo olabilmesi ve Türkiye’nin İngiltere için zorunlu malların
tedarikinde Rusya’nın yerini alabileceği düşünülüyordu. Bütün bu taslağı çizen gelişmelerin
ardında, tekrar etmeye hacet yok ki, İngiltere, İngiltere için Ricardian karamsarlığı aşmak
endişe ve gayreti vardır. İçte devamlı genişlemek, sermayesini dışarıda da yatırabilmek için
didinen dinamik İngiliz müteşebbisi, bankeri ve armatörü ile Avrupa’da pazarlarını yitirmenin
verdiği korku ve bunun iç üretimde sebebiyet vereceği ekonomik daralma onları yeni mahreçler
aramaya itecekti. Düşünce platformunda değil de, pratikte Smith-Ricardo geleneğine indirilen
ilk darbe Almanya’daki uygulama ile geldi. Artık bir yanda Hint yolunun güvenceye alınması,
öte taraftan karların düşüşünün önüne geçilmesi için Türkiye Urquhart raporlarının
aydınlığında İngiltere için önem kazanmıştı. Bu da aslında İngilizleri harekete geçirecek dış
ekonomik ilişkileri ve hedefleriyle uyum sağlamaktaydı.223”
D. Urquhart, bu dönemde Osmanlı ekonomisine ilişkin hazırladığı bir kitapta, Osmanlı
ekonomisinin bir hammadde kaynağı ve pazar potansiyeli üzerinde özellikle durmuştur 224 .
Aslında bu dönemin İngiltere’sine bakıldığında, görünen odur ki, Osmanlı ekonomisinin
hammadde ve pazar kaynağı olabilmesi hali, İngiltere açısından bir gereklilik durumundadır.
Çünkü İngiltere, Sanayi Devrimini gerçekleştirmiştir ve bu bağlamda artan üretim için hem
hammadde kaynakları lazımdır hem de pazar lazımdır. Ancak, Osmanlı-İngiltere ilişkilerini,
sadece 1838 Baltalimanı Anlaşması’na da bağlamamak gerekir. İngiltere-Osmanlı
İmparatorluğu iktisadi ilişkileri, 1838 Baltalimanı Anlaşma’sının öncesinde yüksek düzeylere
ulaşmıştır. İngiltere-Osmanlı ilişkisinde, İngiltere’nin Osmanlı İmparatorluğu’ndan çıkarı esas
olarak iki noktada toplanmıştır.
Bunlardan birincisi, Rus yayılmacılığına karşı ve Asya ile güvenli bir bağlantı kurabilmek
için İmparatorluğun toprak bütünlüğünü korumak hedefi idi. İkincisi, ise İngiliz mallarının
Osmanlı toprakları içerisinde ve dışında serbest dolaşımını sağlayabilmek ve İngiliz malları için
güvenli bir pazar oluşturmak olmuştur225. Bu ikili çıkarlardan birinci çıkar ile Osmanlı çıkarının
uyuştuğu çerçevede ilgili dönemde İngiltere Osmanlı İmparatorluğu’na uluslararası düzlemde
önemli destekler de sağlamıştır.
1838 Baltalimanı Anlaşması, bu açılımda, önemli bir gelişme olmuştur. Ancak, öte taraftan,
1838 Baltalimanı Anlaşması ile başlayan süreçte, bu anlaşmanın koşulları, zaman içerisinde

F. Braudel,”Akdeniz ve Akdeniz Dünyası”, (II), Eren Yayıncılık, (İstanbul, 1990), s. 47; Reşat
Kasaba’ya göre, aslında Tanzimat Fermanı da bürokrat kaynaklı merkezin direnişi olmak
durumundadır. Reşat Kasaba, “Osmanlı Ekonomisi ve Dünya Ekonomisi”, Belge Yay., (İstanbul,
1993), s. 47.
222
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. A.G.Sayar, a.g.e., s. 195 v.d.
223
A. G. Sayar, a.g.e., s. 207; Diğer tarafta anlaşmanın imzalanmasından Osmanlı İmparatorluğun
beklentisi, zaten bir sürü problemin var olduğu ortamda, mevcut Mısır sorununda İngilizlerin
Osmanlı İmparatorluğunu desteklemesi beklentisi olsa gerektir.(Sayar, a.g.e.).
224
Sayar, a.g.e.
225
Kasaba, a.g.e., s. 50.
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diğer ülkeler için de geçerli kılınmıştır. Bundan sonra ise artık Osmanlı ekonomisi, sadece
İngiltere için değil, diğer ülkeler için de bir açık pazar haline gelmiştir226.
Burada, her ne kadar ayrıntı gibi görünse de, belirtmek gerekir ki, İngiltere’de Sanayi
Devrimi kendisini büyük ölçüde teknolojik gelişme ile hissettirmiştir227. Teknolojik gelişme ise
üretimin hızlı artışını destekleyen bir etken olmuştur. Teknolojik gelişme ile başabaş giden
Sanayi Devrimi sürecinde bu dönemde dikkati çekici derecede reel büyüme hızına sahip sektör
İngiliz pamuklu sanayi olmuştur. Öyle ki, 1780-1860 yılları arasında İngiliz sanayiinde
verimlilik büyüme hızı yıllık ortalama en fazla artış gösteren sektör bizzat Osmanlı’nın da
üreticisi olduğu pamuklu sanayiinde olmuştur. Bu yıllarda sektörün verimlilik artış hızı yüzde
2.6 olmuştur228. Zaman içerisinde, İngiltere’nin ihracatı Avrupa ülkelerinden çevre ülkelere
yönelmiştir.
Hem Osmanlı-İngiliz iktisadi ilişkilerinin gelişimini ve hem de İngiltere’nin daralan Avrupa
pazarı karşısında nasıl bir çıkış yolu bulabildiğinin işaretlerini de algılayabilme noktasında,
İngiltere imalat sanayi ihracatının bölgesel dağılımının gelişimine bakmak açıklayıcı ve anlamlı
olacaktır. Burada tarihsel süreçte görülen odur ki, 1699-1701 yılları arasında İngiltere
ihracatının yüzde 83.6’sı Avrupa’ya, yüzde 13.3’ü A.B.D. Kanada Bölgesi’ne (“yeni dünya”
diyeceğiz), yüzde 3.1’i ise Osmanlı İmparatorluğu’nun da içinde yer aldığı Afrika, Yakındoğu,
Asya, Avustralya ve Latin Amerika’ya (çevre ülkeleri diyeceğiz) yapılmaktaydı. Her ne kadar
ülke bazlı olmasa, ve bölge düzeyinde olsa da, buradan anlaşılmaktadır ki, 1701 yılına kadar
İngiliz-Osmanlı dış ticaret ilişkilerinin, İngiltere boyutuyla önemli bir payı ifade etmediği
buradan çıkarsanabilir.
1772-1774 yıllarına gelindiğinde, İngiltere’nin ihracat gerçekleştirdiği bölgeler arasında yer
alan Avrupa’nın bu ihracatta payı %86.3’den %45’e düşmüştür. Buna karşın yeni dünyaya
dönük ihracat %13.3’den % 46.9’a, çevre ülkelere dönük ihracat ise %3.1’den % 8.1’e
yükselmiştir. Bu verilerden yapılabilecek çıkarsama, Osmanlı’nın da içinde yer aldığı çevre
ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, payında sıçrama niteliğinde belirgin bir artış vardır. Bir
bakıma, 1772-1774 verileri, İngiltere için, ihracatta Avrupa’nın göreli önemliliğinin
zayıfladığını ve İngiltere’nin yüzünü çevre ülkelere doğru döndürdüğünü (döndürmek zorunda
olduğunu) göstermektedir. 1804-1806 yılları arasında ise çevre ülkelere yapılan ihracat yüzde
8.1’den yüzde 13.3’e çıkarken, Avrupa’ya dönük ihracat %45’den 37.3’e düşmüş, yeni dünyaya
dönük ihracat ise %46.9’dan % 49.4’e çıkmıştır229.
Bu zaman aralığında, artık İngiltere’nin imalat sanayi ihracatında, Avrupa pazarlarına göre
belirgin olarak, çevre ülkeleri ve yeni dünya pazarlarına yöneldiği görülmektedir. Çünkü,
İngiltere’nin ihracatında %37.3 payı olan Avrupa ülkelerine karşı, çevre ülkeleri ve yeni dünya
ülkelerinin payı %62.7’ye yükselmiştir. Bir bakıma, daralan Avrupa pazarı yerine çevre
ülkelerinin ve yeni dünya ülkelerinin payındaki artış bu ülkeler üzerinde yoğunlaşmaya mecbur
kılmıştır.
1834-1836 zaman aralığına gelindiğinde, bu zaman aralığında, İngiltere’nin ihracat
pazarlarında farklılaşma artık iyice belirginleşmiştir. Görülen odur ki, Osmanlı’nın da içinde
yer aldığı çevre ülkelerine yapılan ihracat olağanüstü (yüzde 118 artış ile) toplam ihracatın
yüzde 29’una ulaşmıştır. Bu zaman aralığında Avrupa’ya dönük ihracat payı ise yüzde 36.3’dür.
Ancak, bu yıllarda Amerika’da da sanayileşme kıpırtıları vardır. Bu bağlamda da, yeni dünyaya

Osmanlı ekonomisinin toplumsal yapısın kapitalist ekonomik yapı ile ilişkisi ya da ilişkisizliği
konusunda tartışma için bkz., M. Sencer, “Osmanlı Toplum Yapısı”, Anı Yayınları, (İstanbul,1969).
227
N.F.R.Crafts, “British Economic Growth during the Industrial Revolution”, Clarendon Press,
(Oxford,1990), s. 7.
228
Crafts, a.g.e., s. 86, (Table 4.4)
229
Crafts, a.g.e.
226
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gerçekleştirilen ihracatın toplam ihracata oranı yüzde 34.7’ye düşmüştür*. Burada önem taşıyan
nokta, yeni dünyaya dönük ihracat da düşerken, Avrupa ve Yeni Dünya olmak üzere, bu iki
grubun yerine Osmanlı’nın da içinde yer aldığı, çevre ülkelerin payının belirgin olarak artış
göstermesidir
1838 Baltalimanı Anlaşması’nın imzalanmasının da sonrasını ifade eden, 1854-1856 zaman
aralığına gelindiğinde, yukarıdaki pazar-yer değişimi olgusu iyice belirginleşmiştir.
İngiltere’nin ihracatında artık çevre ülkelerinin payı yüzde 43’e çıkmıştır. 1804-1806 zaman
aralığına göre, 1854-1856 zaman aralığında, ortaya çıkan bu artış önemli bir değişim
anlatmaktadır. Çevre ülkelerin İngiliz mallarına dönük ithalatları bu şekilde bir gelişme
sergilerken, İngiltere’nin ihracatında Avrupa bölgesi’nin payı artık yüzde 28.9’a inmiş; Yeni
Dünya’nın İngiltere ihracatındaki payı da yüzde 28.1’e düşmüştür230.
İngiltere’nin çevre ülkelere ithalatının belirgin artış göstermeye başladığı 1800’ler
sonrasında, artan ithalatın etkisinde Osmanlı sanayiinde çözülme hız kazanırken, Osmanlı’da
değişim hareket “isteklerinin” de hızlandığı görülür. Zaten bu dönem, artık Osmanlı’nın
belirgin olarak takatten düştüğü yıllardır da. Ancak bu gelişmeler, tekrar belirtmek gerekir ki,
büyük ölçüde dışsal şokların yansımaları olmaktan öteye gidememiştir. Bu yüzden de bu
gelişmeler aslında kırık dökük gelişmeler olarak tanımlanmalıdır. Bunu Tanzimat Fermanı’nda
da görmek mümkündür. Örneğin, her ne kadar bir yenileşme hareketi olarak ortaya çıksa da
“Tanzimat Hareketi” yaşanan şaşaa’nın aksine kendisinden beklenilen başarımı tam anlamıyla
sağlayamamıştır231. Ancak Tanzimat Fermanı’nın, formel anlamda “başarısız olsa da” değişim
sürecini başlattığı da açıktır232. Ancak, bu değişim ise politik-hukuki hareketlerden öteye, ki
özellikle iktisat dünyasına taşınamamış değişiklikler anlamına gelmiştir.
Osmanlı’da 1838 ile başlayan değişim kendisini kırık dökük bir gelişme olmaya mahkum
kalırken, dönemin İngiltere’sine göre (daha sonra ilerleme kaydedecek olmakla birlikte) geri
kalan ülkeler arasında yer alan ülkelerin ise bu farklılaşmaya (İngiltere ile aralarında olan
endüstriyel farklılaşmaya) tepkileri keskin ve farklı olmuştur. Örneğin 1836-1838 yılları
arasında serbest dış ticaret denemesini yapan A.B.D. bu yönelişin ekonomide bunalımı
getirmesi nedeniyle, Osmanlı’nın 1838’deki Ticaret Anlaşması’nın aksine, 1842 yılında
gümrük vergilerini geri getirmiş ve korumacılık yaklaşımları da güç kazanmaya başlamıştır233.
Almanya ise gümrük birliği politikaları ile iç pazarını hem büyütmeye ve hem de dışa karşı
korumaya çalışmıştır. Bu ülkelerde, (bunlara Japonya’yı da eklemek gerekir) değişim ve
dönüşüme dönük çabalarında başarılı olmuş ve ekonomik gelişme yolunda önemli aşamalar
kaydetmiştir. Oysa Osmanlı İmparatorluğu’nda da, değişime dönük çabalar olsa da, bunlar
başarılı olamamış ve süreç içerisinde, önce İngiltere’nin ve daha sonra diğer ülkelerin bir pazarı
ve hammadde kaynağı konumuna girmiştir.
Aslında 1700’lerden 1900’lara uzanan tarihin bu dönemi, dünya ekonomisi bağlamında,
ayrıntılı ekonomik gelişme örnekleri sunmuştur. Bir yanda devletin desteği ve öncülüğünde
Bu dönemde Amerika’da da sanayileşme sürecinde hızlanmalar kaydedildiği görülür. Avrupa’da ise
“Zolverein” (Gümrük Birliği” ile Almanya sanayileşmede önemli gelişmeler sağlamıştır. Oysa çevre
ülkeleri arasında yer alan ve Ortadoğu, Afrika, Anadolu v.d. bölgeleri ile Osmanlı, çevre ülkeleri
içerisinde önemli bir pazar durumuna gelmişlerdir. Ancak, tabii ki, bu veriler spesifik olarak Osmanlı
bölgesini veremediği için, Osmanlı ekonomisine dönük değerlendirme tahmini olmak zorundadır.
Ancak, şu da bir gerçektir ki; İngiltere’nin 1838’de Osmanlı ile imzalandığı Ticaret Anlaşması, bu
bağlamda (İngiltere’nin değişen ihracat pazarları bağlamında) anlamlı bir ilişkinin sinyallerini de
vermiyor değildir.
230
Veriler için bkz., Crafts, a.g.e., s. 145.
231
Y. Karakoyunlu, “Türk Çağdaşlaşma Sürecinin Ekonomik Boyutu”, Diyalog Yayınları,
(İstanbul,1997), s.19-20.
232
Tanzimat önlemlerinin en temel hedeflerinden birisi vergi toplamayı kolaylaştırmaktı. Hazinenin
merkezileştirilmesi, klasik düzenin valileri, tımarlıları veya öteki aracıları yerine vergi toplamada
doğrudan maaşlı hükümet görelilerini yetkili kılmak idi.(Zikreden Kasaba, a.g.e., s. 47)
233
G. Kazgan, “Tanzimat’tan XXI.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi”, Altın Kitaplar, (İstanbul,199), s. 33.
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yürüyen merkantilizm sonrası güçlenen dönemin İngiltere’sinde “Laissez faire” güç kazanmaya
başlarken, diğer yanda ise ekonomik gelişmesini sağlayabilmek için “Tarihçi ekolün de
etkisinde ve devletin desteğinde sanayiini ”koruma” ile kurmaya ve geliştirmeye çalışan
Almanya ve 1de serbest dış ticaret denemesini gerçekleştiren ve daha sonra bundan vazgeçen
A.B.D. vardır. Bu örnekler içerisinde Osmanlı ekonomisi ise içsel dinamiklerinin
güçsüzlüğünde, dışa açık bir pazar örneği olmuştur. Bunun göstergesi dış ticaret dengesinin ve
üretim yapısı verilerinin gelişimidir.
Tüm bu veriler ve anlatımlar bağlamında, Osmanlı ekonomisinde, ayrıntıya inilerek
bakıldığında, karşımıza yine politik düzleme paralel giden ekonomik düzlemde, “döneme ayak
uyduramamışlığın” izleri bulunmaktadır. Döneme ayak uyduramamış olmanın altında ise,
buharlı sanayiye geçiş yapmış ve üretimin sistematiğini oluşturmaya/geliştirmeye çalışan,
zamanın gelişme yolundaki Avrupa ekonomileri karşısında; hala üretim yapısı olarak toprağa
bağlı, bu halde iken mevcut toprak rejimi de deforme olduğu halde buradan bir ivmenin ortaya
çıkamadığı bir Osmanlı ekonomisi yer almaktadır. Aslında bu durum çağa ayak
uyduramamışlığın fotoğrafını oluşturmuştur. Ancak burada bu fotoğrafı daha iyi ortaya
koyabilmek için Osmanlı toprak rejiminin ayrıntılarına inmek gerekmektedir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Osmanlı devletinin geri kalmasının nedenlerinin neler olduğunu anlamaya
çalıştık. .
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BÖLÜM SORU LARI
1)Osmanlı’da değişimin en önemli göstergelerinden biri nedir?
a)Tanzimat Fermanı
b)Enderun’un Açılması
c)Azınlık haklarının tanınması
d)Veziri Azamın yetkilerinin sınırlandırılması
2)Baltalimanı anlaşması ne zaman imzalanmıştır?
a) 1724 b)1838 c) 1911 d) 1654
3)Osmanlı’da vakıflaşmaya yönelmede aşağıdakilerden hangisi gerekçe olarak görülebilir?
a) Özel mülkleri padişah müsaderesine karşı koruma
b)Vergiden kurtulmak için
c)Yeni fethedilen yerleri inşaa etmek için
d)Askerlerin birbiriyle yardımlaşması için
4) David Urquart için Osmanlı İmparatorluğu nedir?
a) İyi bir müttefik.
b)Orta Asya’ya açılan bir kapı.
c) Rusya’nın yerine geçebilecek zorunlu mal tedarikçisi ve Pazar ülke.
d)Hiç biri
5)1800’lü yıllarda Almanya ekonomisini korumak ve güçlendirmek için hangi ekonomik ekol
bağlı kalmıştır?
a) Tarihçi Ekol
b)Liberal Hürriyetçilik
c) Ekonomik endüstriler Tezi
d) Hiç biri
6) İngiltere’de sanayi devrimi süreci nasıl gelişmiştir? Açıklayınız.
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9)Tanzimatın ilanı hukuksal-eoknomik ve toplumsal anlamda ne anlama gelmiştir?
10) İngiltere’nin ihracat pazarlarındaki değişim nasıl bir gelişim göstermiştir?
Yanıtlar
1)a 2)b 3)a 4)c 5)a
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7
OSMANLI’DA KADİM TOPRAK REJİMİ VE DEĞİŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Osmanlı’nın egemen toprak rejimini ve bu rejimde değişimi öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Osmanlı’nın Toprak Düzeni nasıldır?
Osmanlı Toprak Düzeni (Sistemi) değişim göstermiş midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Osmanlı’da
Kadim
Toprak Rejimi ve Değişim

Osmanlı’da
Kadim
Toprak Rejimi ve Değişim

Kazanım
Osmanlının Toprak Rejimi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Konu okunarak, tartışılacak

Toprak Rejiminde Değişim

Konu okunarak, tartışılacak
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Anahtar Kavramlar
Osmanlı Toprak Düzeni, Miri Topraklar

95

Giriş
Osmanlı devletinde toprakların sahipliği özel bir düzene tabi olup , bu düzende devletin
topraklar üzerinde etkinliği yüksek düzeyde olmuştur.

7. Kadim Toprak Rejimi ve Değişim
Esas olarak Osmanlı ekonomisinin üretim yapısı olarak tarıma dayandığı söylenebilir. Bu
bağlamda üretim yapısının üzerine inşa olduğu toprak rejiminin incelenme zorunluluğu vardır.
Osmanlı toprak rejimi büyük ölçüde miri (devlete ait) bir karakter arz etmiştir. Osmanlı’nın
içinde bulunduğu dinsel iklim olan islamiyette arazi, haraci, öşri ve emiri olarak üç kısma
ayrılmıştır. Oysa Osmanlılar, Anadolu beyliklerinden aldıkları yerleri eski şekilleriyle aynen
kabul edip, Rumeli’de elde ettikleri yerlerin hepsini emiri, yani devlete ait arazi olarak
tapulamışlar ve yalnız buradaki kilise ve manastırlara ait dini vakıfları ise tanımışlardır. Arazii Emiriyye veya Arz-ı memleket denilen yerler devlete ait topraklar sınıfında olup, bunlar öşür
ve resimlere konu olurken, aynı zamanda hizmete göre büyük, orta ve küçük parçalara
bölünmüştür234. Diğer taraftan fethedilen yerlerdeki araziler ise üretim gerçekleştirilmek şartı
ile eski sahiplerinin tasarrufunda bırakılmıştır235.
Bu toprak-mülk yapısı içerisinde emiri (Miri) araziler
(a) has,
(b) zeamet
(c) tımar olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. Emiri araziyi ekip biçenler, tasarruf ettikleri
tarlaların öşür ve resmi olarak her yıl devlet hazinesine verecekleri zahire veya bedelini, kime
ve neyin verileceğini hükümetin belirlediği şartlarda, ödemekle yükümlü olmuşlardır. Tahsis
edilen öşür ve resim “Tımarlı Sipahi”ye ait ise ödeme ona yapılmıştır. Tasarrufta bulunulan
arazinin geliri “zeamet” ve “has”a ait ise öşür ve resim o zeamet ve has sipahilere verilmiştir.
Tımar, zeamet, has sahiplerinin kendilerine tahsis edilen topraklardan aldıkları öşür ve resme
“dirlik” ve bu dirliğe sahip olan has, zeamet ve tımar erbabına da “sahib-i arz” adı verilmiştir.
Sahib-i arz, öşrü kendisine ayrılan toprakları, reayanın vazifesini yapmadığı zaman hükümdara
vekaleten onun elinden alıp, başka birine verebildiği için “sahib-i arz” sıfatı ile
tanımlanmıştır236.
Köylerden/Köy topraklarından öşür alınması olgusu Selçuklular döneminden beri söz konusudur.
Selçuklular köylerden haraç ve öşür adıyla iki vergi alıyordu. Baykara, a.g.e., s. 84.
235
Fernand Braudel,“Akdeniz ve Akdeniz Dünyası” adlı eserinde şunları söylemektedir. “Türk fethi
başlangıcında doğal olarak boyun eğdirilen toplumların aleyhine olmak üzere gelişmiştir.... fakat
galip [Osmanlı] işin siyasal cephesini de ihmal etmemiştir. Bu II. Mehmet’in [Fatih Sultan Mehmet]
1453’ten itibaren İstanbul’a davet ettiği Rumlara tanıdığı ayrıcalıklarda görülmüştür. Türkiye
sonunda, yarımadanın bütün halklarının yerini aldıkları, galiple işbirliği yaparak ilginç bir şekilde
şurada veya burada Bizans İmparatorluğunun ihtişamını yeniden ortaya çıkardığı kadroları
yaratmıştır. Bu fetih yeniden bir düzen, bir “Pax Turcica” kurmuştur. [Braudel, a.g.e., s. 6.].
236
İ. H. Uzunçarşılı,“Osmanlı Tarihi”, Cilt:IV/I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, (Ankara,1988), s.504505. Burada reaya kavramı, araziyi ekip biçen halkı anlatır. Reaya, toprağı ekip, biçmek, mamur
etmek şartı ile onu muhafaza eder, aksi takdirde sahib-i arz tarafında toprağı elinden başkasına
verilmek üzere alınırdı. Ve bunlar da “arazi takrir defteri”ne kaydolunurdu. Reaya toprağının
tasarrufu miras yoluyla devrediyordu. Sahib-i arz aslında burada devletin araziye dair temsilcisi
niteliğinde idi. [Uzunçarşılı, a.g.e., s. 506.]. Osmanlı toprak sistemi hakkında ayrıntılı bir çalışma
234
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Osmanlı’da arazi-i emiriye’den başka vakıf ve mülk topraklar da var olmuştur. Aslında, bu
tür araziler, arazi-i emiriye’den ayrılmak suretiyle kurumlara ve hizmet karşılığı bazı kimselere
verilmiş yerlerdir. Vakıf arazinin öşür ve resmi ise dini, ilmi ve toplumsal kurumlara ayrılmıştır.
Vakıf reayası, arazisinin öşür ve resmi hangi vakfa tahsis edilmiş ise o vakfın mütevellisine
vermekle yükümlü kılınmıştır. Vakıf mütevellisi ise bu gelirleri hasredilen yerlere harcamak
zorunluluğunda olmuşlardır. Bu vakıf arazileri bir başkasına satılamaz ve hediye edilemez bir
nitelik arz etmişlerdir. Mülk arazi ise hizmet karşılığı verilmiş olup, bunun da alt-türleri söz
konusu olmuştur. Bu tür mülk grubu içerisinde yer alan, tam sahipliğin olduğu mülklerde, mülk
sahipleri özel mülk mantığında bu mülkleri serbestçe alıp satabilmiş; bağış yapabilmiş ve miras
olarak bırakabilmişlerdir237.
Bir bakıma bu mülkler Osmanlı toprak rejiminde özel mülkiyetin barınabildiği alanlar
konumunda olmuştur. Kendi içerisinde bir bütünsellik arz eden bu yapı süreç içerisinde
bozulmuştur. Oysa, dönemin önde olan ülkesi (merkez) konumunda olan İngiltere (ve ardından
gelişmesini sağlayabilen diğer ülkeler), dünya çapında yeni hammadde kaynakları elde eder ve
buralardan hatırı sayılır hammadde ve diğer girdi kaynakları ve değerli madenler elde eder iken,
bunlardan da aldıkları destek ile ekonomilerini geliştirmişlerdir. Ortaya çıkan teknolojik
gelişme, sadece sanayi alanında kalmamış, diğer alanlarda da gelişmeler söz konusu olmuştur.
Ortaya çıkan bu değişim süreci ise sonuçta, tabii ki, muharebe sistem ve teçhizatlarının da
gelişmesine yol açmıştır. 1800-1900 yıllarını içeren zaman aralığına bakıldığında ortaya çıkan
buluşlar karşısında Osmanlı’nın bu noktalardan uzak oluşu, ekonomik yapı ve teknolojik gerilik
düzeyi ile çöküntü döneminde oluşunu betimler.. Özellikle bundan daha önce başlayan
sanayileşme çabalarının sonucunda bir yerlere gelen batı ülkeleri, sürekli ortaya koydukları
teknolojik gelişmeler ile ekonomik yapılarını üst noktalara taşıyorlardı. Ancak batıda bu
değişimler yaşanırken, Osmanlı ise Parvus Efendi’nin deyimi ile bozulan gelir-gider
dengesizliği içerisinde “mali tutsaklık” içerisinde yaşıyordu.
Bunun karşısında Osmanlı ise bir yanda kamusal-toplum-sal-ekonomik düzlemde
değişiklikleri gerçekleştirememiş; diğer yanda maddeyi keşfetme ve dönüştürme sürecini
başlatamamıştır238. Tabii ki, Osmanlı’da da dönüşüm sağlayabilme noktasında bir kısım çabalar
mutlaka gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Ancak bunlar ya etkili olamamış ya da dar bir çevre
içerisine sıkışmıştır. Dr. A.G. Sayar’ın da belirttiği gibi, bu dönemde “iktisadi hürriyetçiliğin
asgari esaslarını sağlayacak unsurlardan biri olan özel mülkiyetçi eğilimler kişisel arzu ve
ihtirası tatmin ettiği için liberalizme sığınılıyordu. Bu kişisel arzu ve tatminin sahne gerisinde
Osmanlı iktisad zihniyeti bütün gövdesiyle ayakta idi: Gösteriş ve ihtişama açık tüketimi ile
konak hayatı, ululanma, asalet iddiası, altın ve gümüş iddiharı vs. Dolayısıyla sadece toprakta
gözlemlenen özel mülkiyetçi eğilimler diğer üretim vasıtaları için bu yönde bir dürtüyü
vermekten çok uzaktı. Neticede 1830’lardan sonra sistematik bütünlükten yoksun, gecikmeli ve
kopuk bir istikamette akan Batılı iktisadi fikirlerin hayatiyetini idame ettirecek şartlar Osmanlı
ülkesinde yoktu239.” Bunun diğer bir göstergesi de din ve törenin karşılıklı etkinliğine, devletin
de eklendiği durumda, Osmanlı-Türk’ünün maddeye pasif bakışı büyük ölçüde toplumsal
dinamiklerin gelişememesinde belirleyici bir rol oynamıştır. Özellikle Tanzimat sonrasında,
ekonomi düşüncesi ile ve de ticaret ile yoğunlaşır ve bu bağlamda gayri-müslimler iktidar ve
güçlerini artırırlarken, Türk’lerin daha ziyade askerlik ve memurluk gibi kamusal görevlere
talip oldukları görülüyordu.

olarak bkz., Ö. Lütfü Barkan, ‘Türkiye’de Toprak Meselesi”, (Toplu Eserler 1), Gözlem Yayınevi,
(İstanbul, 1980), (özellikle s. 294-332 ve ayrıca, 158-189; 231-247; 249-266).
237
Uzunçarşılı, a.g.e., s. 505.
238
A.G.Sayar, “Marjinalizmin Türkiye’de Girişine Dair Notlar”, Prof.Dr. Süleyman Barda’ya
Armağan”, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt,45, (İstanbul, 1988), s.417).
A.G.Sayar,”Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması”...,s.300-301.
239
Sayar, a.g.e., s. 417.
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Bu boyutuyla da sonuçta, geri kalmışlık sürecinde imparatorluk özellikle gelişme yolundaki
Avrupa ülkeleri karşısında askeri gücünün de azalmasına bağlı olarak gerileme/çö-küş sürecine
girmiştir. Bu süreçte ise imparatorluk güçsüzleştikçe, toprak rejiminde de deformasyon (mevcut
formun bozulması anlamında) ortaya çıkmıştır. Zahmetli sanayileşme sürecini gerçekleştirme
yolunda önemli ilerlemeler kaydetmiş olan Avrupa ülkeleri karşısında, merkezi otoritenin
karşısında servet ve dolayısıyla ekonomik odaklar oluşturma boyutuyla, iktidar sujeler
çıkaramayan Osmanlı ekonomik ve politik yapısında, çözülme sürecine girilirken, çözülme
sürecinde dönem sonuna doğru toprak sahipliği noktasında yeni güç merkezleri ortaya çıkmaya
başlamışsa da, bu dönüşüm esas olarak sadece toprak sahipliği ile ve küçük çaplı gelişmeler ile
sınırlı kalmıştır240.
“Çiftliklerle tımar düzeni arasında farklar tartışılırken bazen çiftliklerin daha büyük
olduğundan söz edilir... Fakat son yıllarda yapılan araştırmalar bu sanıların yanlışlığını
kanıtladı. Bunların bulgularına göre, Balkanlar ve Batı Anadolu’daki çiftliklerin çoğu küçük
birimlerden oluşuyordu. Örneğin Makedonya’da Manastır bölgesinde bulunan çiftliklerin
%75.5’i 58 hektardan küçüktü... Batı Anadolu’da ise bu büyüklükler 90’la 734 hektar
arasındaydı. Birkaç bin akrelik Prusya ve Polonya çiftlikleri ile karşılaştırıldığında, Osmanlı
çiftlikleri bu bakımdan, gerçekten öyle büyütülecek şey değildi.”241
Osmanlı toprak rejiminde değişimden bahsederken, 1858 Arazi Kanunnamesi üzerinde
durmak gerekir 242 . Buna göre imparatorluk bünyesindeki araziler ile 5 kısma ayrılmıştır.
Bunlardan birincisi, “arazi-i miriyye” olup, mülkiyeti devlete, tasarruf hakkı özel kişilere ait
toprakları ifade etmiştir. İkinci arazi kümesi ise “arazi-i memlüke” olarak tanımlanmıştır. Bu
mülkler özel kişi mülkiyetindeki toprakları anlatmıştır. Bu topraklar (i)emiriye topraklarından
mülkiyete dönüştürülen yerler, (ii)öşri topraklar, (iii)haraci topraklar ve (iv)kasaba ve
köylerdeki arsa ve eklerinden oluşan yarım dönüm yerler olmak üzere dört kısma ayrılmıştır.
Üçüncü arazi türü ise “arazi-i mevkufe” olarak tanımlanan vakıf topraklarıdır. “Arazi-i
Metruke” olarak anılan araziler toplumun kullanımına açık kamusal alanlar olarak dördüncü
sırada yer almıştır. Beşinci sırada ise “Arazi-i Mevat” olarak tanımlanan ve kimsenin
mülkiyetinde olmayan ve de kullanım (imar) imkanı olmayan topraklar yer almıştır243.
Aslında bu yıllarda toprak rejimine ilişkin sadece bu düzenlemenin olduğu söylenemez.
Çünkü, Tanzimat’ın ilanından sonra toprak rejimine dair sadece bu değil, daha bir dizi
düzenleme gerçekleştirilmiştir244.
Dikkate değer bir biçimde, değişiklik doğurucu anlamda, 1839 Tanzimat Fermanı
sonrasında, Osmanlı toprak rejiminde düzenleme/mevzuat etkinliğinde bir artış ortaya
çıkmıştır. Bu düzenlemeler arasında ise yukarıda da belirtilen 1858 (1274) tarihli “Arazi
Kanunname-i Humayunu”, 1869 tarihli kanun ve 1910 tarihli kanunlar bu alanda içerikleri
nedeniyle özel bir öneme sahip olmuşlardır. 1869 (1284) yılına ait kanun arasında özel bir
öneme sahip olmuştur. Çünkü bu kanun ile, yabancılara toprak mülkiyetine sahip olabilme
hakkı sağlanmıştır. Belirtmek gerekir ki, 16 Haziran 1869 (1284) tarihli kanunun
yayınlanmasından önce Osmanlı İmparatorluğu’nda yabancıların toprak sahibi olma hakkı
yoktur. Öyle ki, 1858 tarihli kanuna göre, Osmanlı tebaası bir kişinin arazisi, Osmanlı tebaası
Kasaba, a.g.e., s. 27. Ancak, bu durumun yavaş da olsa, (küçük topraklarda köylülerin toprak
sahipliğini yitirmeleri ve toprak mülkiyetinde temerküzün ortaya çıkışı şeklinde) 18.yüzyıl ortaları
ile birlikte, değişmeye başladığı görülür. (Kasaba, a.g.e., s. 28.)
241
Kasaba, a.g.e., s. 27-28.
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Sayar, “Türkiye İmparatorluk Dönemi Mali Olayları”, İ.İ.T.İ.A. Nihad Sayar Yayın ve Yardım Vakfı
Yayınları No: 281, (İstanbul, 1977), s. 198).
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tarihli tapu nizamnamesi, 1265 tarihli Meclis-i Valay-i Ahkam-ı Adliye mazbatası ve sadrazam
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olmayan bir evlat ya da diğer yakınlarına dahi miras bırakamamıştır245.
Tanzimat öncesinde, köylünün ürünü “Yed-i Vahid” denilen tek fiyat ile devlet tarafından
satın alınması uygulaması vardı 246 . Tanzimat’ın ilanı sonrasında toprak rejimine ilişkin
düzenlemeler artarken, aynı zamanda tarım sektöründe de yeni kurumlaşmalar ortaya çıkmıştır.
Bunlar arasında Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak bir “Ziraat Meclisi”nin kurulması özel bir
öneme sahiptir. Gelişmeler sadece bununla sınırlı kalmamıştır. 1843’de eyalet, sancak ve
kazalarda Ziraat müdürlükleri oluşturulmuştur. 1846 yılında ise “Ziraat Nezareti” kurulmuştur.
Bu bakanlığın kurulması ile birlikte, bütün tarımsal-kamu kuruluşları bu bakanlığa
bağlanmıştır. Ancak daha sonra bu bakanlık Ticaret Bakanlığı ile birleştirilmiştir. Bununla
birlikte, çıkarılan özel kanun ve yönetmeliklere göre, ziraat, ticaret ve zenaatla uğraşanlara
yardımcı olmak amacıyla düşük faiz ile kredi sağlanması, tarlada çalıştıkları sürece köylülerin
çeşitli nedenlerle, takip, tazyik edilmemesi ve tutuklanmaması gibi kamusal düzenlemeler
(mevzuat) getirilmiştir247.
Yine Tanzimat sonrasında ziraatın gelişmesi için köylülere aşılama, fidan ve hayvan
yetiştirme, ekme, biçme, depolama hakkında bilgiler verilmeye başlanmış,1850’de de bu amaca
dönük olarak tatbiki bir Ziraat Okulu kurulmuştur248. Bu veriler de göstermektedir ki, 1839
Tanzimat Fermanı, kabuğuna çekilmiş Osmanlı ekonomisinde değişim çabasının gündeme
gelmeye başladığının işareti anlamına gelmiştir.
Osmanlı tarım kesiminde 1869 yılı verileri ile 2-20 hektar arasında olan küçük tarımsal
işletmelerin toplam işlenebilir arazilerin yüzde 75’ine sahip olmuştur. Buna karşın, 20
hektardan büyük olup,ortalama 120 hektar dolayında olan tarım çiftlikleri toplam işlenebilir
arazilere oranının da yüzde 25’ine sahip olmuşlardır. Bu dönemde küçük işletmeler ise
çoğunlukla doğrudan üreticiler ve ortakçılık şeklinde faaliyet göstermişlerdir. Büyük tarımsal
işletmelerde ise üretim etkinliğinin daha ziyade ortakçılık şeklinde yürütüldüğü tespit
edilmiştir249.
Eldeki veriler itibariyle, 1907 yılında yapılan ziraat anketinin sonuçlarına göre, Trakya ve
Rumeli’de 10 dönümden küçük toprağa sahip işletme/çiftlikler toplam ziraat alanı itibariyle
yüzde 34 iken, 10-50 dönüm arası araziye sahip işletmeler yüzde 47’lik paya sahip olmuşlar ve
50 dönümden büyük toprağa sahip işletmeler ise yüzde 19 düzeyinde olmuştur250. Belli bir
bölge kesitindeki bu veriler, tarımda küçük işletme ağırlığını göstermiştir. Diğer taraftan
Profesör Ş. Pamuk’un araştırmasına göre 251 Adana’da işletme büyüklüğü dağılımı 100
üzerinden 10 dönümden küçük araziye sahip işletmeler toplam işletmelerin yüzde 17 iken, 1015 dönüm işletmeye sahip araziler yüzde 36, 50 dönümden büyük araziler ise yüzde 47
düzeyinde olmuştur252.
Trakya’da 10 dönümden küçük araziye sahip işletmeler toplam işletmelerin yüzde 55’ini
oluşturmuştur. 10-15 dönüm arası araziyi işleyen işletmeler toplam işletmelerin yüzde 28’ini,
50 dönümden yüksek araziye sahip işletmeler ise toplam işletmelerin yüzde 17’sini
oluşturmuştur. Orta Anadolu’da 10 dönümden küçük işletmeler toplam işletmelerin yüzde
23’ünü oluşturmuş iken, 10-15 dönüm arası arazi işleyen işletmeler toplam işletmelerin yüzde
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52’sini, 50 dönümden fazla araziye sahip işletmeler ise toplam işletmelerin yüzde 25’ini
oluşturmuştur253.
Doğu Anadolu’nun, orta eşik bölgesinde küçük işletmeler toplam işletmelerin yüzde 41’ini
oluşturur iken, güney eşikte yüzde 23’ünü oluşturmuştur. 50 dönümden büyük araziye sahip
işletmeler orta eşik kısmında yüzde 18 paya sahip iken, güney eşikte yüzde 40 düzeyine
çıkmıştır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde küçük işletmeler toplam işletmelerin yüzde 43’ünü
oluştururken, 50 dönümden büyük işletmeler ise toplam tarım işletmeleri içerisinde yüzde
15’lik bir paya sahip olmuştur. Batı Anadolu ve Marmara bölgesinde ise küçük işletmeler
toplam işletmelerin yüzde 3’ünü oluşturur iken, orta ölçekli 10-15 dönüm arası araziye sahip
işletmeler) toplam işletmelerin yüzde 46’sına, büyük işletmeler ise toplam işletmelerin yüzde
25’ine eşit olmuştur254.
Ancak burada şunu belirtmek gerekir ki, büyük ölçekli işletme yapısının toplamda düşük
paylara sahip olması bir yana, mevcut haliyle, çiftliklerin ortalama büyüklükleri de Trakya
Bölgesi’nde 24 dönüm iken, Batı Anadolu ve Marmara Bölgesi’nde 35 dönüm, Doğu Karadeniz
Bölgesi’nde 18 dönüm, Adana’da 77 dönüm, Orta Anadolu’da 35 dönüm ve de Doğu
Anadolu’da ise 39.5 dönümdür255. Bu görünüm ile tarım kesiminde küçük işletme yapısının
hakim olduğu söylenebilir.
Esas üretim kesimi tarım olan Osmanlı ekonomisinde, 1900’lü yıllarda, tarımsal üretimin
bileşimin bileşimine bakıldığında görülen odur ki, sanayi bitkileri ve bağların payı, Adana’da
yüzde 35.1 iken, Orta Anadolu’da yüzde 6.6; Doğu Anadolu’da yüzde orta eşikte yüzde
10.1,Güney eşikte ise yüzde 9.7 olmuştur. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ise bu ürünlerin
tarımsal üretimdeki payı yüzde 3.2 ve Trakya’da da yüzde 11.9 olmuştur256.
1912 yılında yapılan sayım sonuçlarına göre, Osmanlı ekonomisinde, tarımda, üretimde
büyük ağırlık tahıl grubunda olmuş olup, sınai bitkiler olarak tanımlanan tütün, pamuk, afyon,
keten ve kendir üretimi ise toplam ekilebilir arazi bazında yukarıdaki verileri teyid eder
biçimde, oldukça küçük bir alanı ifade etmiştir. Üretimde hektar başına verimlilik noktasında
yine 1912 yılı verilerine göre, buğday ürününde hektar başına verimlilik 1.450 kg iken, pamuk
ürününde 500 kg olmuştur257.
Hayvan sayısı itibariyle ise I. Dünya Savaşı sonunda 11.200 milyon adet ile küçükbaş
hayvan olarak, koyun cinsi hayvan mevcudu sayı olarak en başta yer alırken, sığır cinsi hayvan
mevcudu ise 4.118 milyon adet ile ikinci sırada yer almıştır258. Bu dönem itibariyle, tahmin
edilen (öngörülen) milli hasıla içerisinde yüzde 59 gibi bir tarım kesimi payı ile tarımsal kesim
ağırlığı yüksek düzeyde bulunmaktadır (ağırlıklı olarak da tahıl, üzüm, tütün, incir, pamuk,
haşhaş vb. ürünler olmuştur). Bu görünüm sonucu olarak da, sanayi kesiminde mevcut sınai
atölyeler daha fazla tarım ve maden kesiminin ürettiği temel ürünleri işlemek durumunda
olmuşlardır.
19. yüzyılda, özellikle yüzyılın ortaları ile birlikte dünya ekonomisinde olduğu gibi,
Osmanlı ekonomisinde de tütün üretimi ve bunların ticareti özel bir yere sahip olmuştur.
Örneğin 1908 yılı verisi olarak Osmanlı ihracatında tütün ihracatının payı yüzde 12 olup, bu
pay ile tütün ihracatta ilk sırayı almıştır259. Bu nedenle, bu dönemde Reji İdaresi’nin de varlık
nedenini oluşturan tütün üretiminde üretim gelişmelerine bakıldığında, görülen odur ki, 1884
yılında tütün üretimi 22.479 bin kilodur. 1885’de üretim düzeyi 23.198 bin kiloya çıkmıştır.
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Ancak daha sonraki yıllarda üretimde bir düşüş eğilimi ortaya çıkmıştır. Bu üretim düşüşü 1887
yılında 14.228 bin kiloya kadar devam etmiştir. Daha sonraki yıllarda ise tütün üretimi yeniden
artış eğilimine girmiştir260.
Buna göre, -1890 yılındaki nisbi üretim azalışı sayılmaz ise- 1893 yılına kadar bir üretim
artışı gündeme gelmiş ve bu yıl tütün üretimi 31.009 bin kiloya çıkmıştır. Fakat bu yıldan sonra
da üretimde yine bir azalış yaşanırken, bu üretim daralması 1899 yılında 26.463 bin kiloya
kadar devam etmiştir. Bu yıldan sonra ise yeniden artış gösteren tütün üretimi 1902 yılında
33.637 bin kilo düzeyine ulaşmıştır. Ancak 1922 yılında ise tütün üretim düzeyi 20.544 bin
kiloya inmiştir261.
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H. Derin, ‘Türkiye’de Devletçilik”, Çituri Biraderler, (İstanbul,1940), s. 128.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Osmanlı topraklarının tarımal gelişimi incelenmiştir.
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YEDİNCİ BÖLÜM SORU VE YANITLARI
1)Aşağıdakilerden hangisi miri (emiri) araziler içindedir?
a)Has b) Zatamet c) Tamirai Mahsusa d) Hiç biri

2)Öşür kimlerden alınır?
a)Köylülerden b)İşçilerden c) Tarla sahiplerinden d) Müslüman olmayanlardan
3) Öşür alınması olgusu ne zaman ortaya çıkmıştır?
a)1854 b)1876 c) Osmanlı’nın kuruluşundan beri d) Selçuklulardan beri
4) Aşağıdakilerden hangisi miri araziler arasında yer alır?
a) Zeamet b) Mera c) Vakıfye d) Arazi-i Mahsusa
5) Osmanlıda tarımsal ürünün tek fiyat ile devlet tarafından satın alınması uygulamasının adı
nedir?
a) Tımar-i Mahsusa Vahdet b) Yed-i Vahid c) Tahrir-i Mahsusa d) Duvel-i Muhasebat
6)1912 sayımına göre Osmanlı tarımı nasıl bir görünüm sergilemiştir?
7)Osmanlı toprak rejiminde düzenleme/mevzuat etkinliği nasıl bir gelişme göstermiştir?
8)Osmanlı İmparatorluğunda toprakları sınıflandırma ve düzenleme çalışmalarını anlatınız.
9)Yabancılara toprak satışını serbest bırakan Osmanlı kanunnamesi ne zaman aittir?
10)Osmanlı toprak sisteminde miri toprakların önemi nedir? Tartışınız.
Yanıtlar : 1) a 2) a 3)d 4)a 5)b
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8
OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN MALİYE YAPISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Osmanlı İmparatorluğunun maliye örgütlenmesi ve yapısı ortaya konulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Osmanlı ekonomisinin maliye boyutu zaman içerisinde nasıl bir gelişme göstermiştir?
Osmanlı Maliyesinin eksiklikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Osmanlı İmparatorluğu’nun Osmanlı
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Giriş
Osmanlı ekonomisinin zamana ayak uyduramaması v çöküş sürecine gidişi, sadece
ekonomik yapının üretim kesimine ilişkin bir durum değildir. Bu durum kendisini maliye
kesimine de göstermiştir.
Zamana ayak uyduramayan ve içsel etkenli değişimin
gerçekleştiremeyen her varlığın yaşadığı duraklama/gerileme/çöküş olgusu kendisini maliye
dengesinde de göstermiştir.
8. Çözülme Sürecinde Para ve Maliye Dengesi
Üretim boyutuyla gelişemeyen ve kendisini dönüştüremeyen Osmanlı ekonomik
yapısında 262 , kamu gelirlerinin kamu harcamalarını karşılayamaması eğilimi, zaten fütuhat
gelirlerinin de azaldığı ortamda, kamu hazinesinde, dengesizliklerin büyümesine neden
olmuştur. Gelir temini noktasında bir yanda “sikke tağşişi” iyice artarken 263, diğer taraftan da
zaman içerisinde de zaman içerisinde artan oranda borçlanmaya gidilmiştir. Sonuçta gelir
artışının borç faiz artışını karşılayamadığı ortamda da*, bu borçlanma ise çözülemez noktaya
gelmiştir264.
Bahsedilen dönem 1874-1875 yıllarıdır. Borçlanma zorunluluğun artışı ile 1879 yılında bir
krize neden olurken, 1881 yılında Muharrem Kararnamesi ile Avrupalı Bankerler ile ilişkiler
bir düzene oturtulmaya çalışılmıştır. Kararname kapsamında toplam borç düzeyi de
2.660.930.850 Frank olarak belirlenmiştir265
Bu süreçte Osmanlı Devleti öncelikle “Rüsum-u Sitte İdaresi” ile karşılaşmış; ardından ise
1881 yılında ise borçların geri ödenebilmesini garanti noktasında, her ne kadar özel bir şirket
konumunda olsa da vergi toplama etkinliği bağlamında, kamu işlerine de karıştığı belirtilen
“Duyun-u Umumiye” adı verilen kurumla karşı karşıya kalınmıştır.
Osmanlı para sisteminde 1800’lerin ortasında kağıt para çıkarılmasına yönelinmiştir.
Ancak, bunun öncesine bakıldığında, madeni para sistemin hakim para sistemi olmuştur.
Osmanlı İmparatorluğu’nda, ilk başlarda para yerine geçen sikkeler, gümüş madeninden imal
ediliyordu. (kesiliyordu)266. Zaman içerisinde ekonomik olumsuzluklar nedeniyle Hazine’nin
sıkıntıya düşüldüğü durumlarda, paranın ayarının düşürüldüğü görülmüştür. Böylelikle aynı
gramajda gümüşten daha fazla sikke elde edilerek, kamu hazinesine daha fazla satın alma gücü
aktarılmış oluyordu. Sikke tağşişinin sistemli ve bilinçli bir biçimde benimsenmesinin II.
Mehmet devrinde olduğu görülür. Fütuhatların artması ile ortaya çıkan masrafların
Ancak, burada bu deyim, her ne kadar başarılı olmasa da, gelişimi gerçekleştirebilme ve dönüşümü
sağlayabilme noktasında (ilerleyen sayfalarda görüleceği üzere) çabaların olmadığı anlamına
gelmemelidir.
263
M. Akdağ, “Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi”, (I), Cem Yayınevi, (İstanbul, 1974), s. 507 vd.
*
Borçlanma, borç maliyetini (özellikle faizi ve de diğer giderleri) borç ile yapılan yatırımın sonucunda
elde edilen gelirin altında olabiliyor ise borçlanma “kaldıraç etkisi” gösterir. Borçlanma ile “(a)yatırım
yapılıyor ise” “(b) bu yatırım sonucunda ortaya çıkan gelir artışı borç maliyetini karşılayıp, ilave gelir
sağlayabiliyor ise”, borçlanma pozitif bir etkinlik olarak anılır.
264
Parvus Efendi, (Alexander İsrael Helphand), “Türkiye’nin Mali Tutsaklığı”, May Yayınları,
(İstanbul, 1977), s. 33; Muharrem Kararnamesi ile birlikte ise Avrupalı maliyecilere Osmanlı devlet
gelirlerini yönetme yolu açılmıştır. Gerçekten de Parvus Efendi’nin de dediği üzere “Muharrem
Kararnamesi Osmanlı İmparatorluğunun mali ve siyasal gelişiminde yeni bir dönem açmıştır. Ülkede
hükümetten ayrı, hükümete bağlı bulunmayan, fakat devletin gelir kaynaklarının büyük bir bölümünü
ele geçiren yeni bir kurum çıkmıştır: Duyun-ı Umumiye.” (D. Quataert, “Osmanlı Devleti’nde Avrupa
İktisadi Yayılımı ve Direniş, 1881-1908”, Yurt Yayınları, (Ankara, 1987), s. 20).
265
Parvus Efendi, a.g.e., s. 38.
266
Akdağ, a.g.e., s. 505-507; (Akdağ, a.g.e.).
262
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karşılanamaması sorunu, özellikle I. Süleyman döneminde ortaya çıkarken, zamanın
vezirlerinden Lütfi Paşa’nın aktardıkları bu dönemin maliye dengesini büyük ölçüde açıklar
mahiyettedir: “Ben aciz vezirliğim zamanında hazineyi çok karışık ve eksik buldum...[Gelir
gidere] bazen yetişmez, dışarıdan bulunan eski hazineden karşılanırdı. Bu ise karışıklık
sebebidir. Mutlaka gelir giderden fazla olmalıdır267.
Tarihsel olarak bakıldığında, İlk Osmanlı parası, Orhan Bey tarafından basılmıştır (6 krat).
2.54 gram gümüşten yapılan bu sikkenin I. Murat döneminde de ağırlığını koruduğu ve hatta
bir miktar fazla çıkabildiği (6,5 krat) belirtilir. Yıldırım Beyazıt’ın akçelerinin ise, 5.75 krat
ölçüsünde oldukları tespit edilmiştir. Bu noktada yorumlara göre I. Murat zamanı hazine’nin
rahatlığının, Yıldırım Beyazıt zamanında da ekonomik-mali darlığın etkisinden bahsedilir. II.
Murat’ın tahta çıkması ile çıkarılan sikkelerin ise 5.25 krat değerinde olduğu, yani 100 dirhem
gümüşten (260 değil de=6 krat değil de) 293 akçe çıkacak şekilde olduğudur. 1431’de tekrar
5.75 krat’a denk gelen ölçüde 100 dirhem gümüşten 270 sikke elde edilir olmuştur. Ancak Fatih
Sultan Mehmet’in tahta çıkışı ile çıkarılan sikkeler yeniden 5.25 krat ayarında (100 dirhem
gümüşten 293 akçe elde edilir olması) olmuştur. Ancak her halükarda, Orhan Bey’den Fatih
Sultan Mehmet’e kadar, sikkenin ağırlığı önemli ölçüde değişmemiştir 268 . Ancak bundan
sonradır ki, sikke tahşişi zaman içerisinde imparatorluğun mali durumu sıkıntıya düştükçe
giderek artan bir hal almış ve daha sonraları artık yukarıdaki ölçülere dönebilmek mümkün
olamamıştır.
Osmanlı ekonomisinde para sisteminden bahsederken, 1840 ve 1844 yıllarında gündeme
gelen değişimler üzerinde durmak gerekir. 1840 yılında ilk defa içeriğinde değerli maden
bulunmayan bir para olarak kaime (kağıt para) çıkarılmıştır269. Fakat bu kaimelere halk rağbet
göstermemiştir. Bir müddet sonra ilave bir maliyete katlanılarak bu kaimeler tedavülden
kaldırılmak zorunda kalınmıştır. Osmanlı ekonomisinde, bütçe açıklarının arttığı ve artan
finansman ihtiyacı ile birlikte hazine’nin elindeki altın miktarının azaldığı ortamda, 1876 yılına
gelindiğinde yeniden kaime çıkarılması denenmiştir. Ancak bu kaimeler ise kısa sürede
değerlerinin yüzde 90’ını kaybetmişlerdir270.
Bu gelişmeler, kamu açığı veren Osmanlı hükümetleri için açıkların finansmanında parasal
genişleme olanaklarını büyük ölçüde kullanılamaması anlamına gelmiştir. Bu ise açıkların
finansmanında borçlanmayı bir zorunluluk olarak ortaya çıkarmıştır*. Burada şu söylenebilir.
Kamu dengesini sağlamaya dönük yapısal tedbirlerin gerçekleştirilemediği ortamda, kamu
açıklarının finansmanında (altın stoklarının da yetersiz olduğu ortamda) emisyon imkanı yok
iken, borçlanma bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır.

267

Zikreden A.G: Sayar, a.g.e., s. 64.

Akdağ, a.g.e.
“...1839’da o zamana kadar Osmanlı İmparatorluğu’nda bulunmayan kağıt paranın yerini tutmak
üzere %12 faizli el yazılı 25 kuruşluk tahviller çıkartıldı. 1840’larda, Osmanlı madeni paralarının iç
ve dış değerlerine eşgüdüm getirebilmek için, ilk kez iki metalli standart (altın ve gümüş) benimsendi.
1844 ve 1847 yılları arasındaki çeşitli ayarlamalardan sonra 1847’de 1:15.909 oranı kabul edildi.
Aynı yıl 100 kuruş değerinde altın para (mecidiye) basıldı ve Osmanlı kuruşunun değeri 110 kuruş1 pound sterlin olarak benimsendi.” (Kasaba, a.g.e., s. 47).
270
Eldem, a.g.e., s. 225; Daha öncesi dönemde yukarıdaki sayfalarda da belirtildiği üzere, paranın
ayarında kırat ve onun 1/32 kesiri, gümüşün ayarı denye ve 1/24 olan buğday esas alınıyordu.
*
Osmanlı’da bankacılık ve diğer finans faaliyetlerinin merkezi ise Galata olmuştur. Özellikle Osmanlı
mali kesimine bakıldığında, bankerler şeklindeki organizasyonların ağırlıkta olduğu görülür.
Bankerler süreç içerisinde önce Osmanlı’ya borç vermiş; daha sonra yabancı sermaye ile Osmanlı
İmparatorluğu arasında aracılık faaliyetlerini de üstlenmişlerdir. Bu dönemde başta yer alan bankalara
bakıldığında, bunların Ziraat Bankası, Osmanlı Bankası, Selanik Bankası, Midilli Bankası başta olmak
üzere küçük banker-bankaların olduğu bilinmektedir.
268
269
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Aslında, bu açık finansman “işleyişi”, bu yıllarda neden enflasyon oranının düşük olduğunu
da açıklar. Zaten, verilere bakıldığında da, Osmanlı İmparatorluğu’nda özellikle 1880 ile 1913
arasında genel olarak fiyat istikrarının diğer ülkelerde de olduğu üzere varolduğu görülür.
Öyle ki, 1880’den 1913 yılına kadar geçen dönem içerisinde fiyatlar genel seviyesinde
azami dalgalanma yaklaşık yüzde 25 ile sınırlı olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun
üretiminde önemli yer alan tarımsal ürünlerde 1907-1914 yılları arasında fiyat hareketleri de
bunu yansıtır. Gerçekten de, fiyat hareketlerini tespit etmek noktasında, ürün bazında
değerlendirme yapıldığında, buğday ürünün kg/kuruş fiyatı 1907’de 0,68 kuruş iken, 1914
yılına gelindiğinde 0,69 kuruş olduğu; palamut balığının fiyatı 1907’de 0,99 kuruş iken,
1914’de de 0,99 kuruş olduğu, pamuğun fiyatı 1907’de 5.02 kuruş iken, 1914 yılına
gelindiğinde ise 5.13 kuruş olduğu görülür271.
Afyon, fındık, tütün gibi ürünler dışında genel fiyatlar dengesinin örnek yıllarda ve örnek
ürünlerde görüldüğü üzere büyük dalgalanmalar göstermediği gözlenmiştir.
Artan ve disipline edilemeyen kamu harcamaları ve kamu gelirlerinin artırılamaması
nedeniyle, süreğenleşen (kronikleşen) bütçe açıkları dönemin değişmez maliye fotoğrafını
oluşturmuştur. Bu görünüm nedeniyle de, Osmanlı Devleti, zaman içerisinde kamu açıklarını
finanse etmek üzere borçlanmaya yönelmiştir. Özellikle maliye yönetiminin disiplinsiz yapısı
içerisinde artan harcamalara karşılık artamayan gelirler, dengesizliğin kronik bir karakter arz
etmesini anlatmıştır. Bu görünüm verilerin dışında, ayrıca raporlarla da desteklenmiştir.
Örneğin, “1851-1852 yıllarındaki büyük mali buhran dolayısıyla devrin nazırları
tarafından hazırlanan bir “layiha” da devlet masraflarının sürekli şekilde artışına karşılık
gelirlerin tahsilinde çekilen büyük güçlüklerle tahakkuk ettirilen vergilerin mükelleflerden
tahsil edilmemesi yüzünden her yıl biriken alacak bakiyelerinin çoğalmasından ve ödenemeyen
borç miktarının da yıllık varidatı aşmış bulunmasından söz edilmektedir. Bu tehlikeli durum
karşısında, alınması gereken tedbirler olarak da devlet masraflarının kısılması, genel bir vergi
salınması ve masraflarla gelirler arasında denklik sağlanması gereğine işaret edilmiştir272”.
Bunun dışında 1861 yılında İngiliz Kraliçesi’nin talimatı ile İngiliz parlamentosunun her iki
kanadına da 1862’de sunulan “Türkiye’nin Mali Durumu Hakkında Rapor”u Osmanlı’nın
mevcut maliye durumu hakkındaki açıklamaları nedeniyle dikkat çekicidir. Özellikle Osmanlı
maliye sistemine, Osmanlı ekonomi ve siyasetinin dışından bir gözlem olması noktasında önem
taşıyan ve Mr. Foster ve Lord Hombard tarafından hazırlanan bu raporda Osmanlı’da neden
bütçe dengesizliğinin kronik bir nitelik taşıdığı konusunda gözlemleri de yansıttığı söylenen
değerlendirmeler mevcuttur. Bu noktada bizzat raporun sözlerini aktarmak gerekirse, dönemin
Osmanlı ekonomisinin kamu maliyesi görüntüsü ilgili raporda aşağıdaki gibi ifade edilmektedir
273
:
“Türkiye’de kelimenin çok sınırlı anlamı dışında Maliye Nazırı yoktur. Heyet-i Vukela’nın
bir üyesi olan ve kararlarında ona yardımcı olan bu ismi taşıyan bir makam mevcuttur. Ancak
bu nazırın pek icrai görevleri bulunmamaktadır. Maliye nazırı, kamu gelirlerinden merkezi
Hazine’ye intikal edenleri tahsil ve muhafaza eder, vergilerin tahsilatı konusunda genel
gözetim ve denetim görevi ifa eder ve hükümetin devlet borçları ve mali konulara ilişkin
kararları yürütür. Ancak bu ülkede [Osmanlı İmparatorluğu] devletin mali durumundan özel
olarak sorumlu, bu yönüyle bütçenin hazırlanmasından gelir ve giderlerin denkleştirilmesinden
ve genel olarak bütün vergi meselelerinden devlet yönetimine ilişkin giderlerin özel olarak
271

Eldem, a.g.e., s. 197/213.
N. S.Sayar, a.g.e., s. 188.
273
T.C. Maliye Bakanlığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurul Başkanlığı, “Osmanlı Maliyesi
Hakkında İngiliz Raporları, 1862-1892”, Derleyen, Nezih Varcan, T.C. Maliye Bakanlığı Yayın No:
2000/355, (Ankara, 2000), s. 45.
272
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sorumluluğunu taşıyan. bir nazır mevcut değildi. [Maliye düzeninde] her nazırın [bakanlığın]
sergi adı verilen tahvil çıkartma yetkisi bulunmaktadır. Bu tahvillerde vade yoktur ya da bir
başka ifadeyle vade olmayınca borçlanılan tutarlarla ilgili olarak her yıl Maliye nezaretine her
daire tarafından gönderilen ve fiilen yapılan parasal ödemeleri içeren hesaplarda düzenli bir
bilgi bulunmamaktadır..[Böyle bir konumda] Hükümet üyelerinden her birinin sınırsız biçimde
devlet borçlarını artırma yetkisi oldukça, devletin ödeme gücünün korunacağı konusunda bir
güvenceye sahip olunamayacaktır.”
Maliye yönetiminin işleyişi konusunda ise yine aynı raporda şunlar yazılıdır274:
“...vergiler ve harçlar hesaplandıktan sonra, pek az denetlenen memurlar bunları
toplamakta, başkentteki gelirler merkezi hazine kasalarına, vilayet gelirleri ise her bir vilayetin
hükümet merkezinde yer alan vilayet kasalarına (sandıklara) teslim edilmektedir. Vilayet
kasaları, vali ve bir meclis tarafından denetlenen vilayet hazinedarlarına teslim edilmiştir...
Her vilayet Maliye nazırına gelirler ve harcamalara ilişkin aylık bir rapor iletmektedirler.
Rapor Hazinedar tarafından imzalanmakta ve vali ile meclis tarafından onaylanmaktadır. Bu
hesaplara ek olarak faturalar gönderilmekte ve hesaplara uygulanan denetim de mevcut
bilanço ile bir öncekini karşılaştırmaktan ve Hazineye gönderilmesi gereken paraların yerine
ulaşıp ulaşmadığını kontrolden ibarettir.”
Rapor maliye yönetiminin işleyişinde çeşitli aksaklıkların olduğunu belirtirken, aynı
zamanda maliye denetim konusunda da sistemde önemli eksikliklerin olduğunu da ileri
sürmektedir. Esas olarak, bu raporda dikkat çekilmek istenen konu, kamu bütçesinin olmadığı
bir ortamda denetimin de yetersiz düzeyde olduğu ve bu noktada gelirlerin toplanması ve de
harcamaların yapılmasında problemlerin ortaya çıktığıdır.
Aslında Osmanlı İmparatorluğu’nda 1839 yılında Tanzimat Fermanı’nda bütçe ile ilgili açık
hükümler olmamakla birlikte, devletin karadan ve denizden savunması ve diğer hizmetlerin
yapılması için gerekli giderlerin yasalarla önceden belirlenmesi ve sınırlandırılması ve buna
göre uygulama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bu açıklamalar ile kamu bütçesine referans
verildiği açıktır 275 . Ayrıca, daha sonrasında, 1855 yılında Muvazene Defteri Nizamnamesi
çıkarılmış ve bu nizamname ile devlet bütçesinin hazırlanma usulü; inceleme ve onay biçimleri;
uygulamanın ve denetleme yöntemleri hakkında açık hükümler getirilmiştir276.
1856 yılına gelindiğinde ilan edilen Islahat Fermanı’na bakıldığında, burada da bütçeleme
ile ilgili olarak “Muvazene Defteri Nizamnamesi”ne uyulmasına itina gösterilmesinden
bahsederken, aslında Nizamname’nin uygulanmasına destek verilmektedir 277 . Ancak; bu
“Pek çok durumda mükellefin ödemek zorunda olduğu vergi miktarından bihaber olduğu ve ödemeler
makbuz karşılığı yapılmadığı için, mükelleflerin aynı vergiyi iki üç kez yeniden ödemeye
zorlanabilecekleri ve zorlandıkları bize anlatılmıştır. Meclis üyeleri ise aylık hesapları imzalarken,
bunların doğru olup, olmadıklarını bilememekte, fakat kural gereği ve valiyi izleyerek imza
vermektedirler. Hazinedarlar da sıklıkla ellerindeki bilançonun bir bölümünü kendi çıkarları için
borç vermekte ve hesaplardaki bu açığı karşılanmamış vergi borçları olarak göstermektedirler. Bu
suçlamaların ne kadar doğru olduğunu kestirmek güçtür. Ancak vali ve Hazinedar’ın böyle
suistimalleri engellemeye yetecek şekilde denetlemedikleri ve vergi kaçırma olaylarının yakalanma
olasılıklarının düşük oldukları açıktır.” [T.C. Maliye Bakanlığı, “Osmanlı Maliyesi Hakkında İngiliz
Raporları, s. 49-50.] Raporda da görüleceği üzere bazı noktalarda kesinlikler olmamakla birlikte; ve
bu nedenle de kesin tanı koymak mümkün olmamakla birlikte, genel görüntü içerisinde maliye
yönetiminde bir disiplinsizliğin olduğu yorumu yapılabilir.
275
Nihat Sayar, a.g.e., s. 185-186.
276
Duru; Turan ve Öngeoğlu, a.g.e., s. 13-14.
277
N. Sayar, a.g.e., s. 189/191. Padişah “..Abdülmecid, 18 Şubat 1856 Islahat Hattı-Humayunu ile ikinci
bir ferman yayınlamak zorunda kalmıştır. Bu fermanda evvelce yapılması düşünülen ıslahatın
gerçekleştirilmesi için gereken tedbirlerin alınması, bu arada vergilerin adilane bir şekilde tarh
edilmesi lüzumunu belirttikten sonra, “beher sene için varidat ve mesarif defterinin tanzim ve idaresi
hakkında muahhar bir nizam-ı mahsus yapılmış olduğundan bunun tamami-i icrayı ahkamına itina
olunması...” cümlesi ile Muvazene Defteri Nizamnamesi hükümleri dairesinde uygulamaya geçilmesi
gereğini bir kere daha emir ve ferman eylemiştir”, (N. Sayar, a.g.e., s. 191).
274
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Nizamname’ye uyulması Islahat Fermanı’nda dahi ifade olunmasına karşın 1859 yılına dek
uygulanmamıştır. İlk bütçe 1863-1864 yıllarında takribi değerler üzerinden hazırlanmış ve
uygulamaya konulmuştur278.
1887 yılından 1910 yılına geçen sürede kamu gelirlerinin cari fiyatlar ile artış oranının
yüzde 87 olduğu görülmektedir. Buna karşın kamu harcamalarının 1887 yılından 1910 yılına
geçen sürede nominal artışı ise yüzde 63’dür279. 1887-1910 zaman aralığında, 1887’den 1895
yılına kadar geçen sürede kamu gelirlerinin artış oranı yüzde 2,6 iken, kamu harcamaları ise
yüzde –10.5 azalış göstermiştir.
Özellikle 1887-1889 yıllarında bütçe açığı yüksek düzeylerde olmakla birlikte, daha sonraki
yıllarda 1896 yılına kadar bütçe dengesinin düşük düzeylerde açık vermesi söz konusu
olmuştur. 1896’dan 1898 yılına dek geçen sürede ise yine bütçe geliri ile harcamaları arasındaki
farkın açıldığı ve bu noktada bütçe (dengesinin) açığının bütçe gelirine oranı yükselmiştir. Öyle
ki 1896’dan 1898’e geçen sürede, bütçe gelir artışı yüzde 9,8 iken, kamu harcama artışı yüzde
13’tür. Ortaya çıkan bu harcama farkı ise bu zaman aralığında bütçe açığının izafi olarak
yükselmesini doğurmuştur. 1899 yılı itibariyle harcamaların düştüğü ve bütçe gelirlerin arttığı
görülür. Bu durumda yüzde 0,9’a düşen bütçe açığı bütçe geliri oranı bundan sonraki yıllarda
yeniden artış eğilimine girmiş ve 1904 yılına gelindiğinde yüzde 19.2 olan bütçe açığı/bütçe
geliri oranı ile maksimum açık düzeyine ulaşılmıştır280.
1905 yılında bir önceki yıla göre azalma gösteren bütçe açığı (dengesi)/bütçe geliri oranı
bundan sonraki yıllarda 1909 yılına kadar düşüş göstermiş; daha sonraki yıllarda ise yeniden
artış eğilimine girmiştir. 1911 yılında ise bütçe açığının bütçe gelirine oranı yüzde 27.4 olmuş;
1912 yılına gelindiğinde ise bütçe açığının bütçe gelirine oranı yüzde 13.4’e inmiş ve 1913
yılında da aynı açık oranı söz konusu olmuştur. 1914 yılında ise açık oranı düşüşünü sürdürerek
yüzde 4.3’e inmiştir. Ancak, 1915 yılına gelindiğinde bütçe açığı oranının yeniden yükselmiş
ve yüzde 32.9’a yükselmiştir. 1916 yılında ise artık bütçe açığı bütçenin yarısını da aşmış ve
yüzde 50’nin üzerine çıkmıştır. Bütçe açığının bütçe gelirlerine oranı yüzde 58.8’dir. 1917
yılında ise bütçe açığının bütçe gelirine oranı savaş ekonomisinin etkili olduğu ortamda yüzde
126’ya yükselmiştir. 1918 yılında yüzde 52.8’e düşen bütçe açığının bütçe gelirine oranı,
nihayet 1919 yılına gelindiğinde yüzde 172.6’ya yükselmiştir281.
Bu oranlar Osmanlı maliyesinin Cumhuriyet yönetimi kurulmadan hemen öncesinde
yaşadığı kamu kesimi itibariyle yaşadığı finansal stresi göstermektedir.
Bütçe açıklarının finanse edilmesinin zorunlu olduğu çerçevede, açıkların finansmanına
dönük olarak, önceleri büyük ölçüde iç borçlanma ile Galata bankerlerine başvurulmuştur.
Ancak iç borçlanma imkanlarının azalması ve yetersiz kalması ile birlikte zaman içerisinde
gittikçe artan ölçüde dış borçlanmaya yönelinilmiştir. Osmanlı’nın borçlanma nedenine
bakıldığında, temel neden yukarıdaki bütçe hesaplarından da açık olarak görüleceği üzere kamu
gelirlerinin kamu harcamalarını karşılayamamasıdır. Ancak, burada şu bir gerçektir. Harcama
Duru; Öngeoğlu ve Turan, a.g.e.; 1850’ye doğru kamu gider-gelir cetveli hazırlanmıştır;ancak bu
gelecek senenin gelir ve giderleri için (yani bütçe) değil, geçmiş senenin hesapları içindir. (N. Sayar,
a.g.e., s. 187); Tanzimat öncesi itibariyle Osmanlı İmparatorluğunda başlıca devlet gelirleri, şer-i
vergiler (zekat, aşar, haraç, cizye, gümrük resimleri, maden resimleri v.d.)ve örfi vergiler, ayrıcalıklı
eyaletlerin verdiği maktu vergiler ve tekalif-i Divaniye (Avarız)’dir. Tanzimat dönemine
bakıldığında ise öncelikle Tanzimat Fermanında da belirtildiği gibi herkesin mali gücüne göre vergi
alınması kabul edilirken, dönemin önem taşıyan vergileri ise aşar vergisi, ağnam vergisi, temettü
vergisi, arazi vergisi, bina vergisi, musakkafat vergisi, bedel-i nakdi vergisi, madenler vergisi, hususi
ormanlar vergisi ve gümrük (iç ve dış gümrük olmak üzere) vergileri olmuştur. .
279
Bir başka açıdan bakıldığında, Osmanlı hazinesinin harcama gelir dengesizliğinde, özellikle
harcamalar açısından zarara uğraması noktasında dönemin üst düzey yöneticilerinin harcamacı
yaklaşımları oldukça dikkate değer düzeylerdedir. (Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. A.G. Sayar,
“Osmanlı İktisat Düşüncesinin”..., s. 91, v.d.)
280
Yıllar itibariyle bütçe gelir ve gider rakamları için bkz., Ek-Tablo A1.
281
Veriler için bkz. Duru; Turan ve Öngeoğlu, a.g.e., s. 23.
278
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kalemleri içerisinde yatırım harcamalarında artış bütçe açığını doğurmamıştır. Açığın nedeni
daha ziyade cari harcamalardaki artış olmuştur. Bir müddet sonra borçlanma sonucu ortaya
çıkan giderler (anapara ve faiz ödemeleri) mevcut açık artırıcı etkenler ile birlikte, bütçe açığını
daha da artırmıştır. Bu durumu tespite dönük olarak, seçilmiş yıllar itibariyle verilere
bakıldığında, verilerden de bu gelişme açık olarak görülebilmektedir.
Mevcut veriler itibariyle bütçe harcama kalemlerine, cari harcamalar ve yatırım harcamaları
ayrımında bakıldığında da, görülmektedir ki; cari harcamalar bütçe içerisinde oldukça yüksek
düzeylerde olmuştur282. Bu durum bütçenin gelecek yıllar için, yatırımlara çok düşük kaynak
ayrıldığını anlatmıştır. Bu görüntü ise aslında bütçe açıklarının zaman içerisinde kapanması
ihtimalini de azaltır bir görüntü sergilemiştir.
Kaynak:Ek-Tablo A1.

maliyesi açısından bir kısır döngüyü ifade etmiştir.

Tarımsal
üretimin
doğa
koşullarına bağlı olduğu; mevcut
sanayiinin de zaten rekabete
dayanıksız ve küçük cüsseli olduğu
durumda, potansiyel olarak vergi
gelirini artırma sorunu zaten var
olmuştur.
Vergi
gelirlerini
arttıramama sorunu var iken, kamu
harcamaları itibariyle yatırımlara da
kaynak ayrılamaması, gelecekte gelir
yaratma imkanının da olmadığını
anlatmıştır. Sonuçta bu durum, kamu

Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

282

Bkz., Ek-Tablo A2.
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Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Osmanlı ekonomisinin maliye kesiminin görünümü ve gelişimi
incelenmiştir.
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BÖLÜM 8 SORULARI
1) Osmanlı İmparatorluğunda borçları ödeme sorunu ortaya çıktığında, Avrupalı Bankerlere
olan borçları toparlamak ve yeniden düzenlemek için aşağıdakilerden hangisi gündeme
gelmiştir?
a) 1881 Muharrem Kararnamesi b) Duyun-u Mahsusa c) Tahsisat-ı Tediye Kararnamesi
d)Hiçbiri
2)Osmanlı imparatorluğunda borçların geri ödenmesini yönetmek için kurulan ilk kuruluş
aşağıdakilerden hangisidir?
a)Varidad-ı Mahsusa İdaresi b)Rusüm-u Sitte İdaresi c) Tahsisat-ı Osmani İdaresi d)Duyun-u
Umumiye
3) Osmanlı devletinin ilk çıkardığı kağıt paranın adı nedir?
a)Dirhem b)Kaime c) Banknot d) Sikke
4)Osmanlı İmparatorluğunda araştırma yapan İngiliz Parlamenter Araştırma heyetinin en
önemli saptaması nedir?
a) Borçlanmaya çok fazla yönelinmesi
b) Maliye yönetimindeki disiplinsizlik
c) Fetih gelirlerini artırılamaması nedeniyle ekonomik bunalım durumu
d) Hiç biri
5)Osmanlı’da bütçe olgusunu öne alarak, Muvazene Defteri Nizamnamesine uyulmasını
vurgulayan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hazine-i Fatih Kanunnamesi b) Kanuni Kanunnamesi c) Tanzimat Fermanı d) Islahat
Fermanı
6)Osmanlı maliyesi genel olarak nasıl bir görünüm sergilemiştir ?
7)Osmanlı’da bankacılık ve finansal kesim nası bir görünüme sahip olmuştur?
8) Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde fiyatlar genel seviyesi dalgalanmalarının sınırlı
kalmasının belirleyicileri neler olmuştur?
9)İngiliz Parlementer Heyeti Raporlarına göre Maliye işleyişinde görülen en önemli sorunlar
nelerdir?
10)Osmanlı maliyesi bütçe fazlası veren bir görüntü sergilemiştir sözü doğrumudur?Tartışınız.
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9
HARCAMALARIN FİNANSMANI ZORUNLULUĞUNDA BORÇLANA
EĞİLİMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Osmanlı İmparatorluğunda Borçlanma Eğilimlerinin Gelişimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Bir ekonomide kronik bütçe denge sorununun varlığında borçlanma nasıl bir etkinliğe sahip olur?
Osmanlı eknoomisinde borçlanmanın nedenleri nelerdir?

122

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Harcamaların
Finansmanı Osmanlı Borçlanma Sürecini Konu
okunacak
ve
Zorunluluğunda Borçlanma anlayabilmek.
tartışılacak
Eğilimleri
Konu

Kazanım
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Giriş
Osmanlı ekonomisinde üretim kesiminin tüketime ayak uyduramadığı ve gelir
yaratamadığı noktada, kamu kesimi gelir gider dengesizliği kronik bir sorun durumuna
dönüşmüştür. Bu durum ise Osmanlı’nın -para basma olanaklarının da yetersizliğindeborçlanmaya yönelmesini doğurmuştur. Ancak borçlanmanın üretimi artırıcı bir etki
yapamadığı bir durumda, borçlanma bir ekonominin en önemli sorunlarından biri durumuna
dönüşebilir. Osmanlı için de borçlanma böyle bir anlama sahip olmuştur. Bu bağlamda, bu
bölümde Osmanlı’da borçlanmanın bir sorunsal durumuna dönüşmesini inceleyeceğiz.
9: Harcamaların Finansmanı Zorunluluğunda Borçlanma Eğilimleri
Gelirlerin giderlere yetmemesi nedeniyle, Osmanlı maliyesinde yaşanan bütçe açıkları
sonuçta, dış borçlanma ihtiyacını zaman içerisinde sürekli artırmıştır. Osmanlı
İmparatorluğu’nun ilk borçlanması 1854 yılında gerçekleştirilmiştir283. Borçlanmanın nedenini
ise savaş harcamalarını karşılamak ve süreğen bütçe açığını kapatabilmek oluşturmuştur.
Osmanlı ekonomisinde, 1854 yılında başlayan dış borçlanma sürecinde özellikle bütçeye
borçlanma maliyetlerinin de eklendiği ortamda, gelir-gider denkliğinin sağlanamaması süreğen
bir görünüm olmuştur. Bu ise yeni borçlanma gereksinimini oluşturmuştur. 1876 yılında ödeme
krizine girilmiş ve borç ödemeleri durma noktasına gelmiştir. Öyle ki, 1865-1876 yıllarını
kapsayan 11 yılda imparatorluk 5.297.676.500 Frank (255.869.459 Osmanlı Lirası) toplam
borçlanma gerçekleştirmiştir. Parvus Efendi’nin (İ.Helpland) belirttiğine göre, bu
borçlanmanın net kullanılabilir değeri ise 3.012.884.714 Frank olmuştur284.
Gerçekleştirilen bu borçlanmalara karşın geçen sürede bütçe dengesinin iyileşmesi
anlamında, bütçe gelirlerinin bütçe harcamalarını karşılayacak ölçüde arttırılamaması söz
konusu olmuştur. Bu denge sorununun bir sonucu olarak da, artan borçlar ise bütçe dengesi
üzerinde zaten var olan harcama baskısına, ayrıca borç ödemesi ve özellikle faiz ödemeleri
itibariyle ilave bir baskı yaratmıştır. Bu finansal baskı öyle bir etkinliğe sahip olmuştur ki,
zaman içerisinde nerede ise bütçe bir borç ödeme bütçesi haline gelmiştir. Buna bir örnek olarak
1874 yılı hesapları verilebilir. Öyle ki bu yıl, bütçe toplamı 25.104.958 Osmanlı lirası iken, dış
borç ödemeleri ise 30.200.000 lira olmuştur285.
Dış borçlanma ayrıntılı olarak incelendiğinde 286 , ilk borçlanmanın 1854 yılında Kırım
Savaşı’nın finansmanı için yapıldığı ve %6 faiz ile 5 milyon sterlin borçlanıldığı görülür287.
1854 borçlanması Padişah Abdulmecid idaresinde, Kırım savaşının finansmanı için alınmış olup
karşılığında Mısır Vergisi’nin İngiltere Bankasına yatırılması karşılığında imzalanmıştır. (Bkz., N.
Sayar, a.g.e., s. 192-193 ve T.C. Maliye Bakanlığı, “İhsaiyat-ı Maliye”, (Maliye İstatistikleri) (18851909), (Ankara, Ekim-2000), s. 331); Aslında, İmparatorluk devrinde IV. Murad, III. Ahmed ve II.
Mahmud’un saltanatında İngiltere, Venedik, Fransa ve Hollanda hükümetlerine borçlanma için
başvurulmuşsa da,bu başvurulardan olumlu sonuç elde edilememiştir. (N. Sayar, a.g.e., s. 192). Diğer
taraftan 1856 yılında da demiryolu yapımı noktasında ilk yabancı sermaye girişinin söz konusu
olduğu görülür.
284
Parvus Efendi, a.g.e., s. 34.
285
K. Fişek, “Osmanlı Dış Borçları Üstüne”, A.Ü.S.B.F. Dergisi, Cilt: XXIUI, Eylül, 1967, No: 3, s.
160.
286
Osmanlı’nın dış borçlanması konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. N. S. Sayar, “Türkiye İmparatorluk
Dönemin Mali Olayları”, İ.İ.T.İ.A., N. Sayar Vakfı Yayın No: 281, (İstanbul, 1977), s. 192-195/239241; T.C. Maliye Bakanlığı, “İhsaiyat-ı Maliye”, (Maliye İstatistikleri) (1885-1909), (Ankara, Ekim2000); Kirkor Kömürciyan, “Duyun-u Umumiye Borçlar Tarihçesi”, “Osmanlı Dönemi Borsa ve
Mali Sistemi”, (Ed. Hasan Tahsin Avnizade), (1928 tarihli baskısından Çeviren M.R. Batumlu),
İ.M.K.B. Yay. (İstanbul, 1992), s. 104; Parvus Efendi, a.g.e.; Eldem,., ”Osmanlı..”,a.g.e; Duru; Turan
ve Öngeoğlu, a.g.e, s. 79-92; Ayrıca bkz., Pamuk, a.g.e., Ek 3, s.163-170.
287
N.Sayar, a.g.e., s. 192-193.
283
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27.VI.1855 tarihine gelindiğinde, yine savaşın finansmanı için İngiliz Rotschild bankerlik
firmasından Fransız ve İngiliz hükümetlerinin kefaleti ve Mısır ve Kıbrıs’ın gelir fazlaları ve
İzmir ile Suriye gümrük gelirlerinin karşılık gösterilmesi ile %4 faiz ile 5 milyon sterlin
borçlanmaya gidilmiştir 288 . 1858 yılında, İstanbul gümrük vergileri teminat gösterilerek
İngililtere’den “Dent, Palmer ve Ortakları Şirketi”nden 33 yıllık sürede geri ödenmek üzere %6
faiz ile 5 milyon İngiliz lirası (sterlin) borçlanma gerçekleştirilmiştir 289 . Bu borçlanmanın
gerekçesi ise çıkarılan ve itibar görmeyen kaimeleri geri toplamak ve mali sisteme istikrar
sağlayabilmek olmuştur.
1860 yılına gelindiğinde artık Osmanlı Devleti’nin gerek Galata Bankerleri olarak
tanımlanan yurtiçi bankerlere ve gerekse dış bankerlere olan borçları önemli düzeylere
ulaşmıştır. Bu yıl kamu maliyesi için ciddi bir borç ödeme sorunu vardır. Böylesi bir ortamda
bütçe açıklarını kapamak için, daha önceki gibi yine İngiltere kaynaklı finans kuruluşlarından
borçlanılmak istenmiş; ancak, onların ağır koşullar öne sürmeleri nedeniyle; bu kez Fransızlara
yönelinmiş ve Fransız banker Mirés ile borç anlaşması yapılmıştır. Yüzde 6 faiz karşılığında
400 milyon franklık ve 36 yıllık vadeli bir borçlanma üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Ancak
borç veren şirkette yaşanan sorunlar nedeniyle bu borçlanmanın oldukça cüzi bir kısmı
(50.930.000 Frank) kullanılabilmiştir290.
Mires borçlanmasının başarısız kalması nedeniyle, 1862 yılına gelindiğinde, tedavüldeki
kaimelerin tamamen ortadan kaldırılması için %6 faiz ile 200 milyon franklık borçlanma
gerçekleştirilmiş ve bunun karşılığında ise tuz, tütün ,damga resmi gelirleri karşılık
gösterilmiştir291.
1863 yılında, parasal düzeni reorganize edebilmek ve Galata Bankerleri’nin alacaklarını
ödemek üzere, borçlanmaya gidilmiştir. Osmanlı Bankası’nın (Bank-ı Osmani) aracılık ettiği
%6 faizli 200 milyon franklık yeni bir borçlanmaya gidilmiştir. Bu borçlanmayı
gerçekleştirebilmek için ise Bursa ve Edirne vilayetlerinin ipek öşürü (aşarı) vergisi, Midilli,
Karesi (Balıkesir) ve illerinin zeytin öşürü vergisi teminat olarak gösterilmiştir. 1865 yılında
ise yine dış borç kuponlarını ödemek için “Osmanlı Bankası”, “Société Général de Finance” ve
“Crédit National de Paris" den, yüzde 6 faiz ile, Tokat’ta Ergani Bakır madenleri ve Suriye
sergilerinin kapatılmasına özgü paralar ve Ağnam resmi /hayvan vergisi) teminat gösterilerek
borçlanmaya gidilmiştir292.
1865 yılı özellikle iç borçlar açısından Osmanlı’nın borçlanma imkanlarının iyice
daralmaya başladığı bir yıl olmuştur. Fakat, aslında Osmanlı ekonomisinin sadece bu yıl değil,
öncesi ve sonrasıyla, bu yıllardaki finansal görünümü, borç ödemek için borçlanan bir ülke
görüntüsü verdiğini belirtmek de gerekir. Çünkü bu yıllarda bir yanda bütçe açığının
kapatılması sorunu; diğer yanda da, daha önceden alınmış borçların taksit ve faizlerinin
ödenmesi, Osmanlı maliyesinin çözemediği sorunlar arasında en başta yer almıştır. Bu noktada
çözüm yolu olarak ise borçlanma görülmüştür. 1865 yılına gelindiğinde, kamu açıklarını
karşılamak ve de borçları ödeyebilmek üzere, Général Crédit and France ve Sociéte Général de
Finance aracılığıyla “Esham-ı Umumiye Borçlanması” gerçekleştirilerek iç borçlar uzun vadeli
dış borçlara dönüştürülmeye (Conversion des detes) çalışılmıştır293.
Ulusal para cinsinden borçların döviz cinsinden borca dönüştürülmesi anlamına gelen bu
etkinliğin ardından, 1869 yılına gelindiğinde, yine harcamaları finanse edebilmek ve borç
Kömürciyan, a.g.m., s. 74.
Kömürciyan, a.g.m., s. 75; N. Sayar, a.g.e., s. 194.
290
Kömürciyan, a.g.m; N. Sayar, a.g.e., s. 195; T.C. Maliye Bakanlığı, a.g.e., s. 331; Duru; Turan ve
Öngeoğlu, a.g.e., s. 80.
291
Kömürciyan, a.g.m., s. 75; N. Sayar, a.g.e., s. 211; T.C. Maliye Bakanlığı, a.g.e.; Duru; Turan ve
Öngeoğlu, a.g.e., s. 80.
292
Kömürciyan, a.g.m., s. 79-80; N. Sayar, a.g.e., s. 212.
293
N. Sayar, a.g.e., s. 213 ve T.C.Maliye Bakanlığı (M.B.), a.g.e., s. 332; Duru; Turan ve Öngeoğlu,
a.g.e., s. 81.
288
289
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ödemelerini gerçekleştirebilmek için Fransız “Comtoire d’Escompte Bankası” ile bazı
vilayetlerin (Cezairi Bahri Sefit, Halep, Adana, Suriye, Yanya, Trabzın, Hûdavendigar, Bosna,
Aydın, Menteşe, Konya) Aşar vergisi ve Anadolu ağnam resmi karşılığında % 6 faiz ile 3.000
milyon frank borçlanma anlaşması gerçekleştirilmişti294. 1870 yılına gelindiğinde ise uzunluğu
1.281 kilometreyi bulan demiryolu yapımı için “Rumeli Demiryolu Borçlanması”na
gidilmiştir295.
1865 yılı ve özellikle 1869 yılı sonrasındaki borçlanmalar daha ziyade ülkenin ekonomik
gelişmesi için değil, aksine bir yanda daha önceden alınmış borçların taksit ve faizlerinin
ödemesinin yapılabilmesi için ve de diğer yanda dönemin kamu otoritelerinin harcamacı
yaklaşımlarının sonucunda ortaya çıkan bütçe açığının zorlaması ile her yıl yapılır hale gelmiştir.
Bu çerçevede dönemin hükümeti 1871 yılında “Credit General Ottoman”, “Louis Cohen Sons”
ve “Dent Palmer and Company” bankalarının ve finans kuruluşlarının aracılığında % 6 faiz ile
5.7 milyon sterlin borçlanmaya gitmiştir296.
1872 yılında ise yine aynı gerekçeler ile Selanik, Edirne, Tuna vilayet gelirleri ile Anadolu
ağnam vergilerini teminat göstererek, %9 faiz ile “Credit General Ottoman” ve “Banque
Austro-Ottomane” aracılığıyla borçlanmıştır. Nihayet 1873 yılına gelindiğinde ise çıkarılan bir
kanun ile 1863, 1865, 1870 yıllarında çıkarılan Hazine tahvillerinin değiştirilmesine
(Conversion) dönük borçlanma işlemi gerçekleştirilmiştir. Karşılığında Anadolu ağnam resmi
gelirleri ve tütün tekeli gelirleri ile Ankara ve Tuna vilayetleri aşar gelirleri gösterilirken, borç
faizi %6, borç miktarı ise 694.444.500 frank olmuştur297.
1874 yılında borç faizlerinin ödenmesi artık ciddi bir sorun haline gelmiştir ve bunları
ödeyebilmek için Osmanlı Bankası aracılığı ile ve % 5 faiz ile 1 milyar frank borçlanma
gerçekleştirilmiştir. Bu borçlanmada bir karşılık gösterilmemiştir. 1875 yılına gelindiğinde
dönemin Mahmut Nedim Paşa hükümeti bir kararname ve nota ile bu durumu (ödeyememe ve
takside bağlanma şartı talebini) deklare etmiştir. Kamu gelir ve gider disiplinini
gerçekleştiremeyen ve gelir giderlerini ihale ile kiraya veren kamu maliye yönetimi, önce iç
borçlanmaya ve ardından iç borçlanma olanaklarının yetersiz kaldığı ortamda zaten büyük
ölçüde içeride iltizam şeklinde kiraya verdiği gelirlerini ayrıca da, teminat unsuru olarak
göstererek dış borçlanmaya gitmiş: ancak zaman içinde gelir artırıcı ve harcama azaltıcı
anlamında bir iyileşme ortaya çıkmadığından, bütçenin bir borç ödeme bütçesine dönüştüğü
ortamda, ödeme sorunları da ortaya çıkarken, dış borçlanmanın da sınırlarına varmıştır 298 .
Duyun-u Umumiye’nin de varlık nedenini oluşturan dönemin borçlanması ve borçlanmanın
boyutları konusunda, Parvus Efendi şunları söylemektedir299:
“..Türkiye’nin Avrupa bankalarına ödediği faiz oranı yüzde 15-20’den aşağı değildi. Böyle
bir mali politikanın, sonunda iflas etmesi zorunluydu. A.Heidborn, “Türkiye Maliyesi” adlı
yapıtında diyor ki: “1874/1875 yılı bütçesinde, 25.000.000 Osmanlı Lirası gelir gösterilmiştir.
Olmıyan bir sayıdır bu. Gerçek gelir 17.000.000 dur. Bundan, devletin dış borçları için de
13.000.000 ayırmak gerekir. Dolayısıyla hükümete, yönetim ve başka devlet harcamaları için
gerçekte ancak 4.000.000 Lira kalır.”
1881 Muharrem Kararnamesi öncesinde 1877 yılında Müdafaa-i Milliye Borçlanması
gerçekleştirilmiştir300. Bu yıl siyasi durumun kötüleşmesi ve ordu ihtiyaçlarının giderilmesi ve
devlet borçlarının faiz ve amortisman bedellerinin ödenmesi, borçlanmanın gerekçesini
oluşturmuştur. Bunların karşılanabilmesi için ise “Osmanlı Bankası”, “Glayn Mills” ve “Currie
Kömirciyan, a.g.m., s. 83-85; N.Sayar, a.g.e., s.215 ve M.B., a.g.e., s. 332.
N. Sayar, a.g.e., s. 216.
296
N. Sayar, a.g.e., s. 218.
297
Kömirciyan, a.g.m.; N. Sayar, a.g.e., s. 219; Duru; Turan ve Öngeoğlu, a.g.e., ve M.B., a.g.e.
298
Duru; Turan ve Öngeoğlu,, a.g.e., s. 82-83 ve M.B., a.g.e., s. 332.
299
Parvus Efendi, a.g.e.
300
N.Sayar, a.g.e., s. 240.
294
295
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et Cie de Londres” aracılığında Mısır Vergisi teminatı karşılığında %5 faiz ile borçlanma
gerçekleştirilmiştir301 Ancak bu yıllarda Osmanlı ekonomisine bakıldığında, görülür ki, artık
finansal kriz çok ciddi boyutlardadır ve kamu kesimi ciddi bir borç-ödeme sorunu içerisindedir.
Bu koşullar altında, Duyun-u Umumiye idaresinden önce, 1879 yılında Galata Bankerleri
aracılığıyla “Rüsum-u Sitte İdaresi” oluşturularak, çalışmaya başlamıştır. Bu kuruluş, bir kısım
kısa vadeli borçların karşılığı olarak, İstanbul, Bursa, Edirne, Samsun’un ipek öşründen oluşan
altı verginin toplanması ve bunların borç ödemesine tahsisini yönetmiştir 302 . 1881 yılına
gelindiğinde, Duyun-u Umumiye yönetimi kurulmuştur. İncelenen dönem itibariyle
Osmanlı’da gelirlerin giderleri karşılayamadığı noktada; harcamaları karşılama noktasında
borçlanmaya bir eğilimin olduğu da görülmüştür303.
Bu eğilimin benimsendiği çerçevede 1909 yılı için öngörülen denk bütçe Meclis-i
Mebusan’dan alınarak Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa ve Maliye Bakanı Cavit Bey’in imzasıyla
9 milyon lira açıklı bir bütçe, meclisten geçirilmiştir. Gerçekten de daha önceki satırlarda da
belirtildiği üzere, 1909 yılında bütçe açığının bütçe gelirine oranına bakıldığında, açığın bütçe
gelirine oranı yüzde 0,2 iken, 1910 yılında yüzde 7.2’ye yükselmiştir. Aslında dönemin Maliye
Nazırı Cavit bey, aslında su katılmamış bir liberaldi. Ekonomik yaklaşımlarına bakıldığında,
yabancı sermayeyi devletin ve toplumun en büyük kurtarıcısı durumuna yükselten Maliye
Nazırı kapitülasyonların yıkıcı ve insafsız karakterini bir felaket olarak tanımlar. Bu bakımdan
yabancıların mali kontrolüne her zaman karşı olmuştur. Ancak dış borçlanmaya ise yabancı
sermayenin ikiz kardeşi gözü ile baktığı cihetle taraftardı. Zaten bu dönemde kapitülasyonlara
karşı savaş açılmasına karşın, yabancı sermaye. her zaman için ilgi ile kabul edilen bir misafir
olmuştur304.
Bundan sonraki yıllarda da borçlanma devam ettirilmiştir. Osmanlı’nın sonlarına doğru,
önce Paris-ve Londra piyasasından, sonra ise Alman piyasasından 9 kez borçlanmaya
gidilmiştir. Büyük savaştan önce 155 milyon lira olan dış borç tutarı savaşın son yılı 388 milyon
liraya yükselmiştir305.
1854’den başlayarak 1877 yılına dek süren borçlanma dönemi, borçlanma sürecinde birinci
dönemi ifade etmiş ve bu süreçte Muharrem Kararnamesi ve sonrada Duyun-u Umumiye
İdaresi ile karşılaşılmıştır. Duyun-u Umumiye idaresi ile karşılaşma sürecinde, öncelikle,
Osmanlı hükümeti, 03.Ekim.1880 tarihinde dış borçları hakkında bir nota yayınlamıştır. Bu
notanın ardından Osmanlı Hariciye Vekaleti tarafından 1881 yılının Ağustos ve Eylül aylarında
alacaklıların vekilleri ile toplanılmıştır. Komisyonun ilk oturumu 1 Eylül 1881’de yapılmıştır.
16-28 Eylül tarihinde ise alacaklılar ile Osmanlı Hükümeti arasında sözleşme imzalanmıştır306.
Muharrem Kararnamesi ve Duyun-u Umumiye İdaresi’nin ardından, yeniden borçlanmaya
başlanılmıştır. İkinci borçlanma sürecinin başlangıcını ise 1886 yılında “Gümrükler
Borçlanması” oluşturmuştur. Bu borçlanmadan sonra ise borçlanma daha sonraki yıllarda
artarak devam etmiştir307. Birinci borçlanma sürecinde olduğu gibi ikinci borçlanma sürecinde
de devletin vergi ve vergi benzeri gelirleri borca teminat gösterilmiştir.
Duru; Turan ve Öngeoğlu,, a.g.e., s. 82-83; N. Sayar, a.g.e., s. 240.
N. Sayar, a.g.e., s. 241.
303
(Zikreden Duru; Turan ve Ögeoğlu, a.g.e., s. 21).
304
T.Z. Tunaya, “Türkiye’de Siyasal Partiler”, Cilt. III, Hürriyet Vakfı Yay., (İstanbul, 1989), s. 332333/346.
305
Tunaya, a.g.e., s. 347.
306
Muharrem kararnamesi süreci ve kararnamenin ana hatları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.,
Kömürciyan, a.g.m., s. 89, vd. (s. 88-94).
307
II. Borçlanma döneminde, 1886’da Gümrük borçlanmasının ardında, 1888’de Teşrin-i Sani sene
borçlanması, 1890’da 18/30 Nisa Sene borçlanması ve Selanik-Manastır Demiryolu ve Samsun301
302
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Aslında Osmanlı Devleti’nin finansal düzlemde krize girişinin ifadesi Muharrem
Kararnamesi olmakla birlikte, yaşanan kriz sadece bu yıl ortaya çıkmamıştır. 1881 yılından
önce de kamu dengesi problemleri ve mini-krizler ortaya çıkmıştır. Örneğin devlet bütçesinin
tam olarak bulunmayışı ve denetimsizlik yüzünden artan harcamalar sonucu devletin gelir
gider-dengesinin iyice bozulmasına bağlı olarak 1844 ve 1851 yıllarında mali bunalımlar ortaya
çıkmıştır308. Yaşanan bu olumsuzluklar karşısında, (1851-1852 yıllarında ortaya çıkan büyük
mali bunalım dolayısıyla) yukarıda da zikredilen Mr.Foster ve Lord Hombard’ın hazırladığı
rapordan da önce, dönemin bakanları tarafından bir rapor hazırlanmıştır.
Bu raporda, devlet giderlerinin sürekli arttığı; buna karşın gelirlerin tahsilinde güçlük
çekildiği; tahakkuk ettirilen vergilerin yükümlülerden tahsil edilemediği; bu yüzden her yıl
biriken alacak kalıntılarının çoğaldığı ifade edilirken, gelirlerin giderleri karşılayamadığı
ortamda bir zorunluluk olarak borçlanmaya gidildiği belirtilmiştir. Raporda bu biriken borçların
ise ödenemediği; ödenemeyen bu borç miktarının ise devletin yıllık gelirlerini aşmış olduğuna
dikkat çekilmiştir. Raporda önlem olarak ise devlet giderlerinin kısılması, genel bir vergi tarh
edilmesi ve giderler ile gelirler arasında bir denklik sağlanması gerektiği üzerinde durulmuştur.
Daha sonraki yıllarda da bu rapora benzer raporlar hazırlanmış ve bunlarda da benzeri vargılara
ulaşılmıştır 309 . Ancak her halükarda, bu teşhislere dayalı tedbirler ise büyük ölçüde
uygulanamamıştır.
Dış borçlardan bahsederken, alınan bu dış borçların kullanım ayrıntılarının da üzerinde
durulması gerekir. Bu noktada 1854 yılı ile birlikte alınmaya başlanan ve 1914 yılına kadar
alımı sürdürülen borçların kullanım/tahsis alanlarına bakıldığında ise, görülen odu ki, Osmanlı
İmparatorluğu’nun aldığı borçların ancak yüzde 21.3’ünü, doğrudan doğruya kullanabilmiştir.
Bu yıllarda (1854-1914) alınan borcun yüzde 33.91’i emisyon ve komisyon kaybı olarak
(399.498.110 Osmanlı lirası); eski borçların temizlenmesine ise alınan paranın yüzde 44.77’si
kullanılmıştır. Bu ödemeler (%78.68) dışında kalan kısım olan yüzde 21.32’lik tutar olan borç
miktarı ise 85.199.485 Osmanlı lirasıdır. Bu tutarın ise yüzde 5.58’i askeri harcamalara
giderken, yüzde 5.00’i bütçe açıklarını kapatmaya, yüzde 4.53’ü yatırım harcamalarına, yüzde
0,46’sı ise diğer harcamalara yönlendirilebilmiştir310.
Alınan borçların kullanımı noktasında, Padişah Abdülaziz döneminde alınan dış borçların
harcama biçimlerine bakılabilir. Bu dönemde, dış borçların harcama biçimlerinin, büyük ölçüde
daha öncekiyle aynı olmakla birlikte, ayrıntıda farklılaşma vardır. Buna göre bu dönemde
alınan borçların yüzde 50’si emisyon zararı iken, yüzde 14’ü demiryolları yapımında
kullanılmış; yüzde 12’si Hazine’ye intikal etmiş ve de yüzde 10’u dış borçların faiz ve taksit
ödemelerine tahsis edilmiştir. Geriye kalan tutarın yüzde 5’i saray harcamalarına giderken,
yüzde 5’i iç borç faiz ödemelerine, yüzde 2’si donanmanın masraflarına ve kalan yüzde 2 de
komisyon ücreti v.d. ödemelere sarf edilmiştir. Görüleceği üzere bu farklılık esasta büyük bir
değişim anlamına da gelmemiştir. Sadece harcama kalemleri arasında oransal bir değişimi ifade
etmiştir 311 . Ancak, bu verilerden görülen odur ki, alınan borçların, yatırım ve gelir artırıcı
etkinliği oldukça düşük düzeyde kalmıştır.
Sivas-Kayseri Demiryolu ihalesine dönük borçlanmalar gerçekleştirilmiş; 1893 yılında Tömbeki
borçlanması, 1894’de Şark Şimediferi borçlanması, 1896 borçlanması, 1899 Borçlanması, 1903
Bağdat Demiryolu borçlanması, 1904 borçlanması, 1901-1905 borçlanması,Teçhizat-ı Askeriye
borçlanması, 1908 İkinci Tertip Bağdat borçlanması gerçekleştirilmiştir. (Ayrıntılı bilgi için bkz.,
T.C.Maliye Bakanlığı, “İhsaiyat-ı Maliye”, s. 336-338; Kömürciyan, a.g.m., s. 102; Ayrıca bkz,
Duru; Turan ve Öngeoğlu, a.g.e.).
308
N. Sayar, a.g.e.
309
N.S.Sayar, a.g.e., s. 187-188; 1839 Gülhane Hattı Hümayununda dahi bütçe fikri olmasına karşın,
devletin harcamalarını ve gelirlerini tasnif etme ve ahenkleştirme konusunda detaylar yoktur. (N.
Sayar, a.g.e., s. 185-186).
310
K. Fişek, “Osmanlı Dış Borçları Üstüne”, A.Ü.S.B.F. Dergisi, Cilt: XXIVI, (Eylül,1967), No: 3, s.
160 v.d.
311
Duru; Turan ve Öngeoğlu, a.g.e., s. 92.
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Anahtar Kavramlar
Osmanlı borçları, Muharrem Kararnamesi, Duyun-u Umumiye
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Osmanlının borçlanma süreci ve bu süreçteki sorunlar incelenmiştir.
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BÖLÜM SORULARI
1)Osmanlı ilk olarak ne zaman borçlanma gerçekleştirmiştir?
a)1827 b)1854 c)1673 d)1913
2) Osmanlı bütçesinin ne zaman bir borç ödeme bütçesi haline gelmiştir?
a)1345 b)1460 c)1874 d)1915
3)1862 borçlanmasının yapılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dolmabahçe Sarayının Yapılması b)Kaimelerin piyasadan çekilmesi c)Donanma masrafları
d)Hiç biri
4)Osmanlı devleti kaimeleri ortadan kaldırmak için ne zaman borçlanmıştır?
a)1862 b) 1553 c)1899 d)Hiçbiri
5)Parvus efendi, Osmanlı mali politikasının iflas nedenini neye dayandırır?
a)Yabancı borçlanıcılara dayanması
b)Kamu yatırımlarının artış eğilimine
c)Yaşanan halk hareketlerine
d)Avrupa bankalarına ödediği aşırı yüksek faizler
6 )Osmanlı maliye Nazırı (Bakanı) Cavit bey’in ekonomi-maliye fikileri nelerdir?Açıklayınınız
7)Osmanlı’da Muharrem Kararnamesi ve Duyun-u Umumiye sonrası ikinci borçlanma
sürecinin nasıl bir süreçtir? Açıklayınız.
8)Osmanlı Devletinin aldığı borçları etin kullanabilmiş midir?
9)Padişah Abdüllaziz döneminde alınan dış borçların harcama alanları nasıldır?
10) Osmanlı borçlanmasında Demiryolu yapımı ,Emisyon zararı bütçe açıklarının finansmanı
nasıl bir öneme sahip olmuştur? Tartışınız
Yanıtlar
1)b 2) c 3)b 4)a 5) d

133

10
OSMANLI EKONOMİSİNİN DEĞİŞMEYEN ÜRETİM ÇERÇEVESİ VE
SANAYİLEŞEMEME SÜRECİNİ ANLAMADA MİLLİ GELİRİN BİLEŞİMİ VE
BÖLGESEL YOĞUNLAŞMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Osmanlı’nın Sanayileşememe Sorunsalının Göstergesi olarak Milli Gelir Kalemlerinin analiz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Osmanlı neden geri kalmıştır?
Osmanlı Sanayiinin üretimsel görünümü nasıldı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Osmanlı
Ekonomisinde Osmanlı
ekonomisinde Konu okunacak, tartışılacak
Değişemeyen
Üretim Milli Gelir Bileşiminin
Çerçevesi
ve Analizi
Sanayileşememe
Sürecini
Anlamada Milli
Gelirin
Bileşimi
ve
Bölgesel
Yoğunlaşma
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Osmanlı Milli Geliri, Osmanlı Sanayii, Osmanlı Ekonomisi Üretim Yapısı
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Giriş
Osmanlı ekonomisinin en temel sorunu değişim gösteren ve sanayileşmeye yönelen Avrupa
karşısında kendisini değiştirememesi ve sanayi kesimini geliştirememesi olmuştur. Bu durum
17. Yüzyıl sonrasında kendini göstermeye başlamış ve özellikle 19. Ve 20.yüzyıllar bu
durumun bir sorun haline geldiği bir dönem olmuştur.
10. Osmanlı ekonomisinde Değişemeyen Üretim Çerçevesi ve Sanayileşememe
Sürecini Anlamada Milli Gelirin Bileşimi ve Bölgesel Yoğunlaşma

Osmanlı Devleti’nin ekonomik gelişme sorununu anlama noktasında, doğrudan doğruya
ekonomik yapıyı ve üretim yapısına yoğunlaşmadan önce, Dr. Taner Timur’un şu sözlerine
vurgu yapmak gerekir: “..Batı’da ortaçağ kurumları yıkılıp, kapitalist düzen kurulduğu ve bu
düzenle birlikte yeni bir “aydın” tipi ortaya çıktığı dönemde bile Osmanlı toplumu geleneksel
“alim”lerini üretmeye devam etmiştir.312”Bu ise iki toplum arasındaki farkı ortaya koyar. Bir
yanda, “madde ile yoğunlaşan alim” kimliği, diğer yanda ise, “orta çağın yaklaşımını sürdüren
alim” kimliği. Bu ise sonuçta, toplumların birbirleri arasında ekonomik yapı farklarının
nedenini açıklayabilmede önemli bir ögedir.
Ulusal geliri oluşturan sektörlerin milli gelir içerisindeki paylarına bakıldığında, 1907
itibariyle tarım-ormancılık ve balıkçılık kesimlerinin ulusal gelir içerisinde yüzde 52’lik bir
paya sahip olduğu görülür. Bu sektörün 1913 yılında GSMH’ye katkısı yüzde 47 olurken,
1914’de ise yüzde 54 olmuştur313. Bu dönemde Anadolu’daki toplam nüfusun nerede ise yüzde
75-80’i tarım kesiminde çalışmaktadır314. Öte taraftan, tarımsal üretimde makine ve ekipman
kullanımı ise oldukça düşük düzeyde olmuştur. Örneğin, R. Kasaba’nın aktardığına göre,
mülkiyet hakkı verilmesi ile artış gösteren yabancı (tarımsal) yatırımcıların olduğu görece
gelişmiş bir tarıma sahip olan Batı Anadolu’da dahi, afyon elde edebilmek için başaklar tek tek
çiziliyordu; üzümlerin kuru hale getirilmesi için teker teker toplanıp, potasa yatırılması
gerekiyordu; pamuk elde toplanarak balyalanmaktaydı; ancak ürüne bağlı olarak üretim
birimlerinde emekten tasarruf sağlanmaya çalışılıyordu. Toprağı değiştirerek 2-3 yıl nadasa
bırakmak yaygın bir uygulama idi. Bütün bunlara ek olarak, çok az sayıda köylü değişik
ürünleri yetiştirebilmekteydi315.
Bu dönemde imalat sanayiinin GSMH’ya katkısı ve GSMH içerisindeki payı sırasıyla, 1907
yılında yüzde 10.2 iken, 1913’de yüzde 11.5 ve 1914 yılında da yüzde 10.1 olmuştur. GSMH
içerisinde önem taşıyan diğer bir sektör olan ticaret sektörü ise 1907 yılında GSMH’da yüzde
8,6’lık bir paya sahip iken, 1913 yılına gelindiğinde de yüzde 9,8’e yükselmiştir. 1914 yılında
ise yüzde 7,6’ya düşmüştür 316 . GSMH içerisinde diğer dikkati çeken bir kesimde kamu
hizmetleri olmuştur. Kamu hizmetleri sektörü 1907 yılında 1.374 milyon kuruşluk katkı ile
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Taner Timur, “Osmanlı Kimliği”, İmge Yay., ((İstanbul, 2010), s. 179.
Veriler için bkz., (Ek-Tablo A3)
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Quataert, a.g.e. s. 19.
Zikreden Kasaba, a.g.e., s. 73. Tarımın ekonomide önemliliğinin bir diğer ifadesi onun ihracatta
taşıdığı önemdir. Bu noktada bakıldığında, örneğin 1864 yılında pamuk ürününün İngiltere’nin
Osmanlı’dan gerçekleştirdiği ithalat içerisindeki payı yüzde 50’yi buluyordu. Zaten Osmanlı
İmparatorluğunun ihraç ettiği ürünlerin çok büyük çoğunluğu tarımsal üründür. (Kasaba, a.g.e., s.
79/76, ayrıca bkz., s. 106-107, Tablo A3.)
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Eldem, a.g.e., s. 302.
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GSMH içerisinde yüzde 6.3’lük bir paya sahip iken, bu pay 1913 yılında yüzde 8’e
yükselmiştir. 1914 yılına gelindiğinde de yüzde 7,8 olmuştur317.
Bu verilerin ışığında görülen odur ki, Cumhuriyet’in hemen öncesinde milli hasılaya katkı
itibariyle Osmanlı ekonomisinde tarım ağırlıklı bir paya sahiptir. Sanayi kesimi ise tarıma göre
oldukça düşük düzeylerde bir katkı yapmıştır. Verilerden anlaşıldığı kadarıyla, denilebilir ki,
Cumhuriyet öncesini ifade eden 1923 öncesinde Osmanlı ekonomisi tarımsal karakterde bir
ekonomi durumundadır.
1907 yılı verileri ile nüfus yoğunluğu ölçütü göz önüne alınmaksızın, doğrudan doğruya
üretimin bölgesel/vilayet yoğunlaşması açısından, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisindeki
bölgeler değerlendirildiğinde 318 , görülen odur ki, milli gelire katkı itibariyle, genel olarak
Anadolu, Trakya ve İstanbul Bölgeleri’nin yerel hasıla toplamları toplam Osmanlı GSMH’si
içerisinde yüksek paya sahip olmuştur. Doğrudan doğruya Anadolu Bölgesi ise milli gelire
katkı itibariyle en başta yer almıştır. 1907 yılı itibariyle Osmanlı milli hasılasının yüzde
48.3’ünü Anadolu Bölgesi yaratmıştır. Üretim kesimleri itibariyle ise, Anadolu’da üretime en
fazla katkı yapan sektör, 6.286 milyon kuruş ile tarım sektörü olmuştur. Mutlak rakam olarak
değil de, oransal olarak değerlendirildiğinde Anadolu’nun tarım kesimi itibariyle 1907 yılı
Osmanlı GSMH’sine
katkısı yüzde 28.7
olmuştur.
Tarım
kesiminin
bizzat
Anadolu
yerel
hasılasına katkısı ise
yüzde 59.3 olmuştur.
Diğer
taraftan,
Osmanlı
tarım
kesimi
itibariyle
düşünüldüğünde,
Anadolu tarımının
Osmanlı
tarımına
katkısı ise yüzde
55.2 olmuştur.

1907 yılı İtibariyle Osmanlı GSMH’sinde Sektör Payları
Anadolu’daki madencilik kesiminin Osmanlı GSMH’sına katkısı yüzde 0,6 olup, bizzat
Anadolu’nun yerel hasılasına katkısı ise yüzde 1.3 olmuştur. Anadolu’daki imalat sanayiinin
Osmanlı GSMH’sına katkısı yüzde 4.5 olur iken, Anadolu’daki imalat sanayiinin doğrudan
doğruya Anadolu’nun yerel hasılasına katkısı ise yüzde 9,3 olmuştur. Anadolu’daki ticaret
kesiminin Osmanlı hasılasına katkısı yüzde 3.2 iken, sektörün doğrudan doğruya Anadolu
hasılasına katkısı ise yüzde 6.7 olmuştur319.
GSMH’ya katkı itibariyle ikinci sırada Rumeli Bölgesi yer almıştır. Rumeli Bölgesi’nin
hasılasının Osmanlı milli hasılası içerisindeki payı 1907 yılı itibariyle yüzde 22.3 olmuştur.
Rumeli Bölgesi’nde tarım kesiminin Rumeli yerel hasılasına katkısı yüzde 56.8 olmuştur.
Rumeli Bölgesi ile Anadolu Bölgesinde tarım kesiminin paylarının birbirine –her ne kadar
Anadolu’da daha yüksek ise de- yakın olduğu görülmektedir. Rumeli Bölgesi’nde tarım
kesiminin Osmanlı GSMH’sına katkısı yüzde 12.8 olmuştur. Rumeli’de imalat sanayiinin
317

Veriler için bkz., (Ek-Tablo A3).

318

(Ek-Tablo A3)
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Eldem, a.g.e., s. 303.
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Rumeli yerel hasılasına katkısı yüzde 7.2 olur iken, Osmanlı GSMH’sına katkısı ise yüzde 1.6
olmuştur. Rumeli Bölgesinden sonra, Osmanlı GSMH’sına üçüncü yüksek katkıyı sağlayan
bölge ise İstanbul olmuştur. Hasılaya katkı itibariyle bakıldığında İstanbul’dan yaratılan
hasılanın GSMH’ya katkısı yüzde 10.5’dir. İmalat sanayi kesiminin İstanbul’da yaratılan
hasılaya katkısı yüzde 25.7 iken, genel Osmanlı GSMH’sına katkısı 2.69 olmuştur. İstanbul
vilayeti hasılasında, ticaret kesiminin hasılaya katkısı imalat sanayiinin katkısına yakın
düzeylerde gerçekleşmiştir320.

320

Veriler için bkz., (Ek-Tablo A3)
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Osmanlı ekonomiinin üretim bileşimi öğrenilmiştir.
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BÖLÜM SORULARI

1) Osmanlı ekonomisinde milli gelir içerisinde gelir katkısı en yüksek olan kesim hangi kesim
olmuştur?
a) Tarım kesimi b)İmalat Sanayi kesimi c) Madencilik kesimi d) Ticaret kesimi
2)Osmanlı’da madencilik sektörünün milli gelirdeki payı ne düzeyde olmuştur?
a) %1-2 b) %15-20 c) %25-35 d)%35-45
3) 1907den 1914’e Osmanlı madencilik kesimi
göstermiştir?

milli gelir içerisinde nasıl bir gelişim

a)Artmıştır b)Azalmıştır c) Aynı kalmıştır. d)Dalgalı bir gelişme sergilemiştir.
4) 1907 yılı hesaplarıyla milli gelire en fazla katkı yapan bölgeler aşağıdakilerden hangisidir?
a)Halep-Ayıntap Bölgesi b) Balkan Yarımadası Bölgesi c) Anadolu, Trakya, İstanbul Bölgesi
d)Hiç biri
5)Osmanlı devletinde sanayiyi korumak için ilk önce uygulanan teşvik düzenlemesi (kanun)
tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1873 b)1683 c)1927 d) 1902
6)Osmanlı’da üretilen dokuma/pamuk ve pamuklu ürünlerin en büyük satın alıcısı sırasıyla
hangi ülke/ülkeler olmuştur?
7) Osmanlı devletinde dokuma ve giyim alanında nasıl bir konuma sahip olmuştur? Açıklayınız
8)Osmanlı sanayiinde teşvik kanunu uygulaması zaman içinde nasıl bir gelişme göstermiştir?
9)Osmanlı sanayi kesimini dış rekabetten koruyabilmiş midir? Tatışınız.
10)Osmanlın n son döneminde milli gelirinin üretim bileşimi nasıl bir görünüm sergilemiştir?

Yanıtlar
1)a 2)a 3)b 4)c 5)a
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11
SANAYİİNİN YAPISI VE REKABET EDEMEME SORUNUNDA MADENCİLİK
KESİMİNİN KONUMU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Sanayi içerisinde madencilik kesiminin konum
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Osmanlı ekonomisinde madencilik kesimi nasıl bir gelişme göstermiştir?
Osmanlı imparatorluğunda madenlerin önemi ne olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Osmanlı
ekonomisinde Konu okunarak, tartışılacak
Sanayiinin Yapısı ve Rekabet Madencilik Kesiminin Yeri
Edememe
Sorununda
Madencilik
Kesiminin
Konumu
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Osmanlı Maden Sanayii, Osmanlı ekonomisinde Madenlerin üretim katkısı
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Giriş
Osmanlı imparatorluğunda madencilik kesimi politik düzlemde her zaman dikkati çeken
bir konu olmuştur. Özellikle uluslararası ekonomik sömürü anlamında kendisini gösteren bu
tartışma, Osmanlı’nın milli geliri içerisinde madencilik kesiminin payı olarak bakıldığında çok
yüksek düzeyde önemliliğe sahip görülmemektedir. Özellikle üretim verilerine bakıldığında,
madencilik kesimi üretim katkısı genel ekonomik etkinlik içerisinde düşük düzeylerde
olmuştur.
11. Sanayiinin Yapısı ve Rekabet Edememe Sorununda Madencilik Kesiminin
Konumu
Madencilik sektöründe, sadece Osmanlı’nın son dönemlerinde değil, daha öncesinde de
maden ocaklarının mevcut olduğu ve üretim gerçekleştirdikleri görülür. Örneğin, 18. yüzyıl
itibariyle Kastamonu’nun Bakırküresi bakırları ile Keban, Ergani’nin gümüş ve bakır madenleri
ve Çaniçe’nin (Gümüşhane) gümüş ve bakır madenleri faal durumdaydılar ve de bu madenler
devlet tarafından işletiliyordu. Yine 18. yüzyılda Niğde’de Bereketli madeninde kurşun ve
gümüş cevheri, Bozkır madeninde kurşun ağırlıklı ve kısmen altın ve gümüş çıkarılıyordu.
Gediz’de Şap madeni, yüzyıllarca çalıştırılan bir maden olup, 18. yüzyılda da faal durumda
olmuştur. Malatya’da Gerger ve Şiru’da simli kurşun çıkarılıyordu. Giresun-Espiye’de Bakır,
gümüş ve altın madenleri çıkarılırken, İnegöl’de ise gümüş, Şebinkarahisar’da şap ve Milas
tarafında simli kurşun çıkarılmakta idi. M. Kemalpaşa’da da (Nif) simli kurşun madenleri faal
durumdaydı. Rumeli’ye bakıldığında, Kosova vilayetinin Üsküb sancağında, Kratova’da
kurşun ve gümüş, Gümülcine’de şap, Bulgaristan’da Samako’da demir madeni, Selanik
taraflarında da gümüş madeni çıkarılıyordu321.
Ancak madenlerin çıkarılmasında ileri üretim tekniklerine dayanılmadığı; mevcut haliyle
teknolojik gelişmelerden uzak bir üretim biçimini ifade ettiği açıktır. Madencilik sektörü,
Osmanlı İmparatorluğu’nda, 18. yüzyıldaki görünümü itibariyle, milli gelire katkı itibariyle,
büyük bir üretim kesimi olmamakla birlikte, zaman içerisinde artan ilgiye sahip bir sektör
konumunda olmuştur. Ancak artan bu ilgi sektörün milli gelir içerisinde payında sıçrama
niteliğinde bir artış anlamına ise gelmemiştir.
1850’lerde madencilik sektörü toplam ihracat gelirleri içerisinde ihracatın yüzde 10’u
düzeyinde bir paya sahip olmuştur. Aslında Osmanlı tarihinin başlangıç dönemlerinde
madencilik, Anadolu’da önemli gelirler getiren bir sektör durumunda olmuştur. Ancak bu gelir
düzeyinin, yukarıda da belirtildiği üzere, ihracat içerisinde yüzde 10’luk bir payı, Anadolu milli
hasılasının da yüzde 1’lik bir payı, Osmanlı ekonomisi bağlamında ise yüzde 1’in de altında bir
değeri ifade ettiği belirtilmelidir. Bir bakıma madenciliğin Osmanlı ekonomisinde önemliliği,
bir yanda onun geleneksel bir sektör olması ile ilgili olurken, diğer yanda 1870’ler sonrasında
artan yabancı sermaye ilgisine mazhar olması ile ilişkili olmuştur322.
Öyle ki, GSMH içerisindeki madencilik sektörünün payı 1907’de yüzde 1.7 ve 1913’de
yüzde 0,8, 1914’de yüzde 0,4 düzeyinde olmuştur. 1900’lere doğru Osmanlı İmparatorluğu’nun
toplam maden cevherinin ¾’ü Anadolu’dan çıkarılmıştır. Bu dönemde 5.000-6000 kişinin

321
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Uzunçarşılı, a.g.e., s. 577-579.
Quataert, a.g.e., s.44-45; Ayrıca bkz., Duru; Turan; Öngeoğlu, a.g.e., s. 144.
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Ereğli’de, Eskişehir Lületaşı ocaklarında 5.000 işçinin, diğer yerlerdeki maden ocaklarında da
4.000 kişinin çalıştırıldığı tespit edilmiştir. Bunların toplamı 15.000 kişidir323.
Kamu otoritesi madencilik kesiminde değişik zamanlarda düzenlemeler gerçekleştirmeye
yönelmiştir. 1858 yılından önce madenler “ya hükümet tarafından ya da ya da “mukataa usülü”
ile mültezimlere ihale edilmiştir324. 1858 yılında çıkarılan Arazi Kanunu ile “arazi-i emiriye ve
mevküfe”’den çıkarılan madenler Hazine’nin mülkü sayılmıştır. 1861 yılına gelindiğinde,
maden işlerini düzenlemek üzere nizamname hazırlanmıştır. Bu nizamnamenin yetersiz olması
nedeniyle 1869 yılında yeni bir nizamname hazırlanmıştır. 1869 yılındaki Maden
Nizamnamesi’nin ardından, 1886 yılına gelindiğinde yeni bir maden nizamnamesi
yayınlanmıştır325. 1893 yılına kadar maden işlerinin düzenlenmesi Ticaret ve Nafia Nezaretinin
yetki alanında olmuştur. Bu tarihten sonra ise maden işleri Orman ve Ziraat Nezareti’nin
yönetim ve ilgi alanına girmiştir326.
1906 yılında yeni bir nizamname çıkarılmıştır. Bu yasanın çıkarılmasının ardından sektöre
dönük yabancı sermaye ilgisi artmıştır. Ancak, bu ilginin 1906 yılı öncesinde olmadığını
düşünmek ise yanıltıcıdır. Öyle ki, 1870 ile 1908 zaman aralığında, hükümet 201 adet maden
imtiyaz ruhsatı vermiştir327. Diğer taraftan, maden arama başvuruları daha önce yıllık ortalama
10’dan az iken, özellikle 1886 Kanunun ardından gelen 1898-1900 yılları ortalaması yıllık
139’a yükselmiştir328.
1886 Madencilik Nizamnamesi’nin çıkarılmasını müteakiben, 1890’ların sonuna doğru329
bir Fransız şirketinin Zonguldak, Ereğli’sindeki kömür maden yataklarının işletme imtiyazını
alması dönemin en önemli yatırımı olmuştur330. Bu yatırım Ortadoğu’da petrol yataklarının
üretime açılmasına kadar bir kerede gerçekleştirilen en büyük yabancı sermaye yatırımı
olmuştur331. Bu durum madencilik sektöründe üretimi itibariyle de, kendini göstermiştir. Öyle
ki, 1900-1914 yılları arasında çıkarılan madenler içerisinde tonaj olarak en fazla üretimin
olduğu maden de Zonguldak üretimi kömür madeni olmuştur. Zonguldak,Ereğli’de, 1881
yılında 98 bin ton kömür üretimi gerçekleştirilir iken, 1886’da 158 bin ton, 1903’de 408 bin ton
üretim gerçekleştirilmiştir332. 1900 yılında 387.6 bin ton olan Zonguldak, “Havza-i Fahmiye”
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Eldem, a.g.e., s. 97/302/303.
Uzunçarşılı, a.g.e., s. 577.
325
Eldem, .a.g.e., s. 99; Quataert, a.g.e., s. 50 v.d.
326
Eldem, a.g.e., s. 92; Quataert, a.g.e., s. 46; Aslında, Osmanlı imparatorluğunda, madenler, taş
ocakları, bir kısım ormanlar, iskeleler, dalyanlar, çeltik sahaları ve boyahaneler, mumhaneler ve
simkeşhaneler ve tuz bölgelerinin mülkiyeti [esas olarak] devlete aittir.(L. Güçer, “Osmanlı
İmparatorluğunda Tuz İnhisarı”, İktisat Fakültesi Mecmuası, 23. Cilt, ekim 1962-Şubat 1963, No: 12, s. 98). Uzunçarşılı’nın zikrettiğine göre, 18.yüzyılda işletilen madenlerde bir yanda iltizam geçerli
iken, diğer yanda devlet işletmesi hali mevcuttur. (Uzunçarşılı, a.g.e., s. 577).
327
Quataert, a.g.e., s. 45.
328
Quataert, a.g.e., s. 45.
329
Osmanlı uyruğundaki birkaç kişiye 1891’de imtiyaz verildi. 1896’da hükümetin onayıyla Fransız
orjinli Ereğli şirketine devredildi. Şirket, çıkardığı kömürün yüzde 60’ını hükümetin belirlediği
fiyattan devlete satmak şartını kabul etmişti. Şirketle yapılan anlaşma bir ara kömür ithalatına gitmek
zorunda kalan hükümet için olumlu bir anlaşmayı ifade eder nitelikte idi. (Quataert, a.g.e., s. 50).
330
Kömür yataklarının bulunduğu topraklar hanedana aitti ve 1848’de Sultan Abdülmecid madenlerin
gelirini kutsal Mekke kentindeki tesislerin desteklenmesi türünden hayır işlerine vakfetti. Madenler
hayır işlerini finanse ettikleri gibi Osmanlı savaş ve ticaret filolarının yakıtını sağlıyordu.18822ye
kadar Ereğli’de çıkan kömürün hükümetin belirlediği fiyattan satın alma hakkı Bahriye Nezaretine
aitti. Ancak kömür üretiminin zaman içerisinde azalması söz konusu oldu ve bunun ardından bu
bölgenin işletme imtiyazı Fransız şirketine devredildi. (Quataert, a.g.e., s. 47-48).
331
Örneğin Ereğli şirketi 1900’lerin başında yılda 300.000-500.000 tonluk üretimi ile toplam kömür
üretiminin yarısı ile dörtte üçüne ulaşan bir üretim gerçekleştiriyordu.(Quataert, a.g.e., s. 44/46..).
332
Quataert,a.g.e.,s.49/51.
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kömürü, yapılan yatırımların sonucunda, 1914 yılında 651.2 bin tonluk üretim değerine
ulaşmıştır333.
Bu dönemde üretimde olumlu gelişmeler sadece maden kömürü üretiminde geçerli
olmamıştır. Diğer madenler üretiminde, örneğin, Balya-Karaaydın üretimi olan simli kurşun
üretiminde, üretim düzeyi 1900 yılında 9.770 ton iken, 1913 yılı sonunda üretim düzeyi 13.976
tona ulaşmıştır. Boraks üretimine bakıldığında ise (Boraks Consolidated Ltd. olarak) 1902
yılında 9600 ton iken, 1914 yılında 10500 tonluk üretim düzeyine ulaşılmıştır. Ancak, bazı
madenlerde ise üretim artışının aksine üretim azalmasının da ortaya çıktığı belirtilmelidir.
Örneğin, bakır üretiminde 1900 yılında 1,208 ton olan bakır üretimi, 1912 yılında 1.040 tona
düşerken, krom madeni üretimi ise 1900 yılında 13500 ton iken, bu üretim düzeyi 1914 yılı
sonunda 9800 tona düşmüştür334.
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Duru; Turan ve Öngeoğlu, a.g.e., s. 147; Maden verileri için, Eldem, a.g.e., s. 93/101/103-106.
Eldem, a.g.e., s. 93/101/103-106.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı ekonomisinde madenciliğin yeri ve konumu öğrenilmiştir.
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11. BÖLÜM SORULARI
1)Osmanlı devletinde madenlerin Hazinenin mülkü sayılması ne zaman söz konusu olmuştur?.
a) 1299 b) 1454 c) 1553 d)1858
2) 1900-1914 yılları arasında tonaj olarak en fazla üretimin olduğu maden (ve üretim yeri)
aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
a) Musul Petrolleri b) Batman Petrolleri c) Zonguldak Kömürü d) Soma Linyit Kömürü
3) 1850’lerde madencilik kesiminin ihracattaki payı ne düzeyde olmuştur?
a)%1-2 b)%30 c)%40 d)%10
4) 1906 yılında yeni Maden nizamnamesi çıkarılması sonrası dikkati çeken en önemli gelişme
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a)Altın madenlerinin bulunması b) Yabancı sermaye ilgisinin artışı c) Zonguldak Kömür
Madenlerinin keşfi d)Hiç biri
5)Osmanlı’da madencilik kesimi üretiminin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a)Teknolojik gelişmelerden uzak bir üretim biçimini ifade etmiştir.
b)Esasen linyit kömürü ve bakır ve gümüş üretimine odaklı bir üretim kesimi olmuştur.
c)%40’ları bulan ihracat geliri sağlayan bir kesim olmuştur.
d)Hiç biri
6)Osmanlıda en önemli madenler nelerdir?
7)Osmanlı devletinde en fazla maden hangi bölgelerden çıkarılıyordu
8) Osmanlı İmparatorluğunda madencilik kesiminde düzenlemeler nasıl gelişmiştir?
9)Osmanlı’da kömür madenciliği hangi bölgelerde yoğunlaşmıştır?
10) 1886 Madencilik Nizamnamesi yabancı yatırımcıları etkilemiş midir?Tartışınız.
Yanıtlar
1)d 2)c 3)d 4)b 5)a
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Osmanlı ekonomisinde imalat sanayiinin genel görünümünü ve zaman içerisinde
gösterdiği gelişimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Osmanlı İmalat Sanayi zaman içerisinde nasıl bir gelişim göstermiştir?
Osmanlı imalat sanayi dış rekabet karşısında ne düzeyde başarı gösterebilmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Osmanlı İmparatorluğunda Osmanlı İmalat Sanayiinin Konu okunarak, tartışılacak
İmalat Sanayinin Durumu ve Zaman içerisindeki Gelişimi
Gelişimi
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Osmanlı İmalat Sanayi, İmalat Sanayi ve Dış Rekabet
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Giriş
Osmanlı ekonomisinde imalat sanayi, Avrupa imalat sanayiine göre oldukça geç
gelişmeye başlamış bir üretim kesimidir. Üretimde çeşitlenmenin de düşük düzeyde olduğu
imalat sanayiinde, var olan dış rekabetin varlığında, ciddi bir gelişimin gerçekleştiğini
söylemek zordur. Özellikle sermaye sorununun ötesinde, girişim yetersizliğinin belirleyici
olduğu zayıf üretim yapısı, dış rekabetin de olumsuz etki yaptığı ortamda zaman içerisinde
düşük düzeyli gelişme göstermiştir.
12. Osmanlı İmparatorluğunda İmalat Sanayinin Durumu ve Gelişimi

Osmanlı’ya göre, dönemin “göreli” gelişmiş ülkeleri, buhar makinesinden başlayan ivme
ile imalat olgusunu küçük ölçekli atölye üretiminden büyük ölçekli üretim aşamasına
dönüştürürken, karşı karşıya kaldıkları iki sorun vardı: Hammadde temini ve imal edilen
ürünlerin satılabileceği pazarlara ulaşabilme. Bu noktada, sadece üretim geliştirebilme
sürecinde kalmayan bu çaba kendisini, hammadde kaynaklarına ulaşmak ve de imal edilen
ürünlerin satışı için pazarlara ulaşmak noktasında göstermek ihtiyacı duydurmuştur. Bu zaman
aralığında Osmanlı ekonomisinde sınai kesim için söylenebilecek şey, mevcut haliyle sanayi
sektörünün firma yapısının daha ziyade küçük ölçekli işletme anlamında atölye tarzı üretim
aşamasında olduğudur*.
Bu görünüm içerisinde de, zamanla, Avrupa ürünlerinin yerli ürünlere karşı fiyat ve kalite
açısından rekabetçi olabilmesinin etkisinde, iç pazarlarda yaygın yer bulması söz konusu
olmuştur. Yerli üreticiler ise kendilerini geliştiremediği çerçevede, bu rekabet ortamına uyum
sağlayamazlarken, ithal mallar zamanla piyasalarda hakim ürün konumuna yükselmiştir.
Ancak, bu süreçte, Osmanlı idaresinin bu gelişmelere karşı etkinlikte bulunmadığını
söylemek de tam olarak mümkün değildir. Kırık dökük de olsa, imparatorluk yönetimi sanayi
kesimine çeki düzen verme ve gelişmesini sağlama noktasında çabaları söz konusu olmuş;
ancak bu çabalar bir yanda gecikme ile uygulandığı ve diğer yanda bütünsel olamadığı ve ferdi
etkinlik dışına taşamadığı için başarılı olamamıştır.
Örneğin, Osmanlı idaresinin sanayi koruma konusunda önemli bir etkinliği sanayiyi teşvik
maksadıyla 1873 tarihli bir kanun ile fabrika kuracak olanlara gümrük ve vergi bağışıklığı
tanıması olmuştur. 1888’e gelindiğinde bu bağışıklıklar fabrika inşâsında gerekli olan girdi
mallarına da verilmek suretiyle, yaygınlaştırılmıştır. 1897’de ise yeni tesisler için, 10 yıl
müddet ile vergi bağışıklığı tanınmıştır. 1913 yılına gelindiğinde de daha öncesine göre, derli
toplu bir görünüm sergileyen Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmıştır. 1883-1913 yılları arasında
milli sermaye ile kurulan kuruluşların sayısı 46 olurken, bunlara yatırılan sermaye 110 milyon
kuruş düzeyinde olmuştur. Oysa yine bu dönemde yabancı sermaye ile kurulan şirket sayısı 39

*

İlgili tabloda da görüldüğü üzere, artık Osmanlı’nın son yıllarında dahi (1913-1915) işletme başına
düşen çalışan sayısının düşük düzeyi bunu (küçük atölye tarzı-aile tipi(aile üyelerinin çalıştığı) işletme
halinin egemen olduğunu) göstermektedir.
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olmakla birlikte, 1 milyar 40 milyon kuruşluk bir sermaye girişi ve yatırım söz konusu
olmuştur335.
Bu durum bir bakıma, ilgili dönemde yerli sermayenin de güçsüzlüğünün bir göstergesi
olmuştur. Hammadde ihraç eden ve karşılığında sınai ürün ithal eden anlamında, standart bir
azgelişmiş ekonomi görünümü sergileyen Osmanlı ekonomisinde, bu dönemde sermaye
yetersizliği girişimcinin de düşük olduğu ortamda temel bir sorun olarak yer almıştır.
Burada belirtmek gerekir ki, Osmanlı İmparatorluğu’nda, yabancı sermayede girişinden
önce ürün yayılması ile karşılaşılmıştır. Bu çerçevede ürün yayılmasının başlangıcı tespit
edilmeye çalışıldığında, görülen odur ki; 18. yüzyıl, Osmanlı pazarlarına Avrupa mallarının
pazar egemenliğini sağlayabilme noktasında yayılmaya başladığı zaman aralığıdır 336 . Bu
noktada 18 yüzyıldan başlayarak geçen süreçte rekabet açısından problem yaşayan ilk üretim
sektörü dokuma sektörü (ipekçilik alt-sanayi 1850’lerde ortaya çıkan hastalığında etkisi ile girdi
sorunu yaşamıştır 337 ) olmuştur. Özellikle klasik atölye tarzında küçük ölçekle üretim
gerçekleştiren Osmanlı sınai ürünleri, ucuz fiyatlarla ve bol çeşit ile gelen yabancı mallarına
karşı rekabet edememişlerdir. Örneğin, bu rekabet edememe kendisini özellikle dokuma
sanayiinde daha belirgin olarak göstermiştir.
Bu dönemde sanayileşmesini diğer ülkelerden önce gerçekleştirebildiği çerçevede, önde yer
alan ve önde yer almanın da avantajını kullanan İngiltere’nin Osmanlı ekonomisi ile ticaretinde
pamuk ve pamuklu ürünleri önemli bir paya sahip olmuştur. Örneğin, 1864’de Osmanlı
ekonomisinin ürettiği pamuk ürününün yüzde 50’ye yakını İngiltere’ye ihraç edilmekte idi338.
Diğer taraftan İngiltere’nin pamuklu sanayiinin ihracatında bölgesel yoğunlaşma zaman
içerisinde Osmanlı ekonomisinin de içinde yer aldığı “çevre ülkelerine” kaymıştır. Öyle ki,
1699-1701 yılları arasında imalat sanayi üretimi olarak İngiliz pamukluları ihracatında Afrika,
Yakındoğu, Asya, Avustralya ve Latin Amerika’nın yer aldığı çevre ülkeleri yüzde 0 paya sahip
iken, bu pay 1804-1806 zaman aralığında yüzde 7.8’e çıkmıştır. Fakat 1834-1836 yıllarında ise
yüzde 32.4’e yükselmiş; 1854-1856 yılları arasında ise yüzde 54.3’e ulaşmıştır339.
Avrupa mallarının Osmanlı pazarlarını hakimiyeti altına almasının önüne geçilmesi
noktasında, Padişah düzeyinde dahi, çabalar olmuşsa da bu çabalar bütünsel olmaktan ziyade,
daha çok bireysel (kurumsal-olmayan anlamındadır) olarak kalabilmiş ve zaman içerisinde
Avrupa malları Osmanlı pazarlarında önemli paylar edinmişler ve büyük kentlerde pazar
egemenliğini de büyük ölçüde sağlamışlardır340.
Aslında 18. yüzyıla ait veriler göstermektedir ki, Osmanlı’da sanayileşmeye dönük
kıpırdanmalar yok değildir. Ve hatta vardır. Örneğin bu yıllarda Osmanlıların el işleri ve
A. G. Ökçün,“Teşvik-i Sanayi Kanun-ı Muvakkatı,1913” A.Ü.S.B.F., Dergisi, Cilt XXX, (MartAralık 1975), No: 1-4, s. 25-26; Eldem, a.g.e., s. 114; Bu dönemde, örneğin 1913 yılı itibariyle
yabancı sermaye, maden işletmelerine 123 milyon kuruşluk yatırım yaparken, Elektrik, havagazı ve
su tesisi yatırımlarına 343 milyon kuruş, tütün, tömbeki inhisar işletmelerine 309 milyon kuruş
yatırmış ve imalat sanayiine ise 265 milyon kuruş yatırmıştır. 1913 yılı itibariyle mevcut imalat
sanayiinde yatırılmış yabancı sermayenin 265 milyar kuruş olduğunu görmekteyiz. Toplam yatırılan
yabancı sermayenin 1.040 milyar kuruş olduğu çerçevede, yabancı sermayenin sanayiye yaptığı
yatırım düzeyi toplam yabancı sermaye yatırımında %26’lık bir paya ulaşmıştır. (Eldem. a.g.e., s.
115).
336
Aslında Avrupa mallarının Türk pazarlarında “rahatça” bulunabilirliği 16. yüzyılın ikinci yarısının
başlarına kadar uzanmaktadır.(M.Akdağ, a.g.e., (II); s. 435-436). Ancak Osmanlı pazarlarında yerli
imalatı rekabet edemez duruma düşürücü ya da zorlayıcı nitelikte arz zamanının 18.yüzyılla birlikte
başladığı söylenebilir.
337
Eldem, a.g.e.
338
Kasaba, a.g.e., s. 76/79/106-107, (Tablo A3).
339
Veriler için bkz., Crafts, a.g.e., s. 145.
340
Uzunçarşılı, a.g.e., s. 575-576.
335
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kumaşa dair imalatı Anadolu ve Rumeli’nin şehir ve kasabalarındaki mahalli ihtiyacı
karşılayabilmekte olup, ihraç malı ve hediyelik tarzdaki kumaşlar esas olarak İstanbul, Bursa,
Ankara ve Şam, Hama ve Sakız adasında dokunmuştur341.
18. asırda İstanbul’da biri Çuha ve diğeri ipekli kumaşlar yapmaya mahsus iki fabrika
bulunmaktadır. 1729 yılı itibariyle İstanbul’da Fazlıpaşa sarayında ve etrafında 27 ve Langa
Yenikapı’sı dışında 15 adet olmak üzere, 42 basmacı imalatı kurulmuş ve bunun dışında basma
imalathanesi kurulamayacağı şeklinde (Pazar garantisi-üretici imtiyazı) imtiyaz sağlanmıştır342.
Diğer taraftan 18. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı ekonomisi, Fransa’ya önemli miktarda
dokuma bezi ihraç etmekle birlikte önemli miktarda da ipekli alıyordu 343 . Ancak, sonuçta
sanayi gelişimini sağlayamayan Osmanlı’da pazarların yavaş Avrupa mallarının hakimiyetine
girerken, mevcut sanayide (atölyeler) bir çöküş dönemine girmiştir. Bunun en belirgin
göstergesi bu dönemde ihracatın ithalata göre hayli düşük olmasıdır.
Bu dönemde ulusal kökenli imalat sanayiinde dokuma-tekstil kesimi üreticileri, geleneksel
üretim tekniklerini kullanmıştır. Bu zaman zarfında dokuma kesiminin yoğunlaştığı alanlar ise
daha ziyade yünlü ve pamuklu dokuma, halıcılık, iplik ve ipek üretim alt-sektörleri olmuştur344.
XVIII. asırda Osmanlıların el işleri ve kumaşa dair imalatı Anadolu ve Rumeli’nin şehir ve
kasabalarındaki yerel ihtiyacı karşılayabilmekte ise de, ihraç malları ve hediyelik ve giyimlik
olarak imal edilen kumaşlar başlıca İstanbul, Bursa, Ankara ve çevresi ile Şam,Hama ve Sakız’da
dokunmakta idi. İstanbul’da Darphane eminliğine tabii simkeşhane mukaatası olarak 86 kılaptan
çıkrığı bulunuyordu. Özellikle 1850’li yıllarda devlet idaresi de daha ziyade dokuma ve giyim
alanında kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere İstanbul, İzmit, Hereke ve Bursa’da üretim tesisleri
kurmaya yönelmiştir 345 . Bu sektörlerde mevcut üretim tesisleri arasında, yünlü ve pamuklu
dokuma ve halıcılık olarak ön planda olan Hereke ve Bakırköy dokuma tesisleri tam bir fabrika
niteliğindedir. Ayrıca Adana ve Tarsus’da pamuk ipliği tesisleri de mevcuttur. Halı üretimi ise
daha ziyade el tezgahlarında gerçekleştirilmiştir346.
Emek-yoğun olması boyutuyla, bu sektör önemli bir istihdam katkısı sağlayan bir sektör
konumunda olmuştur. Bu yıllarda, dokuma ve giyim sanayiinde, mevcut üretim tesisleri diğer
sektörlere göre, daha fazla gelişmiş bir görüntü sergilemiştir. Ancak, bu durum daha ziyade
ilgili dönemde kamu kesiminin kendi ihtiyaçlarına dönük olarak, bizzat kendisinin üretim
faaliyetine katılması ile ilgili olmuştur. Bu nedenle de, dokumacılık-tekstil sektörünün diğer
sektörlere göre sahip olduğu bu nisbi olumluluğu tüm dokumacılık sektörüne yaymamak
gerekir.
Osmanlı İmparatorluğu’nda, yukarıda da değinildiği üzere, devlet, dokuma sektörünün ilk
gelişim aşamalarında bizzat kendisi üreticilik boyutuyla etkin olarak yer almıştır. Özellikle
Uzunçarşılı, a.g.e., (IV), s. 571.
A. G. Ökçün, “Kapitülasyonlar Hakkında Bab-ı Ali’nin Sefaretlere Gönderdiği 7 Temmuz 1887
Tarihli Muhtıra” A.Ü.S.B.F. Dergisi, Cilt: XXII, (Eylül,1967), No: 3, s. 144; Uzunçarşılı, a.g.e.,;
Aslında 7 Temmuz Muhtırası, Osmanlı’nın devletsel egemenliğini, hukukun ülkeselliğini ve
kapitülasyonların istisnai olma niteliğini net olarak ortaya koymuştur.Ancak karşımızda, ciddi bir
borç yumağında olan, ve üretim yapısını dönüştüremeyen bir devlet vardır ve iyi niyetli bu
yaklaşımlar olsa sonuçta, bir döngünün içerisine girildiği bellidir. Ki bu noktada gerçekten olumlu
çabalar az değildir. Bunlardan birisi 1774 yılındaki anlaşma ile yüzde 5 olarak belirlenen gümrük
vergisinin önce yüzde 8’e çıkarılmasıdır. Ardından bununla da yetinilmeyip; 1907 yılına gelindiğinde
Osmanlı idaresi, gümrükleri yüzde 11’e çıkarılabilmiştir. Ancak bunu yapabilmek için tavizler
verilmiş ve bu noktada birbiri ile ilişkili ikili bir anlaşmak zorunda kalmıştır. (Quoatert, a.g.e., s. 98)
343
Uzunçarşılı, a.g.e., s. 575-576.
344
Uzunçarşılı, a.g.e., s. 572.
345
Uzunçarşılı, a.g.e., s. 572.
346
Anadolu’nun hemen her yerinde halı dokumacılığı gelişmiş olmakla birlikte, Uşak, Gördes, Kula ve
Borlu’da nisbi bir yoğunlaşmaya rastlanmıştır. (Ökçün, “Osmanlı Sanayii,1913-1915..”, s.135).
341
342
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askeri ihtiyaçların karşılamasının etkili olduğu bu gelişimde, askeri talebi karşılayan üretim
tesislerinin kurulması önemli bir rol oynamıştır. Ancak, genel olarak bakıldığında ise
dokumacılık sektörü, Avrupa malları iç piyasalara hakim oldukça, hızla çözülmek durumunda
kalmıştır. Örneğin, dokumacılık sektörü içerisinde yer alan ipek sanayi, Osmanlı ekonomisinde
oldukça eski bir geçmişi olan bir sektör konumunda idi. Ancak, 1838’den başlatılacak süreçte
Osmanlı ekonomisi dışa açılırken, bu sektör dışa açılma ile en fazla zarar gören alt-sektörler
arasında yer almıştır. Daha öncesinde önemli bir faaliyet dalı olan bu sektörde, İmparatorluğun
son yılları olan 1913/1915 sanayi sayımında Bursa’da İpek üretiminde muharrik güç ile faaliyet
gösteren 41; 1-10 mancınıklı 127 imalathane ve 3.648 kişilik istihdam düzeyinin varolduğu
tespit edilmiştir347.
Aslında mevcut haliyle Osmanlı sanayiinde dokumacılık sektörü, genelde üretime açılan
tesisler itibariyle de, ilk sıralarda yer almıştır. Örneğin, 18. yüzyıl itibariyle bakıldığında,
İstanbul’da biri çuha (Haliç, Tahtaminare mahallesinde, Fenerkapısında) ve diğeri ipekli
kumaşlar yapmaya mahsus iki fabrikanın kurulduğu görülür. Halkın bu çuha fabrikasında ipekli
kumaş dokunması ile üretilen ürünlere olan yoğun talebinin ardından arıca aynı fabrikada bir
ipekli kumaş imalathanesi de kurulmuştur. Bu fabrikanın ipek girdileri Bursa’dan geliyordu ve
İstanbul’daki fabrikanın ihtiyacı karşılanmadıkça dışarıya ham ipek verilmiyordu348. Yine, bu
dönemde Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın desteği ile yine İstanbul’da hatayi
imalathanesinin kurulduğu ve Şam’da şukka bend denilen kumaş ile zenbuş denilen kadın
elbiseliği ve de şami didik denilen kumaşlar üretildiği bildirilmektedir. Bursa da ise ipekli
kumaş ve çatma işlerinin imali gerçekleştiriliyordu. Ankara’da tiftik dokuması yapılıyordu.
Sakız Adası’nda ise hatayi, sandal, mukdem vb. ipekli kumaşlar dokunuyordu. 1729’da ise
İstanbul’da Fazlıpaşa sarayında 27 ve Langa Yenikapısı dışında 15 adet olmak üzere,42
basmacı imalathanesi vücuda getirilmiş ve üretim-tekeli hakkı ile iltizama verilmiştir349.
1759’da çabuk bozulan Avrupa ipeklisinin yerine “dibayı rumi” denilen Türk ipeklisi
yapmak üzere tesisler kurulmuştur350. 1777’de İstanbul’da devlet tarafından bir çuha ve kumaş
fabrikası kurulması için talimatname çıkarılmış ve faaliyete geçmiştir.
Görülen odur ki, Osmanlı sanayii daha 18.yüzyıldan başlayan süreçte, sanayileşme
noktasında; ancak bir gelişme süreceği intibaını uyandırır bir biçimde, (ithal edilen ürünleri
yurtiçinde üretebilir olmayı isteyerekten) kıpırdanmalar içerisine olmuştur. Ancak,zaman
içerisinde, Avrupa sanayiinin mallarının “dayanıklı ve nefaset itibariyle yüksek olmamakla
beraber göz alacak derecede cazip olması cihetiyle fevkalade rağbet351” görmesi ve buna karşı
(örneğin Padişah III. Mustafa’nın yerli malı kullanılması ve bunun için de üretilmesi emrine ve
benzeri çabalara karşın, bu çabaların sistemli olamamasının etkisinde sürekli olamaması
nedeniyle ve rekabet edilememesi nedeniyle, zaman içerisinde yerli sanayi bir çözülme sürecine
girmiştir.
1855-1914 yılları arasında kurulmuş bulunan 9 büyük dokumacılık kuruluşunun mevcut
olduğu tespit edilmiştir. Bunların toplam iğ sayısı 82 iken, bu iğlerin 68.5’unun faal olduğu,
dokuma tezgahının ise 787 tane olduğu; buralarda çalışan işçi sayısının da 3.024 kişi olduğu
kayda geçirilmiştir. Sadece dokumacılık alt-sanayi olarak, 1914 yılı itibariyle 3.690 ton iplik
dokunmuş olup, dokuma üretimi ise 6.580.000 metre düzeyinde gerçekleşmiş ve bunların
parasal değeri de 80.4 milyon kuruş olmuştur352. Dokumacılık-tekstil sektöründe yer alan yünlü
alt-sanayi incelendiğinde ise bu alanda 11 tane devlete ait kuruşun varolduğu görülür. 353 Özel
347

Eldem, “Osmanlı İmparatorluğunun İktisadi...”, s.129.

Uzunçarşılı, a.g.e., s. 571.
Uzunçarşılı, a.g.e., s. 574-575.
350
Uzunçarşılı, a.g.e., s. 570.
351
Uzunçarşılı, a.g.e., s. 570.
352
Eldem, a.g.e., s. 131.
353
Uzunçarşılı, a.g.e., s. 571vd.
348
349
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kesimin de sahip olduğu tesisleri ile birlikte 1913 yılı itibariyle 29.850 iğli 94 vargel şayak ve
abaimaline mahsus 349 mihaniki dokuma ve 57 kilim tezgahı sayılmıştır. Bu alt-sektörde
çalışan sayısı ise 2.402 kişi olmuştur. Üretimin parasal değerine bakıldığında, 1913 yılı
itibariyle 66.9 milyon kuruş ve 1915 yılı itibariyle de 56.3 milyon kuruşluk bir üretim değeri
söz konusu olmuştur354.
Osmanlı ekonomisinde dokuma-tekstil ana sanayiinde dikkate diğer bir alt-sektör ise
(gelenekselliğinde olduğu boyutuyla) halıcılık sektörü olmuştur. 1910-1913 tarihleri itibariyle
İstanbul vilayet sınırları içerisinde 380 üretim tezgahının olduğu ve buralarda 775 kişinin
çalıştığı ve bu tezgahlarda 17 bin m2 üretim gerçekleştirildiği tespit edilmiştir355. Bu yıllarda el
dokumacılığının yaygın olduğu diğer bölge ise 8.165 tezgah ile Ege Bölgesi olmuştur. İçAnadolu’da ise 10.600 tezgah sayılmıştır. Halıcılık alt-sektörü bu dönem itibariyle toplam
olarak 19.445 tezgah, 60.082 çalışan, 1.087.000 m2 üretim gerçekleştirilen, 108.5 milyon kuruş
değerinde üretimin gerçekleştirildiği bir sektör olmuştur356. Yine geleneksel bir üretim kesimi
olan deri kesiminin de bu dönemde ortaya koyduğu üretim düzeyleri onun sanayi üretiminde
dikkate değer bir paya sahip olduğunu göstermiştir. Toplam üretimde sahip olduğu yüzde
8.3’lük pay, deri sektörünün dokuma (tekstil) sektörünün hemen arkasından gelmesini
doğurmuştur.
Bu dönemde deri sanayiinde başlıca büyük kuruluş olarak ise Beykoz Deri Tesislerinin var
olduğu bilinmektedir. Ayrıca İzmit ve Sinop’ta da belli başlı orta ölçekli işletmeler de mevcut
olmuştur. İmalat sanayiine katkı yapan toprağa dayalı ürünler sektöründe ise iki çimento
fabrikası ve tuğla işletmeleri faaliyette bulunmuşlardır. Osmanlı İmparatorluğu’nda üretim
sektörlerini ortaya koyarken, tütün sektöründen de bahsetmek gerekir. 1913 sayımına göre
Osmanlı’da İstanbul ve İzmir’deki fabrikalarda 1.214 ton tütün işlenip, 2.109 kişi çalıştırılırken,
Reji İdaresindeki dört fabrikada 1924 ton tütün işlenmiş ve 982 işçi çalıştırılmıştır. Lübnan’daki
20 fabrikada ise 600 işçi çalıştırılıp, 1.450 ton tütün işlenmiştir. Bu dönemde toplamda ise tütün
sanayiinde 3.691 kişi çalıştırılırken, 8.588 ton tütün düzeyinde de işlenmiştir357.
Bir bütün olarak Osmanlı İmparatorluğu’nda imalat sanayii değerlendirildiğinde, görülen
odur ki, “küçük-aile tipi atölye tarzı üretim biçiminin” (sürecinin) dışına çıkabilmişlik
anlamında sanayiinin kendini göstermesi (gelişmesi değil) 1900’lar sonrasında (1910-1915
zaman aralığında) kendini gösteren kıpırdanma ile birlikte ortaya çıkar. Bu dönemde sınai
kıpırdanmada, en belirgin örnekler, yine kendini geliştirebilmiş küçük atölye tipi
organizasyonlarının olduğu dokuma, gıda (kağıt v.d.) gibi üretim alanlarında gerçekleşmiştir.
İmalat sanayiinde ortaya çıkan bu kıpırdanmanın ortaya çıktığı imalat sanayi sektörlerinde
verilere bakalım. Verilere göre, 1880’e kadar gıda sanayiinde 15 adet özel şahıslara ait sınai
kuruluşlar mevcut iken, 1881-1890 zaman aralığında 6, 1891-1900 yılları arasında 7, 19011915 yılları arasında başlayan sınai kıpırdanmanın etkisinde 38 firma kurulmuş ve genel
toplamda ise 66 firma var olmuştur. Tekstil sanayiinde ise 1880’e kadar 17 firma mevcut iken,
1881-1890 zaman aralığında 4, 1891-1900 zaman aralığında 6, 1901-1915 zaman aralığında ise
18 firma kurulurken, toplam olarak 1915 yılı sonunda tekstil sektöründe 45 firmanın faaliyette
bulunduğu tespit edilmiştir358.
Tablo 1
Osmanlı Sanayii 1913-1915 Yılları İstatistikleri
354

Eldem, a.g.e., s. 133-134.
Eldem, a.g.e., s. 142-143.
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Eldem, a.g.e.
357
Eldem, a.g.e., s. 134.
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Veriler için bkz., Eldem, a.g.e., s. 121; Ökçün, a.g.e., (Bkz.,Tablo 5).
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Sektörler*

Gıda

Toprak Deri

Ağaç Dokuma Kırtasiye

Kimya Toplam

Asli Müessese

75

17

13

24

73

51

11

264

-Kamu Müessesi

1

1

1

-

18

1

-

22

-A.Ş. Müessesesi

8

5

1

-

10

-

4

28

66

11

11

24

45

50

7

214

612

267

4.356

-

727

15.946

-Özel Müessese
Buhar
(B.G.)

Makine 6.227 3.757

Su Türbini (BG).

210

45

-

-

758

-

-

1.013

İçten
Yanm.Mot.(BG)

953

35

349

238

478

529

94

2.676

-

-

8

655

176

-

1.342

961

513

6.247

705

821

20.977

İstihdam Toplamı** 3.281 980

930

705

7.765

1.897

417

16.975

İstihdam Toplamı*

3.916 336

1.270 377

6.763

1.267

131

14.060

Ortalama **

63

397

85

37

131

42

42

75

Ortalama*

70

322

106

21

188

29

33

81

Elektrik
(BG)

Motoru 503

Toplam B.G.

7.593 3.837

Kaynak:, A.G.Ökçün, “Osmanlı Sanayii,1913-1915 Yılları Sanayi İstatistikleri”,A.Ü. .S.B.F.
Yay.No: 299, (Ankara,1970), s.12A vd.(Tablo I,14-Tablo IV ve V-VI).*1915 yılı verisi,**1913
yılı verisi.
Bu dönemde dikkate değer gelişme gösteren kağıt-matbaa sektöründe 1880’de 17 firma
mevcut iken, 1881-1890 döneminde 6 firma kurulmuştur. Sanayi’de nisbi bir canlanmanın
ortaya çıktığı 1901-1915 döneminde ise sektörde 21 firma kurulmuş; 1915 yılı sonuna
gelindiğinde de faaliyette bulunan firma sayısı ise 50’ye ulaşmıştır. Bu sektörlerin ardından
gelen sektörler ise deri ve tahta sanayileri olmuştur359. Tahta sanayiinde 1880’de 3 firma mevcut
iken, 1891-1900 yılları arasında 6, 1901-1915 zaman aralığında 15 firma kurulmuş; 1915 yılı
sonunda bu sayı 24’e çıkmıştır. Geleneksel sektör niteliğinde olan dericilik sektöründe ise
1880’de 3 firma var iken, 1881-1890 zaman aralığında 1, 1891-1900 zaman aralığında 3, 19011915 yılları arasında ise 4 firma kurulmuş; 1915 yılı sonunda sektörde toplam firma sayısı ise
11’e ulaşmıştır. 1901-1915 döneminde ise kurulan firma sayısında ciddi bir sıçrama söz
konusudur360.
1913 yılında sayılan 252 asli müesseseden 239’u (yüzde 94.8’i) çalışmakta olup,bu sayı 1915 yılında
12 adet (yüzde 4.7) artış göstermiş ve 264’e çıkmıştır. (Ökçün, “Osmanlı Sanayii, 1913-1915...”, s.
18).
360
Ökçün, a.g.e., s. 18.
359
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Burada özellikle 1910’lu yıllarda ortaya çıkan şirketleşme artışında (her ne kadar savaşın
hemen öncesi çıkması nedeniyle şanssızlık olduğu kabul edilse de), 1913 Yılına ait Teşvik-i
Sanayi Kanunu”nun da etkisine işaret etmek gerekir. Bu alt-dönemde gelişme sadece
geleneksel sektörlerle sınırlı kalmamış; ayrıca kimya ve deri dışında tüm sektörlerde, şirket
kurulması hızlanmıştır.
Osmanlı ekonomisi özellikle son dönemlerdeki (1913-1915 yılları) imalat sanayi üretiminde
gıda ve dokuma kesimlerinin ana sektörler konumunda olmaları, sadece işyeri sayısı itibariyle
değil, aynı zamanda, bu sektörlerin üretim değerleri ile de geçerli olmuştur. Üretim değeri
itibariyle 1915 yılı verileri itibariyle, görülen odur ki, toplam sanayi üretimi 757.047 bin kuruş
iken, gıda sanayi 531.896 bin kuruş üretim değeri ile üretim büyüklüğünde ilk başta yer alırken,
gıda sektörünü 90.788 bin kuruşluk üretim düzeyi ile dokuma sektörü izlemiştir. Gıda
sektöründe sayılan sektörler ise değirmencilik, makarna imalatı, şekercilik ve tahin imalatı,
konserve imalatı, bira, buz ve tütün imalatları olmuştur. 1915 yılı verileriyle, bu alt-sektörler
arasında, değirmencilik sektörü, 336.277 bin kuruşluk üretim değeri ile gıda üretiminde ilk
başta yer almıştır361.
Osmanlı sanayi kesiminde dikkat çekici paya sahip olan diğer bir sektör de, gıda ve dokuma
sektörünün ardından gelen deri sektörü olmuştur. Toplam sanayi şirketleri itibariyle 1915 yılı
verileri ile 13 şirketin var olduğu sektörde, üretim gerçekleşmesi 62.577 bin kuruş olmuş; bu
düzey ile de deri sektörünün sanayi üretim değerine oranı, üretiminde yüzde 8.3’lük üretim
payına sahip olmuştur. Üretimde en fazla paya sahip olan gıda sektörünün toplam üretime
oranının yüzde 70, dokuma sektörünün toplam üretime oranı ise yüzde 12 olduğu durumda, deri
sektörünün üretim payının da bu sektörün payına katılması ile ulaşılan yüzde 90.3’lük üretim
payı, bu üç sektörün üretimde ağırlığa sahip sektörler olduğunu gösterir362.
Bu noktada, denilebilir ki, bu dönemde mevcut sanayi, üretim bileşimi itibariyle aslında
gelişememiş ve çeşitlenememiş bir yapıyı sergilemiştir. Diğer taraftan gerek sektörel bazda
gerekse toplam itibariyle işletme başına düşen çalışan ortalamaları da bu dönemde sanayiinin
aslında ne kadar küçük cüsseli olduğunu da açıklar niteliktedir.
1913-1915 yıllarına ait istatistikler itibariyle Osmanlı ekonomisinde asli müessese sayısı
gıda sektöründe 75 adet olarak sayılmış iken, bu müesseselerin yüzde 99’a varan düzeyde
büyük bir kısmı özel girişim niteliğinde olmuştur. Sektörde firmaların anonim şirketleşme
düzeyi ise yüzde 11 düzeyinde olmuştur. Toprak ve toprak ürünleri sektöründe asli kuruluş
sayısı ise 17 adet iken, bunların yüzde 94’ü özel girişim olmuştur. Anonim şirket şeklinde
örgütlenme ise toplam kuruluşların yüzde 29 ile sınırlı kalmıştır. Deri sektöründe ise anonim
şirketleşme oldukça düşük düzeyde kalmıştır.
Toplam kuruluşların yüzde 92’si özel girişim olan deri sektöründe, 1 şirket (yüzde 8)
anonim şirket statüsündedir. Dokuma sektöründe ise bu konuda bir farklılaşma dikkati çeker.
73 tane kuruluşun olduğu sektörde, A.Ş. biçiminde örgütlenme oranı 10 şirket ile yüzde 14
olurken, kamu kuruluşlarının bu sektörde sayısının belirgin olarak arttığı ve toplamda yüzde
25’lik bir payı ifade ettiği görülür. Kırtasiye sektöründe anonim şirketleşme görülmez iken,
sektörde 1 kamu firmasının var olduğu ve geri kala 50 firmanın ise özel girişim olduğu görülür.
Kimya sektöründe kamu kuruluşu yoktur ve anonim şirketleşme düzeyi yüzde 36 gibi yüksek
bir düzeydedir. Genel olarak sanayi sektöründe 254 firma sayılmış iken, bunların yüzde 11’ini
ifade eden 22 şirket anonim şirket statüsünde olmuş, kamu kesiminin firma sahiplik düzeyi ise
yüzde 8.6 olmuştur.

361
362

Ökçün, a.g.e., Tablo IX.
Ökçün, a.g.e., Tablo IX; (Kırtasiye sektörü/Toplam üretim payı ise yüzde 6.1’dir.), (Ökçün, a.g.e.)
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1913-1915 istatistiklerine göre, genel olarak sanayi sektöründe, 20.977 beygir olan hareketli
gücün 15.946 beygir gücü ile yüzde 76’sını buharlı makine kullanımı oluşturmuştur. İçten
yanmalı motor kullanımı ise 2.676 beygir gücü ile yüzde 13’lük bir paya sahip olmuştur. Su
tribünü kullanımı ise 1.342 beygir gücü ile yüzde 6’lık bir paya sahip olmuştur. Alt-sektörler
itibariyle, gıda sektöründe buhar makinesi kullanımının yaygın olmuştur.
Sektörde, buharlı makine kullanımı 6.227 beygir gücü düzeyinde iken, içte yanmalı
motorlar kullanımı 953 beygir gücü düzeyinde; elektrik motoru kullanımı 503 beygir gücünde;
su tribünü kullanımı da 210 beygir gücünde olmuştur. Sayım sonuçlarına göre, gıda sektöründe
yüzde 82 oranında buhar makinesi kullanımı söz konusu olurken, dokuma sektöründe yüzde
70; toprak ve toprağa dayalı ürünler sektöründe buharlı makine kullanımı yüzde 98 olmuştur.
Deri sektöründe buharlı makine kullanımı diğer sektörlere göre düşük düzeyde olmuştur.
Buharlı makine kullanımı yüzde 64 düzeyinde olan sektörde, buharlı makine kullanımını yüzde
25 pay ile içten yanmalı motorlar izlemiştir. Ağaç sektöründe ise hareketli güç kullanımında,
buhar makineleri yüzde 52 paya sahip olurken, içten yanmalı motor kullanım düzeyi ise yüzde
46 olmuştur. Kırtasiye ve kimya sektörlerinde ise hareketli güç kullanımı, diğer sektörlere göre
daha düşük düzeylerde olmuştur.
Hareketli güç kullanımının sanayi kesiminde belirgin olarak gıda sanayi ve dokuma sanayi
ile kağıt mamulleri sanayiinde olduğunu vurgulamak gerekir. Öyle ki, 1915 yılı itibariyle gıda
sanayiinde hareketli güç kullanımı yüzde 29 düzeyinde iken, dokuma sanayiinde yüzde 27.2,
kağıt ve mamulleri sanayiinde ise yüzde 20 düzeyinde olmuştur. Dericilik sektöründe hareketli
güç kullanım düzeyi ise yüzde 7,2 olurken, ağaç eşya sanayiinde yüzde 6,7, toprak sanayiinde
yüzde 5,9 ve kimya sanayiinde ise yüzde 3,5 düzeyinde olmuştur.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, imalat sanayiinin süreç içerisindeki gelişimi değerlendirilmiştir.
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BÖLÜM SORULARI S

1)1873 Teşvik-i Sanayi Kanunu girişimcilere aşağıdakilerden hangisini sunmuştur?
a)Arsa desteği
b) Makine ve Ekipman maliyetlerinin %40’ını üstlenme
c) Fabrika kuracak olanlara gümrük ve vergi bağışıklığı verme
d)20 Yıl vergiden muafiyet
2)Osmanlı devletinde sanayiyi destekleme yönünde aşağıdakilerden hangisi uygulanmıştır?
a)Devletin 1600’lerden beri sağladığı destekler, girdi maliyetlerini düşürmediğinden yetersiz
kalmıştır.
b)İmparatorlukta yabancı sermaye girişinden önce sınai ürün yayılmasıyla karşılaşılmıştır.
c)Özellikle Fransız dokuma ürünleri ithalatı Osmanlı dokuma ve tekstil sanayiinde büyük
yıkıma neden olmuştur.
d)Hiç biri
3)18. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle Osmanlı dokuma kesiminin dokuma bezi ihracatında hangi
ülke/ülkeler yer almıştır?
a) Gürcistan b)Rusya c)Fransa d) İtalya
4)Osmanlı’da üretime yapan sınai tesisler itibariyle ilk başlarda olan üretim kesimi hangisidir?
a) Orman ürünleri b) Tarım kesimi c) Dokuma kesimi d) Madencilik kesimi
5)Avrupa ipeklisinin yerine Türk ipeklisi (1 olarak tanımlanan ürünün diğer adı (1700’lerin
ikinci yarısında ) nedir?
a) Halep ipeklisi b) Hereke ipeklisi c) Dibayı Rumi d)Hiç biri
6)Osmanlı sanayi ürünlerinin Avrupa sanayi ürünleri karşısında durumu ne olmuştur?
7)Osman ekonomisinde dericilik sanayi nasıl bir durumdadır? Açıklayınız.
8)Osmanlı sanayiinde Avrupa sınai mallarına karşı kıpırdanmalar hangi dönemde başlamıştır?
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9) Osmanlı İmpartorluğunda sanayi kesiminde en fazla üretim büyüklüğü hangi kesimde
olmuştur? 10)Osmanlı’da genel olarak sanayi kesiminin ve de imalat sanayinin yapısı Avrupa
sanayi karşısında nasıl bir rekabet gücüne sahip olmuştur?
Yanıtlar
1)c 2)b 3)c 4)c 5)c
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13
SANAYİİNİN ÇÖZÜLME SÜRECİNDE KORUMA-KORUYAMAMA VE TEŞVİK
ÇABALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Osmanlı sanayiinin gelişim sürecinde devlet tarafından ne düzeyde korunduğu incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Dış Rekabet ve Osmanlı Sanayi, Osmanlı Sanayi Teşvik Yasası, Sanayyi Destekleme
Politikaları
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sanayiinin
Sürecinde
Koruyamama
Çabaları

Kazanım
Çözülme Osmanlı
Koruma- gelişim
ve Teşvik derecede
analizi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Sanayiinin Geç Konu okunarak, tartışılacak
sürecinde
ne
korunabildiğinin
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Anahtar Kavramlar
Sanayinin Teşviki, Sanayiinin Korunması,Teşvik Politikaları
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Giriş
Osmanlı İmparatorluğunda imalat sanayiinde var olan sermaye ve girişim etmeni
yetersizliği bu üretim kesiminin en temel sorunları arasında yer almıştır. Ancak Osmanlı imalat
sanayi için belki bundan daha fazla etkili olan öge, güçsüz ve küçük üretim yapısına karşın
artan ölçüde dış rekabet olmuştur. Bunu önleme noktasında ise cılız da olsa koruma ve teşvik
çabaları gündeme gelmiştir.
13. Sanayiinin Çözülme Sürecinde Koruma-Koruyamama ve Teşvik Çabaları
Osmanlı İmparatorluğu’nda sanayiinin korunması ve teşvik çabalarından bahsetmeden
önce, sanayi üzerinde, yabancı mallar karşısında korunamamayı doğuran vergi düzenlemeleri
üzerinde durmak gerekir. Çünkü, Avrupa sanayiinin gelişen üretim tekniklerinden yararlanarak,
üretim kabiliyetini artırmaya çalıştığı ortamda, Osmanlı sanayi için en önemli olumsuzluk 1838
Baltalimanı Anlaşması’ndan da önce, 1774 Ticaret Anlaşması ile yurtiçi vilayetler arası içgümrük vergisi yüzde 8 iken, ithal vergilerinin mal kıymet üzerinden yüzde 5 olarak tespit
edilmesi olmuştur363.
Aslında ilk imtiyaz anlaşması 1535 yılı Şubat ayındadır. Fransa ile imzalanmıştır. Bu
anlaşma esasları sonradan değişmekle birlikte, esasları itibariyle, 20.yüzyılın başına kadar
yürürlükte kalmıştır. Bu anlaşma, daha sonra hazırlanan anlaşmalara da emsal olmuştur. Yine
bu dönemde Türkiye’de ticaretle uğraşan yerli tacirler temettü vergisi verirlerken, yabancı
kökenliler bu vergiyi ödememişlerdir364. Bu durum milli hasılaya katkı itibariyle sanayi kesimi
yüksek düzeylere ulaşmış olan (böylelikle de, Osmanlı’ya mal satan) dönemin gelişmiş ülkeleri
için önemli bir imtiyaz anlamına gelmiştir.
Malların yurt içinde vilayetler arası transferinde yüzde 8 iç gümrük vergisi uygularken ve
de bir vilayetten diğer vilayete mal transferi için idari otoritelerden izin almak zorunlu iken365,
yabancı ürünlere yüzde 5 gümrük vergisi uygulanması Osmanlı sanayii için büyük ölçüde
çözülmenin başlangıcı olmuştur366. Çünkü yurtiçi tacir bir vilayetten diğer vilayete mal nakli
sırasında yüzde 8 vergi öderken, Osmanlı sınırları dışından gerçekleştirilen ithalata verginin
sadece yüzde 5 düzeyinde olması aslında yabancılara verilen önemli bir imtiyaz anlamına
gelmiştir
Osmanlı ekonomisinde, Avrupa’nın göreli olarak gelişmiş sanayi karşısında, yerli
sanayiinin teşvik edilmesi ve/veya korunması noktasında, bu dönemde, sadece dönemin
sonunda değil, dönemin başında da çeşitli çabalar söz konusu olmuştur 367 . Profesör İ.H.
E.Tekeli, “Türkiye’de Devletin İktisadi Faaliyetlere İştiraki”, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi
Mecmuası, 21. Cilt, (Ekim 1959-Temmuz 1960), No: 1-4; s. 4; Bu oran 1860-1862 yılları arasında
,yurtiçi mal nakliyesindeki yüzde 8 verginin yabancılar lehine kaldırılması karşılığında yabancıların
onayı ile yüzde 8’e yükseltilebilmiş ve en son olarak da 1907’de yüzde 11’e çıkarılabilmiştir. (Tekeli,
a.g.m.).
364
A.Du Velay, “Essai sur L’Historie Financière de La Turquie”,’den zikreden Tekeli, a.g.m., s. 4-5.
365
Yurtiçi ticarette sınırlamalar sadece bundan ibaret değildi. Osmanlı imparatorluğunda bir yerden bir
yere hububat nakledecek (ticaretini yapacak) kimselerin, dileklerini merkeze bildirmeleri lazımdı.
İstanbul’a hububat getirip satacak tüccarların ilk başvurdukları merci İstanbul’a hububat getirip ve
satacak tüccarların ilk müracaat ettikleri merci İstanbul muhtesibi idi. (L. Güçer, “Osmanlı
İmparatorluğunda Hububat Ticareti”, İktisat Fakültesi Mecmuası, 13.Cilt, (Ekim 1951-Temmuz
1952), No:1-4, s.83-84).
366
Bunun sonucunda ise ithal malları Osmanlı pazarına girerken, David Urquhart’ın deyimi ile Osmanlı
tüketicisinin zevkleri İngiliz kumaşları üzerine çevriliyor; yeni mallarla birlikte istekler çoğalıyordu...
Türklerin zevklerinin değişmesi İngiliz endüstrisine normal olarak ümit edemeyeceğimiz bir avantajı
veriyordu” [Zikreden A.G.Sayar, “Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması”, s. 200.].
367
Uzunçarşılı, a.g.e., (IV,II.Kt.), s. 569.
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Uzunçarşılı’nın Osmanlı tarihine ilişkin çalışmasında da belirttiği üzere, daha 1700’lü yılların
başlarında, mevcut haliyle Avrupa sanayi karşısında, oldukça zayıf olan Osmanlı sanayiinin
geliştirilmesi noktasında başarılı olamasa da bazı çalışmalar ve çabalar gündeme gelmiştir368.
Gerek Uzunçarşılı’nın ve gerekse M.Akdağ’ın belirttiğine göre, sadece 1800’lerde değil,
1700’lerde de Osmanlı ekonomisinde dışarıdan gelen mallar ile rekabet sorununun olduğu
görülmektedir. Bu rekabet edememe öyle noktadadır ki;
“Osmanlı sanayiinin tedennisini gören Vezir-i Azam Rami Mehmed Paşa, memlekette harcı
alem olan çuhanın bir zamanlar bol miktarda Avrupa’ya ihraç edilerek, şimdi ise Fransa’da
gelen dîbâ ve hatayî ve sair ipekli kumaşlar dolayısiyle sönmek üzere bulunan Bursa
ipeklisinden aynı cins kumaş imalive çuha ile ipekli emteanın hariçten getirilmeyerek
memlekette yapılması için 1115 H. 1703 M[iladi]de teşebbüse girişmiş”tir.369
Ancak daha Osmanlı ekonomisinin daha dışa açık pazar ve hammadde kaynağı olmasının
daha başlangıcında, Vezir-i Azam Rami Mehmed Paşa’nın bu çabaları, gündeme gelen Edirne
Vak’ası ve saltanat tebeddülü yüzünden gerçekleşememiştir. Daha sonraki yıllarda sanayiyi
geliştirmek noktasında, etkinlikler devam etmiştir. Örneğin, Damat İbrahim Paşa sadaretinde
İstanbul’da bir Çuha fabrikası ile ipekli kumaş imalathanesi tesis edilerek Avrupa malları ile
rekabet edilmeye çalışılmıştır. Ancak İbrahim Paşa’nın “vefatı ile bu çalışma da yarım kalmış”
ve Avrupa malları tüm Osmanlı pazarlarında daha fazla boy göstermeye başlamıştır370.
Avrupa kapitalizminin Osmanlı’ya nüfuz edişinde XVIII. Yüzyıl gerçekten çok önem
taşımaktadır. Uzunçarşılı’nın yazdığına göre, 18. yüzyılla birlikte Avrupa’da sanayiinin inkişafı
sebebiyle ucuz elde edilen eşyanın ucuz satılması ve buna mukabil Osmanlı imalatının eski
tarzda devam etmesi, tabii olarak Osmanlı mallarının daha pahalıya mal olup o suretle
satılmasını icap ettirdiğinden ve memleket dışından gelen ucuz eşyaya karşı rekabet etmek
mümkün olmadığından, Osmanlı sanayi yavaş yavaş sönmeye yüz tutmuştur371.
Osmanlı sanayiinin korunması ve geliştirilmesi konusunda, bizzat yerli mallarının
kullandırılmasına dair diğer bir girişim ise 1783 yılında Vezir-i Azam Halil Hamid Paşa sadareti
esnasında gerçekleştirilmiştir.
“Bu hususa dair neşrolunan bir ferman ile halkın elbise hususunda birbirleriyle rekabet
edercesine tekellüf ve sefahatten çekinmeleri, yüksek fiyatla eşya tedariki için Hindistan’a ve
sair yerlere para çıkarılmayarak memleket içinde bu zararlı yolun kapatılması ve badema yerli
malı kullanılması hakkında vesayada bulunmuştur. Giyilmesi tavsiye edilen bu yerli malları
İstanbul ve Ankara şalı ve sofu ile Bursa ipeklisi, Şam alacası, Hama kuşağı, basma, Galataişi
denilen tel ve sırma kılaptan Suzeni adındaki ince nakış işlenmiş kumaş ve sair yerli emtiası
idi372”.
Vezir-i Azam Halil Hamid Paşa yayınladığı bu fermanın ardından bu fermandan bir süre
sonra, fermanın etkinliğini kaybedeceğini, yine rahatsızlık duyulan ithal mal ilgisinin varlığını
sürdüreceği endişesi ile Hindistan’dan ve Bender Abbas’dan usta ve şal dokuyucuları getirtmek
ve bu dokuma işini İstanbul’da tesis etmek üzere, o taraflara görevli göndermiştir. Ancak,
vezir’in sadaretten azli üzerine bu teşebbüs de yarım kalmıştır373 .
Daha 19.yüzyıla, dolayısıyla Osmanlı ekonomisinin çözülme dönemine gelmeden önce,
(18.yüzyıl) ortaya çıkan bu ve benzeri çabalar açıktır ki, Osmanlı’nın kendisine göre gelişmiş
ülkelerin ürünlerine karşı direndiklerini diyemesek de, direnmeye çalıştıklarını göstermektedir.
Uzunçarşılı, a.g.e., s. 570.
Uzunçarşılı, a.g.e., s. 569.
370
Uzunçarşılı, a.g.e., s. 569-570.
371
Uzunçarşılı, a.g.e., s. 569
372
Uzunçarşılı, a.g.e., s. 571.
373
Uzunçarlışı, a.g.e., s. 571.
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Ancak, bu direnme çabası, yukarıda da görüldüğü üzere, daha ziyade küçük ve zayıf etkinlikler
olarak kalmıştır. Bu zayıflık ve ferdilik, daha ziyade bu girişimlerin kurumsal ve organize
olamaması ile ilgili olmuştur. Yoksa, ithal mallarına karşı yerli imalatın geliştirilmesi
noktasında, sadece vezirler bağlamında değil, bizzat Padişah katında da (III.Mustafa, 18.yüzyıl)
etkinlikler görülmüştür. Örneğin, Padişah III. Mustafa, ithalat artışının olumsuz sonuçlarını ve
ülke ekonomisine olumsuzluklarını görerek yerli malına rağbet edilmesini ve Avrupa ayarında
yerli kumaş imal olunmasını bir ferman ile emretmiştir374.
Ancak bu dönemde, bu etkinlik de bütünsel/kurumsal bir gelişme anlamına gelememiş ve
bu cihetle, “tekilleşmek” durumunda kalan etkinlikler olarak kalmıştır. Sanayileşememe ve
gelişememe noktasında rahatsızlıklar ve buna karşı çabalar, 18.yüzyıldan sonra da devam
etmiştir. Örneğin, daha sonraki yıllarda, Sultan Abdulmecid’in başarısız olan sanayileşme
deneyi gündeme gelmiştir375. Bunun ardından ise 1860 yılında Sultan Abdülaziz döneminde
sanayileşme konusunda Islahat-ı Sanayi Komisyonu’nun kurulmuştur. Yayınlanan
talimatnameye göre bu komisyonun uğraşıp çözümleyeceği sorunlar ise aşağıdaki gibi
tanımlanmıştır376:
(i) Uygulamada yüzde 5 olan gümrük resmini artırmak
(ii) Sergiler açarak sanayii teşvik etmek
(iii) Şirketler kurulması yoluyla (esnaflıktan şirketleşmeye geçişi teşvik ederek) sanayii
geliştirmek
(iv) Sanayi mektepleri açmak,
Bu komisyon yaklaşık olarak 1863-1865 yıları arasında faaliyete geçmiştir. Bu dönemde
İstanbul, Edirne, Tuna vilayetlerinde sanayi okulları açılmıştır. Komisyon etkinliği oldukça
düşük düzeyde gerçekleşmiştir377. Osmanlı ekonomisinin çözülme sürecinde, bütünsel ve ciddi
anlamda bir etkinlik olarak, sanayiyi teşvik etmek ve geliştirmek üzere 1873 yılında bir
nizamname çıkarılması olmuştur. Bu Nizamname’nin ardından ise 1913 yılında “Teşvik-i
Sanayi Kanununu” çıkarmıştır378.
Aslında 1900’lü yıllara bakıldığında, Osmanlı toplumunda, sanayileşme noktasında, fikri
etkinliklerin belirginleştiği ve arttığı görülür. Zafer Toprak’ın ortaya koyduğu çalışmada da
görüldüğü üzere, İkinci Meşrutiyet ile birlikte, (30 Nisan 1914 tarihinde ilk sayısı çıkmıştır)
yayınlanmaya başlanan “Sanayi Dergisi”, sanayileşmenin bayraktarlığını yapıyordu. Derginin
konu içeriğine bakıldığında, özellikle Osmanlı’nın geçen yüzyıllarda ortaya koyduğu dış ticaret
politikalarının Osmanlı ekonomisini Avrupa mallarına tamamen açtığı ve bu noktada, yerli
sanayiinin yıkıma uğramasının nedeni olduğu şeklinde tespitleri de ortaya koyan yazılar
içerdiği görülür. Öyle ki, dergiye göre, “bugün bir millet için en acı, en mühlik esaret, iktisadi
esarettir” deniliyor ve iktisadiyatın esasının ise sanayi olduğu savunuluyordu379.
1913 yılındaki Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun da etkisinde imalat sanayiinde işletme
sayılarında artışlar ortaya çıkmıştır. Ancak bu kanun ilk yıllar etkili olmakla birlikte, daha
sonrasında savaş koşullarının da etkisinde kendinden beklenen etkiye sahip olamamıştır. 1913
Uzunçarşılı, a.g.e., s. 570.
İ. Ortaylı,”Osmanlı İmparatorluğunda Sanayileşme Anlayışına Bir Örnek: “Islah-ı Sanayi
Komisyonu” Olayı”, ODTÜ Gelişme Dergisi,(1978 Özel Sayısı)., s. 125.
376
Ortaylı, a.g.m., s.123-124.
377
Ortaylı, a.g.m., s. 125.
378
Ayrıntılı bilgi için bkz., Zafer Toprak, “Türkiye’de “Milli İktisat” (1908-1918)”, Yurt Yayınevi,
(Ankara; 1982), s. 192 v.d.
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Toprak, a.g.e., s. 192.
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tarihli Teşvik-i Sanayi Kanununa göre, ilkel ve yarı mamul maddelerin şeklini değiştiren, 5
beygirlik muharrik güç kullanarak üretim gerçekleştiren, en az 1.000 liralık tesisata malik ve
yılda asgari 750 yevmiye miktarında işçi (ortalama 3-4) çalıştıran imalathaneler teşviklerden
yararlanabilmiştir. Bu imalathanelerin faydalanacakları izin ve bağışıklıklar ise aşağıdaki gibi
olmuştur380:
-Fabrika kuruluşu için lüzumlu 5 dönüme kadar arazi verilmesi
-Fabrikaların kurulduğu arazi ve fabrika tesisatı, arazi ve musakkafat ve temettü gelir
vergileri ile belediye rüsum ve harçlarından bağışık tutulacak
-Fabrikaların yapımı için gerekli malzeme, bunlar yurtiçinde yeterli miktarda üretilinceye
kadar, ithalat gümrük resminden bağışık tutulacak
-Fabrikanın imalatta kullanacağı ham maddeler, yerli üretim bulunmadığı takdirde, ithalat
gümrük resminden bağışık tutulacak
-Yukarıda sayılı müsaade ve muafiyetler kanunun yayınlanmasından itibaren 15 yıl geçerli
olacak
-Hükümet kendi ihtiyacı için mümkün olduğu derecede yerli mamulleri tercih edecek
-Fabrikanın ülke dışına yapacağı satışlardan ihracat gümrük resmi alınmayacak’tır.
Bu dönemde ortaya konan tüm bu etkinliklere karşın, özellikle son yıllarda bir kıpırdanma
görünmekle birlikte, Osmanlı ekonomisinde sanayi kesimi ekonomide ağırlık kazanacak ölçüde
güçlenememiş ve rekabet gücü kazanamamıştır. Ancak, artık bu yıllar (1910’lu yıllar) Osmanlı
toplumunda “kaygı” şeklinde, sanayi ve ekonomi üzerine “düşünmenin”, “tartışmanın”
başladığı yıllardır. Bu yıllarda örneğin, bir tarafta “Sanayi Dergisi” çıkarılır ve dergi yazılarında
milli iktisat üzerinde durulurken, diğer tarafta iktisat politikaları bağlamında sanayileşmeye
dönük etkinlikler de gündeme gelmiştir381.
Gerçekten de, yaşanan gelişmelerden de görüldüğü kadarıyla, şu açıktır ki, İkinci Meşrutiyet
yıllarında, artık dönemin mantığı içerisinde, Osmanlı yönetimi kurumsal düzlemde, milli iktisat
söyleminin de öne geçtiği ortamda, sanayileşmenin önemini kavramıştır. Bunun bir sonucu
olarak teşvik etkinliklerine ağırlık verilirken, aynı zamanda sanayi istatistikleri de yapılır hale
gelmiştir. Öte taraftan bu çabaların bir yansıması olarak, (I.Dünya savaşı ortamında da)
Osmanlı hükümeti ile Almanya hükümeti arasında 12-18 yaşları arasında olan 10.000 Türk
gencinin mesleki ve teknik öğrenim görmek üzere Alman fabrikalarına gönderilmesini
kararlaştırılmış ve gönderilmiştir. Dönemin gelişmeleri sadece bunlarla sınırlı kalmamıştır.
İkinci Meşrutiyet döneminde “Cemiyet-i Müteşebbise”, “Ticaret ve Ziraat ve Sanayi Cemiyeti Milliyesi”, “Osmanlı Sanatkârân Cemiyeti” ve “Milli Fabrikacılar Cemiyeti” gibi kuruluşlar
da varlık göstermeye başlamışlardır. Ancak bu dönemde ekonomide finansman ihtiyacı yine
yüksek düzeylerdedir ve bu nokta da, borçlanma arayışları devam etmektedir382.
Osmanlı devletinin son yıllarını ifade eden bu dönemde (1908 sonrasında), dönemin hakim
örgütü görünümünde olan İttihat ve Terakki Teşkilatı, bir taraftan iktisat dışı düzlemde,
Eldem, a.g.e., s. 116; Ayrıca bkz., Ökçün, “Teşvik-i Sanayi Kanun-ı...”, a.g.m., s. 25-26; Bu kanun
Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte de 1927’de çıkarılan “Teşvik-i Sanayi Kanunu”na kadar
yürürlükte kalmıştır.
381
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.,Z.Toprak, “Türkiye’de Milli İktisat”, Yurt Yayınları. (Ankara,
1982).
382
Bu arayış öyle noktadadır ki, dönemin İttihat ve Terakki Partisi borç bulamadığı için beceriksizlikle
dahi suçlanmıştır., (T.Z. Tunaya, a.g.e., s. 329-330).
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Müslüman-Türk unsuruna ağırlık verirken, diğer taraftan, iktisadi düzlemde, özellikle milli
iktisat bağlamında Müslüman-Türk unsurun devlette görev alması yerine ticarete yönelmesini
teşvik etmeye çalışmıştır. Bunlarla birlikte, bu dönemde aynı zamanda kooperasyon etkinlikleri
de gündeme gelmiştir383. Örneğin, 1913 yılında İstanbul’da tüketici çevrelerinin etkinliğinde
bir tüketim kooperasyonu ve Aydın’da üretici kooperasyon etkinliği söz konusu olmuştur384.
Ekonomik düzlemde ortaya çıkan tüm bu gelişmeler, I. Dünya Savaşı nedeniyle kesintiye
uğramıştır. Kurtuluş Savaşını müteakiben kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte,
Cumhuriyeti kuran kadronun ortaya koyduğu hedefler bağlamında, milli bir devlet konumunda
milli iktisat açılımı gündeme gelmiştir. Bir bakıma, 1923 sonrası iktisat politikaları tahlil
edilirken, bunun gerisinde yer alan Osmanlı ekonomisinin Avrupa malları karşısında
direnemeyişi ve buna tepki olarak oluşan milli iktisat oluşturma çabaları, iktisadi hürriyetçilik
içerisinde, (1923-1928 “Mecburi Laissez Faire Dönemi” dış ticaret konumu hariç tutulursa)
iktisadi korumacılık açılımını ortaya koyan yeni Türkiye Cumhuriyetinin izlediği iktisat
politikalarına da ışık tutmak durumundadır. Ancak burada Tarık Zafer Tunaya’nın sözleri ile
Osmanlı’nın son dönemine ilişkin şu gerçeği teslim etmek gerekir:
”Azgelişmiş, ancak en ufak bir yatırımı bile yabancı vizesi ve dış borçlanma ile
gerçekleştirebilecek olan bir ülkenin iktidar partisi sosyal ve ekonomik alanda ne kadar serbest
ve bağımsız olabilirse, İttihat ve Terakki de ancak böylesine bağımsız ve serbestti. Kendi
ülkesinde elleri ve kolları baştan sona bağlı kalmıştı. Siyasal rejimde gerçi biraz özgürdü, fakat
ekonomik alanda mahkumdu...İttihatçılar 1908’in daha birinci gününden başlayarak bu
durumun bilincine varmışlardır...Önce Cavit Bey tarzı bir liberalizm, sonra “İktisadın
Bismarkı” Frederich List, doğrultusunda sanayileşmeye yönelik, kapsamlı bir “milli ekonomi”,
en sonunda da savaş ekonomisi gündeme gelecektir. 1918’den itibaren geleceğe yönelik
projeksiyon bir süre daha dış borçlanma ve müdaheleci ekonomi üzerinde toplanacak ve
bunların devam etmesi gerektiği söylenecektir.”385.

383

Toprak,a.g.e., s. 200-210.
Cevdet Nasuhi, ”Zirai Kooperatifçiliğimiz”, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, “1931 Birinci Ziraat
Kongresi, İhtisas Raporları 2”, , (Ankara, 1931), s. 1930; Bu gelişme sürecinde sadece 1913 tarihinde
İstanbul’da etkinlikten bahsetmemek gerekir. Örneğin, yine aynı yıl Aydın ilinde “Aydın İncir
Müstahsilleri Kooperatifi” kurulmuştur. (Nasuhi, a.g.m., s. 1931).
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
20. yüzyılda sanayileşme ve teknolojik değişim hızlanarak sürmüştür. Ülkeler
arasındaki ekonomik gelişmişlik ve geri kalmışlık farkları daha da belirgin hâle gelmiştir.
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BÖLÜM 13 SORULARI
1) Osmanlı devleti ilk imtiyaz anlaşmasını ne zaman imzalamıştır?
a)1455, İtalya b)1535,Fransa c)1653,Prusya d)1838 ,İngiltere
2)Osmanlı ekonomisinin yabancı mallarla rekabet edemediğini gören ve buna çözüm arayan
ancak , Edirne’de ortaya çıkan bir olay sonrasında yönetimden düşen Vezir-i azam kimdir?
a)Mustafa b)Nizam-ül mülk c)Vezir-i Azam Rami Mehmed Paşa d) Enver Paşa
3) Islahat-ı Sanayi Komisyonu hangi padişah tarafından kurulmuştur?
a)Sultan Abdüllaziz b)Sultan IV.Murat c)Sultan II. Murat d) Sultan Mahmut
4)1863 sonrasında İstanbul,Edirne, Tuna bölgelerinde sanayi okulları açılmasına hukuki destek
aşağıdakilerden hangisince sağlanmıştır?
a) Tanzimat Fermanı b)Islahat-ı Sanayi Komisyonu c) Sanayi Teşvik Teşkilatı d) Teşklat-ı
Mahsusa-i 5)Osmanlı’da, İstanbul’da tüketici çevrelerinin ilk birliğine ne zaman rastlanır?
a)1458 b)1922 c)1725 d)1913
6)Osmanlı’da sanayiye dair yayıncılık çalışmaları var mıdır? Açıklayınız.
7)Osmanlı’da üretici birlikleri var mıdır? Açıklayınız.
8)Islah-ı Sanayi Komisyonu nasıl bir kuruluştur? Açıklayınız.
9)Osmanlı sanayiini korumak için padişahlar çaba göstermiş midir? Açıklayınız.
10)Sanayiyi koruma ve destek çabaları nasıl bir etkiye sahip olmuştur? Açıklayınız.
Yanıtlar 1)b 2)c 3)a 4)b 5)d
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Sanayileşemeyen bir Ülke Örneği Olarak Osmanlı’nın Dış Ticareti ve Yabancı Sermaye
Hareketlerinin Gelişimi .
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Osmanlı ekonomisinde dış ticaret nasıl bir gelişme göstermiştir?
Osmanlı ekonomisinde yabancı sermeye etkinliği ne düzeyde olmuştur?
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Anahtar Kavramlar
Osmanlı Dış Ticareti, Osmanlı’da Yabancı Sermaye
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Giriş
Osmanlı ekonomisi üretim yapısı itibariyle değişen dünyaya uyum gösteremediği
ortamda, sanayileşmesini hızlı bir biçimde gerçekleştirememiştir. Toplumsal tüketimin ise yeni
ürünlere yöneldiği ortamda, sanayiinin buna cevap verememesi, Osmanlı ekonomisinde dış
ticaretin kronik açık verme nedenini oluşturmuştur. Bu durum ise Osmanlı ekonomisinde temel
bir sorun kaynağı anlamına gelmiştir. Çünkü, artamayan ve gelişemeyen üretim, bir yanda
kamu kesimi gelirlerinin azlığı anlamına gelirken, diğer yanda açık veren bir dış ticaret yapısı
anlamına gelmiştir. Bu dış ticaret açığı ise (kamu kesimi bütçe açığı ile birlikte) dış
borçlanmanın da bir gerekçesi olmuştur. Süreğen (kronik) artan borçlanma ise bir adım sonra
Osmanlı ekonomisinin ekonomik gerileme/çöküşünün ana unsurlarından biri durumuna
dönüşmüştür.
14. Sanayileşemeden Dışa Açılma Örneği olarak Osmanlı’da Dış Ticaretinin ve
Yabancı Sermaye Hareketlerinin Gelişimi
14.1. Sanayileşemeden Dışa Açılma Örneği: Osmanlı Dış Ticaretinin Gelişimi
Dönemin Avrupa ülkeleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasında ticaret hacmi, özellikle 17831913 yılları arasında hızlı bir artış göstermiştir386. Örneğin 1783 yılında Osmanlı Devleti’nin
dış ticaret hacmi 4.4 milyon sterlin iken, 1911 yılına gelindiğinde 64 milyon sterline
yükseliyordu. Daha detaylı incelendiğinde Osmanlı’nın Fransa ve İngiltere ile dış ticaretin
Fransa devrim ve Napolyon savaşları nedeniyle 2.6 milyon sterline kadar geriledikten sonra
1845’de 12.2 milyon sterline yükseldiği görülür. 1860’lara gelindiğinde ise Osmanlı’nın dış
ticaret hacminin 34 milyon sterline, 1870’lerde 39 milyon sterline, 1900-1909 yıllarında ise 43
milyon sterline ulaşmıştır387.
Artan dış ticaret hacminde Osmanlı’nın ihracat ürünleri büyük ölçüde tarım ürünleri ve
maden ihracatından oluşmuştur. 1878 yılında 839 milyon kuruş düzeyinde olan ihracat
karşısında İmparatorluğun ithalatı 2 milyon kuruş olmuştur. Artık bu yıllarda bir bakıma,
Osmanlı İmparatorluğu’nda yükseltilmesi olanağı olmayan gümrük vergileri ortamında,
gümrüklerden giren mamul eşya miktarı sürekli artarken, bu gelişme, mevcut geleneksel sanayi

386
387

Quataert, a.g.e., s. 18-19.
Quataert, a.g.e.
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dallarını da olumsuz etkiler hale gelmiştir. Artık Osmanlı ekonomisi, bu mallarda büyük ölçüde
ham madde ihraç edip, sınai mamul ithal eden bir ülke haline dönüşmüştür388.
1839-1841 zaman aralığından 1852-1854 yıllarına kadar geçen dönemde, Osmanlı’nın 1880
yılı sabit fiyatları ile ihracatı yıllık yüzde 5.3 artış gösterirken, ithalatı yüzde 6.4 hızla artış
göstermiştir. 1857-59 zaman aralığından 1871-1873 zaman aralığına ise ihracatın artış oranı
yüzde 6.2 iken, ithalatın artış oranı ise yüzde 5.2 olmuştur. 1879-1881 zaman aralığından 18971899 zaman aralığına geçen sürede ise ihracat artış oranı ve ithalat artış oranı önceki yıllara
göre azalmıştır. İhracat artış oranı yüzde 2.7 olup, ithalat artış oranı ise yüzde 2.5 olmuştur.
Nihayet 1897-1899 yıllarından 1911-1913 zaman aralığına geçen sürede de, ihracat artış oranı
yıllık bazda ortalama yüzde 3.4’e çıkmış olup, bu oran bir önceki döneme göre bir yükselmeyi
ifade ederken, ithalat artış oranı ise ihracat artış oranından daha fazla gerçekleşmiş ve yüzde
4.6 olmuştur389.
Ancak genel olarak bakıldığında, gerek ihracat ve gerekse ithalat artış oranlarının,
Baltalimanı Anlaşması’nın hemen sonrasından başlayarak özellikle Muharrem
Kararnamesi’nin birkaç yıl sonrasına kadar geçen sürede 1839-1873 aralığında yüksek oranlı
gerçekleştiği görülmüştür. Daha sonraki yıllarda da bu artış devam etmekle birlikte, artış hızı
düşmüştür. Daha sonraki yılları ifade eden, 1879’dan sonraki yıllar da (1879-1898) aslında
dünya ekonomisinde de bir durgunluğun olduğu yılları ifade etmiştir390.
Bu nedenle 1881 sonrası dış ticaretin artışının hız kaybetmesini, dönemin dünya ekonomisi
trendleri bağlamında düşünülmelidir. Burada, Osmanlı dış ticaretinin 1839-1873 zaman
aralığında artış gösterdiği ortamda, sadece ithalatı artmamış; aynı zamanda ihracatı da artmıştır.
R. Kasaba’nın belirttiğine göre, Osmanlı ihracatında artış, 1845-1876 yılları arasında daha da
belirginleşmiş ve bu yıllarda Osmanlı ihracatı 3.5 kat artış göstermiştir
Bu ihracatta ise pamuk ürünü önemli bir paya sahip olmuştur. Aslında 19. yüzyılda
Amerikan pamuğunun ucuzluk ve kalitesiyle (İngiltere’nin ithalatı içerisinde) öne geçmesine
kadar da önemli olmuştur. A.B.D. pamuğunun aman içerisinde öne geçmeye başlamasıyla,
Osmanlı pamuğunun İngiltere ihracatın içerisindeki payı yüzde 1’in altına düşmüştür. Ancak
A.B.D. iç savaşı ortamında, Osmanlı pamuğu İngiltere ithalatı içerisinde, yeniden önem
kazanmaya başlamıştır391.
İngiltere’ye dönük pamuk ihracat artışının etkisinde, İzmir çevresinde pamuk ekim alanları
dört katına çıkmış; 1862-1863 yılları arasında bu ekili alanlar ikiye-üçe katlanmıştır. Öyle ki,
A.B.D. iç savaşı ortamında Osmanlı ihracatı 12.000 balyadan 150.000 balyaya
çıkmıştır.1864’de Osmanlı pamuk ihracatı Osmanlı’nın toplam ihracatının yüzde 50’sine
ulaşıyordu. Ancak, A.B.D. iç savaşı sona ererken, A.B.D. kaliteli pamuk üretimiyle yeniden
pazarlarda yerini alırken, Osmanlı’nın pamuk ihracatı da azalmaya başlamıştır. Öyle ki, 18701874 zaman aralığında pamuk ürününün Osmanlı ihracatında payı yüzde 6.6’ya düşmüştür392.
Var olan veriler itibariyle görülen odur ki, 1878’den 1914 yılına dek geçen süreçte Osmanlı
dış ticareti sürekli açık vermiştir. 1878-1879 yılları arasında 2.001 milyon kuruş olan ithalat
dönem sonuna gelindiğinde 4.184 milyon kuruşa yükselmiş ve artış oranı ise yüzde 109
olmuştur. Buna karşın ihracat ise 839 milyon kuruştan 2.160 milyon kuruşa yükselmiştir.
Dönem başından dönem sonuna ihracatta değişim ise %157.4 olmuştur. 1879-1914 zaman
H. Derin, “Türkiye’de Devletçilik”, Çituri Biraderler, (İstanbul, 1940), s. 108.
Ş. Pamuk, “Osmanlı Ekonomisi ve Dünya Kapitalizmi, 1820-1913”, Yurt Yayınları, (Ankara, 1984),
s. 27; (Kasaba, a.g.e., s. 80).
390
Pamuk, a.g.e., s. 27.
391
Kasaba, a.g.e., s. 77.
392
Kasaba, a.g.e., s. 78-79.
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389
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aralığında yüzde 41.9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, her ne kadar dalgalı bir seyir
izlemişse de, yıllar itibariyle bu oranın üzerinde seyretmiştir. Örneğin, 1903-1904 zaman
aralığında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79.1’e ulaşmakla birlikte, 1913-1914 yılları
arasında ise yüzde 58’e düşmüştür393.
Buradan görülen odur ki, zaman içerisinde ihracatın ithalata göre daha fazla artış
göstermesine karşın, ithalat ve ihracat farklarının yüksek olduğu ortamda, mevcut dış ticaret
açık oranı zaman içerisinde kapatılamamış; bu nedenle de süreğen bir açık hali ile karşı karşıya
kalınmıştır. İncelenen bu zaman aralığında göreli olarak ithalat karşısında artmış görünen
ihracat, ihracatın ithalatı karşılama oranını da nisbi olarak yükseltmiştir. Ancak yaşanan pozitif
gelişme daha ziyade artan hammadde ihracatından kaynaklanmış görünmektedir.
Osmanlı ekonomisinin dış ticareti tahlil edilirken, burada dışsal etken olarak üzerinde
gereken olgu, 1838 Baltalimanı Anlaşması’dır. Baltalimanı Anlaşması Osmanlı ekonomisinde
dış ticaret düzleminde ortaya koyduğu değişim nedeniyle, temel bir hareket noktası (bir mihenk
taşı) olmakla birlikte, başlangıç noktası değildir. Baltalimanı Anlaşması’nın öncesinde de
Osmanlı ile diğer ülkeler arasında ticaret anlaşmaları yapılmıştır.
Bir bakıma, Baltalimanı Anlaşması’na giden yol 1535 Şubat’ında dönemin “güçlü” Osmanlı
İmparatorluğu tarafından verilen imtiyaz ile açılmıştır. Daha sonra; örneğin 1739’da imzalanan
Belgrat Anlaşması, 1740’da (14 Nisan) Napoli ve Sicilya Krallığı ile yapılan ticaret anlaşması,
1762’de Prusya ile ticari ilişkiler tesis edilmesi, 1774’de imzalanan Küçük Kaynarca
Anlaşması, 1775 yılında (Mart 24) Danimarka Krallığı ile imzalanan ticaret anlaşması, 1782’de
ise İspanya Kralı ile yapılan ticaret anlaşması gerçekleştirilmiştir.394.
Bu anlaşmalar Baltalimanı Ticaret Anlaşması’ndan çok önce yapılan anlaşmalardır. Zaten
Crafts’ın araştırmasından da görüldüğü üzere, (Osmanlı’nın da içinde yer aldığı) çevre
ülkelerine dönük sanayi ihracatı, 1834-1838 zaman aralığında, (1800’lerin başında yüzde 8.1
iken) yüzde 29’a yükselmiş; 1854-1856 zaman aralığında yüzde 43’e yükselmiştir395. Görünen
odur ki, İngiltere’nin sınai ihracatında, çevre ülkelerin payı zaten 1800’e göre Baltalimanı
Anlaşması imzalanmadan çok önce, önemli düzeyde genişleme göstermiştir396.
Yukarıda belirtilen anlaşmalar içerisinde, özellikle 1739 ve 1774 anlaşmaları ile taraf
ülkeler Osmanlı ekonomik sınırlarında önemli imtiyazlar elde etmişlerdir397. Ancak, yapılan bu
anlaşmalara karşın bu anlaşmaların, aslında kapsamlı (Osmanlı iç pazarını tamamen dışa açıcı)
olamadığını söylemek gerekir. Öyle ki, tüm bu anlaşmalara karşın, yine de, 1820’lere kadar
Osmanlı pazarlarının ithalata kapalı olduğu söylenebilir398 .

Dış ticaret verileri için bkz., Ek-Tablo A4.
Uzunçarşılı, a.g.e., s. 582; Kasaba, a.g.e., s. 33; Yapılan ticari anlaşmaların ve bunların özünde yer
alan imtiyaz verilmesi olgusunun daha da öncelere gittiği görülür. Ancak tüm bu anlaşmalarda verilen
iktisadi imtiyazlarda, ilk zamanlar “padişah’ın yetkisinde, “güçlü olanın bahşi hali” söz konusu iken,
zaman içerisinde zayıflamanın ortaya çıkması ile birlikte “imtiyazların kabul ettirilmesi hali ” söz
konusu olmuştur.
395
Crafts, a.g.e., s. 86, (Table 4.4).
396
İngiltere’nin Osmanlı bölgesine dönük ticaretinin aslında 1838’in öncesinde yoğunlaştığını R.
Kasaba’nın da vurguladığı görülür. (Kasaba, a.g.e.)
397
Örneğin Ruslar ile imzalanan Belgrat anlaşması ile anlaşmaya aracılık yapan Fransızlara Karadeniz,
Tuna ve Boğazlar haricinde Osmanlı sularında ticaret yapabilme ayrıcalığı verilmiştir. Diğer Avrupa
devletleri de Anlaşma sonrasında, [yukarıdaki pasajda belirtilen ticaret anlaşmalarında ve ticari
münasebetlerde görüldüğü üzere] Fransa’yı izlemişlerdir. Küçük Kaynarca Anlaşması ile de Rus’lar
Karadeniz, Tuna ve Boğazlar da dahil olmak üzere tüm Osmanlı sularında ticaret yapma hakkı
almışlardır. (Kasaba, a.g.e., s. 33 v.d.)
398
Kasaba, a.g.e., s. 37107.
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Denilebilir ki, 1838 Baltalimanı
Anlaşması bir başlangıç değildir. Ancak,
Baltalimanı Anlaşması, parça, parça
imtiyaza konu olan pazarların bütünsel
olarak dışa açılması noktasında, belirleyici
olmuştur. Bir bakıma, Baltalimanı
Anlaşması, özellikle ortaya koyduğu
düzenlemeler ile daha öncesinde kırık
dökük olarak başlayan sürecin bir form
kazanması anlamına gelmiştir. 1838
Baltalimanı Anlaşması ile, yabancılar için
dış gümrük vergisi yüzde 5 yerine yüzde
8’e çıkarılması karşılığında, iç ticarete
uygulanan yüzde 8 iç-gümrük vergisi,
yabancılar lehine sıfırlanmıştır.

Aslında Baltalimanı Anlaşması ile ortaya çıkan sürecin temelinde yer alan örgüyü
anlayabilme noktasında, İngiltere’nin bu dönemdeki konumu önemli bir belirleyici olsa
gerektir. Çünkü, özellikle, dönemin Almanya’sı karşısında, İngiltere açısından Ricardian
karların düşüşü karamsarlığından çıkış yolu bulabilmek ve de Smithian iyimserlikte
buluşabilmek noktasında Osmanlı’nın pozitif bir hammadde kaynağı ve pazar olabilmesi
önemli bir açılım olmuştur 399 . Bu durumu, özellikle İngiltere’nin gerçekleştirdiği ihracat
pazarları açısından da gözlenmiştir.

Kaynak: Ek-Tablo A4

Bu yıllarda özel bir misyon ile Osmanlı İmparatorluğu’nda bulunan David Urquhart’ın
sözleri bu açılımı algılamada yeterince açıklayıcılığa sahip olsa gerektir. Gerçekten de
Baltalimanı Anlaşması’nın hazırlanmasında katkısı olan Urquhart’ın sözleri 1838
Baltalimanı’nın arkasındaki mantığı açık olarak ortaya koymaktadır:“..Pamuklu kumaşlar ve
ipek tüller ve hint kenevirlerimiz doğudakilerden iyi değillerse bile, hiç olmazsa, daha az pahalı
oldukları kesin bir vakıadır... Tüm bu gözlemleri bir araya getirdiğimizde, Türkiye’nin
399

A. G. Sayar, a.g.e., s. 202/206/207.
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hammaddeler sağlayan ve eşit önemde sınai mamülleri talep eden bir ülke olacağını ümit
etmekte sanıyorum ki, haklıyız...rakibimiz Avusturya veya ... Almanya’dır. (Mallarımız) Türk
pazarında daha pahalı ve daha düşük kaliteli Alman malları yerine ... ikame edilecektir.”400
Osmanlı dış ticaretinden bahsederken, burada üzerinde durulması gereken diğer bir olgu
gümrük yönetimi ve bunun gerçekleştirilme biçimidir. Bu noktada denilebilir ki, Osmanlı
İmparatorluğu’nda, gümrüklerin yönetimi, genelde, büyük ölçüde hükümet dışında
gerçekleştirilmiştir. Osmanlı’da, bazı gümrükler hariç olmak üzere, genelde gümrükler
Hazine’ye belli bir para ödenmesi mukabilinde iltizama verilmesi uygulaması söz konusu
olmuştur 401 . Gümrüklerin iltizama verilmesinde, yaygın uygulama ise her gümrüğün ayrı
mültezime iltizam olarak verilmesi şeklinde olmuştur. Fakat yukarıda da belirtildiği üzere, bazı
gümrüklerin iltizama verilmediği de görülmektedir402.
İncelenen zaman aralığında, dış ticarete ilişkin genel veriler bulunmakla birlikte, ithalat
ve ihracatın içeriği konusunda yakın dönem dışındaki yıllar için büyük ölçüde veri
yetersizliğinin var olduğu ve mevcut verilerin de dağınık olduğu görülür. Osmanlı
İmparatorluğu’nun gerçekleştirdiği ithalat itibariyle, İ.H. Uzunçarşılı’nın belirttiğine göre,
18.yüzyılda ithalatın içerisinde dokuma ürünleri (ipekli v.d.) önemli bir paya sahip
olmuştur403. 1900’lü yıllarda da gerçekleştirilen ithalatın önemli bir kısmının giyim (ve de
gıda) ürünlerinden oluştuğu söylenebilir. Örneğin 1905/1906 yılları arasında giyim ithalatı
toplam ithalat içerisinde yüzde 35.9 pay alırken, bunu hemen ardından yüzde 32.1 pay ile
gıda ürünleri ithalatı izlemiştir. Yatırım malları ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise
yüzde 9.7 olmuştur. 1909 yılına gelindiğinde, ithalat içerisinde gıda ithalatı öne geçmiştir.
Bu yıl gıda ürünleri ithalatı toplam ithalat içerisinde yüzde 37.1 pay ile ilk başta yer alırken,
giyim sanayi yüzde 31.7 ile ikinci sırada yer almıştır404.
1911/1912 zaman aralığında gıda ithalatı yüzde 33.6 ile ithalat içerisinde ilk başta yer
alırken, bunu yine yüzde 31.7 ile giyim ürünleri ithalatı izlemiştir. 1913/1914 zaman
aralığında gıda ürünlerinin ithalatı yüzde 34.7 ile başta yer almış; bunu yüzde 31.1 ile giyim
ürünleri ithalatı izlemiştir. 1905-1906 zaman aralığında, yatırım malları ithalatı toplam
ithalat içerisinde yüzde 9,7 paya sahip olurken, bu pay 1909-1910 zaman aralığında yüzde
9’a inmiş; 1911-1912 zaman aralığında yüzde 10,5’a yükselmiş ve 1913-1914 zaman
aralığında ise yüzde 9,6’ya düşmüştür. Yakıt ürünleri ithalatı ise 1905-1906 zaman
aralığında toplam ithalatın yüzde 4.1’ine denk gelirken, 1909 yılında yüzde 3.5, 1911 yılında
da yüzde 4 ve 1913/1914 yılları arasında ise yüzde 5’e yükselmiştir 405 . Özellikle
İmparatorluğun son yıllarına ait ithalat verileri itibariyle, görülen odur ki, giyim ve gıda
ürünleri olarak tüketim malları ithalatının payı toplam ithalat içerisinde yüksek düzeylerde
seyretmiştir.
Osmanlı ihracatı içerisinde, büyük ölçüde tarımsal ürün ve madenlere dayanmıştır. 18.
yüzyılın ikinci yarısında Balkan vilayetleri ile Avrupa pazarları arasında başlayan kaçak
ticaretin dışında, ek olarak ticari amaçlarla üretilen pamuk, üzüm, tütün, mısır ve canlı hayvan
üretiminin büyük ölçüde arttığı görülür. Tüm bu malların ticaretinde artış ise Avrupa
sanayilerinin gösterdiği güçlü talep sayesinde gerçekleşmiştir. Örneğin Makedonya ve
Anadolu’da pamuk üretimi 1720 ve 1800 arasında üç misli artmış ve üretimin çoğu ihracata
D.Urquhart’dan zikreden A.G. Sayar, a.g.e., s. 198-199.
Uzunçarşılı, a.g.e., s. 580.
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Uzunçarşılı, a.g.e., s. 580; Öte taraftan, 1862 yılı itibariyle bakıldığında, görülen odur ki, Rumeli
gümrüklerinin iltizama değil, doğrudan hükümete bağlı bir durumdadır. Gümrükler açısından dikkati
çeken bir durum, İmparatorluk içerisinde, gümrük teşkilatının maliye teşkilatına göre daha kalifiye
ve disiplinli bir yapıya sahip olmasıdır.(T.C Maliye Bakanlığı,“Osmanlı Maliyesi Hakkında İngiliz
Raporları”, s.56.)
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yönelmiştir. İhraç edilen başlıca maddeler arasında, tütün ilk başta ihraç geliri sağlayan ürün
olurken, bunu üzüm, ham ipek, fındık, pamuk, arpa, tiftik, ipek kozası, afyon, incir, halı ve
madenler izlemiştir406.
Dönemin önemli bir ihraç ürünü olan tütün ihracatı, genel ihracat içerisinde dikkate değer
paylara sahip olmuştur407. Öyle ki, 1885-1886 zaman aralığında tütün ihracı 11.5 ton olurken,
1895-1896 zaman aralığında 11,8 bin ton olmuştur. 1905-1906 zaman aralığında 21,6 tona,
1909-1910 zaman aralığında 31.9 bin tona, 1911-1912 zaman aralığında 38.5 bin tona
yükselmiş ve 1913-1914 yılları arasında da 23.3 bin tona inmiştir. Tütün Reji Komiserliği’nin
verileri itibariyle parasal değer olarak tütün ve tuz ihraç gelirleri ise 1884-1885 yılları arasında
71 milyon kuruş olurken, toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 5.5 olmuştur. 1913-1914 yılları
arasında ise 265 milyon kuruşa yükselirken, bu parasal değer ile bu ürünlerin toplam ihracat
içerisindeki payı yüzde 12.3’e yükselmiştir. Tütün ihracatında görülen bu nisbi pay artışı
olgusu, aslında, ilgili tüm dönem boyunca devam eden bir gelişme olmuştur 408 . Osmanlı
ihracatında önemli paylara sahip olan diğer bir ürün ise pamuk olmuştur.
Bu dönemde Ş.Pamuk’un yaptığı hesaplamalara göre, net takas ticaret hadleri, 1854-1913
zaman aralığında Osmanlı ekonomisi aleyhine gelişme göstermiştir. Las Peyres endeksine göre,
1880 yılının 100 kabul edildiği durumda, endeks 1854 yılında 146.1 iken, 1856 yılında 163.9’a
yükselmiş; 1859 yılında 130.9’a düşmüş; 1860-1861 arasında nisbi toparlanma göstermiş; fakat
sonraki yıllarda özellikle ithalat fiyat endeksinde yükselmenin etkisinde, 1865 yılında 91.3’e
düşmüştür. Daha sonraki yıllarda nisbi bir toparlanma gösteren dış ticaret hadleri,1871’de
116.9’a yükselmiştir. Ancak, bu yükseliş geçici olurken, 1876 yılında yeniden 91’e düşmüştür.
1913 yılına dek geçen zaman zarfında 119.9 ile 89.1 arasında seyreden net dış ticaret hadleri,
1913 yılında ise 116.7’ye yükselmiştir409. Ancak, dönem içi dalgalanmalar bir yana, 1854 yılına
göre, 1913 yılına bakıldığında, net takas ticaret hadlerinde açık bir biçimde Osmanlı ekonomisi
aleyhine bir gelişim ortaya çıktığı görülmüştür.
Bu dönemde Osmanlı ekonomisi, hammadde ihraç ederek, sınai ürün ithal eden bir ülke
konumundadır. Ancak, spesifik olarak özellikle 1850’li yıllarda tarımsal ürünler ihraç
fiyatlarının olumlu eğilim sergilediği ve bu durumun da ülkenin dış ticaret hadlerini de olumlu
etkilediği bir gerçektir. Ayrıntıya inildiğinde, görülen odur ki, Osmanlı İmparatorluğu’nun
ihraç ettiği ürünlerde, dünya ürün fiyatları, özellikle 1815-1840 dünya ekonomisi
durgunluğunun ardından, olumlu bir eğilim içerisinde olmuştur. Özellikle 1840-1876 yılları
arasında (dünya ekonomisinin de canlanma dönemine girdiği zaman aralığıdır) ani fiyat
yükselişleri ortaya çıkmıştır410.
Bu fiyat hareketlerinde dikkat çekici fiyat gelişmesi ise özellikle pamuk ürününde
yaşanmıştır. 1850’lerin 1860’ların başına dek geçen sürede pamuk fiyatları yüzde 300 artış
göstermiştir. Pamukta yaşanan bu fiyat artışında kuşkusuz bu dönemde sanayide pamuk
ürününün önemliliğinin (dolayısıyla dokuma sektör ürün talebinin) etkisi açıktır 411 . Bu
406

Kasaba, a.g.e., s. 23.
Bu dönemde tütün ürününde büyük ölçüde kaçakçılık faaliyetinin olduğu belirtilmelidir. Bu konuda
ayrıntılı bilgi için bkz., Quataert, a.g.e., s. 27 vd. ve Kasaba, a.g.e., s. 23 vd.
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1.37 reel büyüme gösteren pamuklu sanayi, 1780-1801 yılları arası yüzde 0.54 büyüme göstermiş
iken, 1801-1821 yılları arası yüzde 1.64 ve 1811-1831 yılları arasında yüzde 2.03 büyüme
göstermiştir. (Crafts, a.g.e., s. 22-23).
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dönemde meşe palamudu ürününde yüzde 100, afyonda yüzde 80 fiyat artışı ortaya çıkmıştır412.
Ancak bu olumlu fiyat gelişmeleri, Osmanlı’nın hammadde üreticisi ve sanayi malı ithalatçısı
olduğu gerçeğini değiştirmemiştir. Örneğin dokuma-tekstil üretim-tüketim (ihracat-ithalat)
ilişkilerine bakıldığında, özellikle hammadde olarak pamuk ürününü ihraç eden Osmanlı
ekonomisi, ithalat içinde artan oranda giyim ithalatı gerçekleştirir durumda olmuştur.
Bu dönemde hammaddeleri ihraç ederek bu hammaddelerin kullanıldığı mamulleri ithal
etme şeklinde gerçekleştirilen dış ticaret yapısı normal karşılanmalıdır. Çünkü ithalat
gerçekleştirilen ülkeler Osmanlı İmparatorluğu’na göre, ziyadesiyle ilerlemiş bir görünüm
sergilemişlerdir. Öyle ki, İngiltere’de 1801 yılında tarım kesiminin GSMH’ya katkısı yüzde 32
iken, sanayi kesiminin katkısı yüzde 23’tür. Hizmetler kesiminin milli hasıla içindeki yeri ise
yüzde 45’dir. 1841 yılına gelindiğinde ise tarım kesiminin milli hasıla içerisindeki payı yüzde
22’ye düşerken, sanayi kesiminin payı tarım kesimi azalmasından daha fazla artarak, yüzde
34’e çıkmıştır. Hizmetler kesiminin toplam hasıla içerisindeki payı ise yüzde 44’e inmiştir.
1901 yılında ise yüzde 6’ya inen tarım kesimi/GSMH katkısı karşısında sanayi kesiminin
Birleşik Krallık milli hasılasına katkısı yüzde 6 pay artışı ile yüzde 40’a yükselmiştir.
Amortismanlar dahil, hata ve eksikler hariç olarak 1924 yılına gelindiğinde yüzde 4’e inen tarım
kesimi katkısı karşısında, sanayi kesiminin milli hasılaya katkısı yüzde 51’e yükselmiştir413.
İngiltere’de sanayi/GSMH oranının bu gelişimine karşın, Almanya’da bu oranın önceleri
düşük düzeyde olduğu görülür. Örneğin, 1860-1869 verileri itibariyle Almanya sanayileşme
noktasında İngiltere’nin bir hayli gerisinde görünmektedir. Öyle ki, 1860-1869 zaman
aralığında Almanya’da (1913 Almanya sınırları itibariyle) sanayi kesiminin milli hasılaya
katkısı yüzde 24 düzeyindedir. Diğer taraftan Japonya’da 1878-1882 yılları arasında sanayi
kesiminin milli hasılaya katkısı yüzde 16 olmuştur. Birleşik Krallık kolonisi olan Avustralya’da
ise sanayi kesiminin milli hasılaya katkısı 1861-1865 yılları arasında yüzde 31 olmuştur.
ABD’de ise 1839-1879 yılları verisi olarak sanayi kesiminin milli hasılaya katkısı yüzde 31’dir.
İtalya’da ise 1861-1865 yılları arasında sanayi kesiminin milli hasılaya katkısı yüzde 20’dir.
İsveç’te yine aynı yıllarda sanayi kesiminin GSMH’ya katkısı yüzde 17 olmuştur414.
Özellikle İngiltere ve Almanya açısından bu veriler göstermektedir ki; İngiltere, 1800’lerin
sonuna doğru ekonomik gelişme sürecinde Almanya’nın bariz olarak önündedir ve bu noktada
Almanya ise iktisaden geride kalmışlığını aşabilmek ve sanayileşmesini sağlayabilmek için
yoğun bir çaba içerisine girmiştir. Bu çabaların sonucunda, bir zaman sonra, sanayileşme
noktasında, bu zahmetli yönelişinin sonuçlarını alan Almanya’nın, İngiltere ile hammadde
kaynaklarına ve pazara ulaşma noktasında ciddi bir iktisadi rekabet içinde olması söz konusu
olmuştur.
Almanya, sanayileşmede geride kalmanın verdiği ve aksine sanayileşme hedefi ile
“Zolverein” (Gümrük Birliği) etkinliğini uygulamaya koymuş ve önemli ilerlemeler
kaydetmiştir. Almanya, milli iktisat söylemi içerisinde, ekonomik gelişmede mesafe kaydettiği
412

Kasaba, a.g.e., s. 79.
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noktada, karşısında, İngiltere sanayi devrimini gerçekleştirmiş ülke durumundadır ve sözü
edilen rekabet de bu noktada kendini göstermiştir.
Özellikle ortaya koyduğu gelişmeler ile üretimini disipline ederek sanayileşme devrimini
gerçekleştiren İngiltere (ve ardından takip eden diğer ülkeler) karşısında, Osmanlı
ekonomisinde sanayileşme çabalarının cılız kaldığı ve yeterince olamadığı ortamda, 1907 yılı
itibariyle sanayi kesiminin GSMH’ya oranı yüzde 10 düzeyinde olmuştur415.
Sınai ürün ithalatçısı olan Osmanlı İmparatorluğu’nun gerçekleştirdiği ithalatın ülkeler
itibariyle dağılımına bakıldığında, İngiltere’nin ithalat boyutu ile Osmanlı dış ticaretinde
belirgin bir pay ağırlığına sahip olduğu görülür. Özellikle 1884-1885 yılları arasında
gerçekleştirilen ithalatın yüzde 45.5’inin İngiltere’den yapılıyor olması bunun ifadesidir. Ancak
şu da bir gerçektir ki, İngiltere ithalat sıra önceliğini uzun süre korusa da, bu pay yüksekliğini
zaman içerisinde koruyamamıştır 416 . Örneğin, 1897-1898 yıllarında İngiltere’nin Osmanlı
ithalatı içerisindeki payı yüzde 45.5’den yüzde 42.1’e düşmüştür. Bu düşüş daha sonraki
yıllarda da devam etmiş ve 1907-1908 yılları arasında yüzde 33.4’e, 1911-1912 yılları arasında
yüzde 22.1’e, 1913-1914 yılları arasında ise ithalatta en fazla işlem yapılan partner olunmakla
birlikte, yüzde 19.4’e inmiştir417.
İngiltere’nin payı zaman içerisinde bu şekilde ciddi düşüşler gösterirken, yukarıda da
belirtildiği üzere, Almanya’nın İmparatorluğa gerçekleştirdiği ihracatta (Osmanlı ithalatında)
ise artış eğilimi ortaya çıkmıştır. 1884-1885 yıllarında Almanya’nın toplam Osmanlı ithalatı
içerisinde payı yüzde 0,3 iken, 1887/1898 yılları arasında yüzde 1.4’e yükselmiş; 1907/1908
yılları arasında da yüzde 4.9’a çıkmıştır. Bu artış eğilimi daha sonraki yıllarda da devam etmiş
ve 1911/1912 yılları arasında da yüzde 11.5’e yükselmiştir. 1913/1914 yılları arasında ise bu
pay yüzde 11.2 olmuştur418.
İncelenen dönemde Osmanlı’ya dönük diğer ülkeler ihracatında azalma, sadece
İngiltere’nin payı itibariyle geçerli olmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu’na gerçekleştirdikleri
ihracat payında (Osmanlı’nın ithalat payında) azalma olan diğer bir devlet ise dönemin
Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu’dur.
1884/1885
yılları
arasında
Osmanlı
İmparatorluğu’nun gerçekleştirdiği toplam ithalatının yüzde 20.8’ini gerçekleştiren AvusturyaMacaristan İmparatorluğu’nun Osmanlı toplam ithalatı içerisindeki payının 1897/1898 yılları
arasında yüzde 19.6 olduğu, 1907/1908 yılları arasında yüzde 19.9’a yükseldiği görülür.
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu arasında 1907 yılında
Bosna’dan dolayı (Avusturya’nın Bosna’yı ilhakı nedeni ile) bir olumsuzluk yaşanmıştır. Bu
durum özellikle bu ülke mallarına Osmanlı’da bir boykot yapılmasına neden olmuştur419.
Bunun etkileri -çok büyük olmasa da- ithalat payında azalış olarak yansımıştır420. Her ne
kadar 1908 yılında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Osmanlı’ya bedel olarak bir ücret
ödemiş olsa ve de sonuçta her ne kadar boykot kalkmış olsa da Avusturya-Macaristan
415
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İmparatorluğu bir kısım pazar kaybetmiştir ki, bunun ifadesi olarak 1911/1912 yılları arasında
bu ülkeden yapılan ithalat yüzde 15.2’ye ve 1913/1914 yılları arasında ise yüzde 14.7’ye
düşmüştür421.
Zaman içerisinde Osmanlı’nın ithalatında payı düşen diğer bir ülke de Fransa olmuştur.
Osmanlı’nın toplam ithalatı içerisinde Fransa’nın payı 1884/1885 yıllarında yüzde 12.9 iken,
1897/1898 yılları arasında yüzde 10.3’e düşmüş, 1907/1908 yıllarında yüzde 9.1’e, 1911/1912
yıllarında ise yüzde 8.2’e inmiştir. 1913/1914 yılları arasında ise bu pay yüzde 8.6’ya
yükselmiştir422.
Osmanlı’nın ithalatı içerisinde payını zaman süreci içerisinde belirgin olarak artırabilen
ülkeler arasında ise sadece Almanya değil, aynı zamanda İtalya yer almıştır. Öyle ki, İtalya’nın
Osmanlı ithalat içerisindeki payı 1884/1885’de yüzde 3 iken, 1897/1898’de yüzde 4.2, 19071908’de yüzde 8’e yükselmiştir. 1911/1912 arasında bu pay yüzde 5.5’a düşse de, 1913/1914
yılları arasında bu pay tekrar yükselmiş ve yüzde 8.7’ye çıkmıştır. İlgili dönemde Osmanlı’nın
Rusya’dan gerçekleştirdiği ithalatın, toplam ithalat içerisinde payı 1884/1885 yılları arasında
yüzde 6.6 iken, sırasıyla 1897/1898’de yüzde 7.1, 1907/1908’de yüzde 6.1’e inen bu pay,
1911/1912’de yüzde 6.7’ye, 1913/1914’de ise yüzde 8.4’e yükselmiştir423.
Osmanlı İmparatorluğu’nun dış dünyadan gerçekleştirdiği ithalatta ülkeler itibariyle zaman
içerisinde bir değişim yaşanırken, ortaya çıkan bu değişim büyük ölçüde Osmanlı
İmparatorluğu’nun gerçekleştirdiği ihracat için de geçerli olmuştur. Örneğin Osmanlı
İmparatorluğu’nun İngiltere’ye gerçekleştirdiği ihracatın toplam ihracat içerisindeki payı
1884/1885 yılları arasında Fransa’nın hemen ardından yüzde 34.6 iken, 1897/1898 yıllarında
yüzde 40.2’ye yükselmiştir424.
Bu pay, bu zaman aralığında İngiltere’nin Osmanlı İmparatorluğu’nun en fazla ihracat
gerçekleştirdiği ülke olması anlamına gelmiştir. Ancak bu pay 1907/1908 yıllarına
gelindiğinde, -her ne kadar yine de en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke olarak kalınsa dayüzde 29.7’ye düşmüştür 425 . Burada dikkat çekici bir durum, aynı düşüşün İngiltere’nin
gerçekleştirdiği ithalat için de geçerli olmasıdır. Ve yine Almanya’ya gerçekleştirilen ihracat
ise İngiltere’nin aksine ithalat gibi 1907/1908 yılları arasında yükseliş göstermiştir.
Bu zaman aralığı, aslında Osmanlı İmparatorluğu’nun dış politik ilişkilerde dönemin
Almanya’sı ile yakınlaşma içinde olduğu yılları ifade etmiştir. Bu tarihten sonra ise İngiltere’ye
gerçekleştirilen ihracat ithalatta yaşanan trende paralel olarak düşmeye devam etmiştir. Öyle
ki, Osmanlı İmparatorluğu’nun İngiltere’ye dönük ihracatı 1911/1912’de yüzde 24, 1913/1914
yılları arasında ise yüzde 21.6’ya düşmüştür. Osmanlı İmparatorluğu tarafından Fransa’ya
gerçekleştirilen ihracat ise 1884/1885 arasında yüzde 36.1 iken, 1897/1898 arasında
İngiltere’nin öne geçtiği ortamda yüzde 29.4’e düşmüştür. Ancak, bu düşüş İngiltere’nin
payının azaldığı 1907/1908 arasında da devam etmiş ve ihracatın toplam ihracat içerisindeki
payı yüze 19.1’e inmiştir. 1911/1912 yılları arasında ise ihracat içerisinde Fransa’nın payı
yüzde 18.9 olurken ve 1913/1914 yılları arasında ise yüzde 19.9’a yükselmiştir426.
Osmanlı İmparatorluğu kaynaklı ihracatın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na dönük
olan kısmı ise (Boykot sonrası bir yana) zaman içerisinde yükselme eğiliminde olmuştur. Öyle
ki, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na gerçekleştirilen ihracat toplam ihracat içerisinde
Veriler için bkz., Eldem, a.g.e., s. 183.
Eldem, a.g.e., s. 183.
423
Eldem, a.g.e., s. 183.
424
Eldem, a.g.e., s. 183.
425
Eldem, a.g.e.
426
Eldem, a.g.e.
421
422

199

1884/1885 arasında yüzde 9.8 iken, 1897/1898 arasında yüzde 9,3 olmuş ve 1907/1908 arasında
yüzde 12’ye yükselmiştir. Osmanlı’da 1908 boykotu ile Avusturya’dan gerçekleştirilen ithalat
düşerken427, Avusturya’ya gerçekleştirilen ihracatta ise her hangi bir düşüş gözlenmemiştir.
Hatta, aksine belirgin bir artış görülmektedir. Öyle ki, Osmanlı İmparatorluğu’nun ihracatı
içerisinde Avusturya’nın payı 1911/1912 arasında yüzde 13,9’a yükselmiştir. Ancak 1913/1914
yılları arasında ise bu pay göreli bir düşüş göstererek, yüzde 10.4’e inmiştir. Yine bu dönemde,
Almanya’ya gerçekleştirilen ihracat, son yıllardaki pay azalışı sayılmaz ise ithalattaki artışa
paralel bir artış göstermiştir. Öyle ki, 1884/1885 arasında yüzde 0,0 (küsurat) olan Almanya’ya
gerçekleştirilen ihracatın toplam ihracat içindeki payı, 1897/1898 yılları arasında yüzde 3,1’e
yükselmiş ve 1907/1908 arasında ise yüzde 7,1’e çıkmıştır. 1911/1912F yılları arasında ise bu
pay göreli bir azalma ile yüzde 6,1’e düşerken, bu düşüş daha sonra da devam etmiş ve
1913/1914 yılları arasında ise yüzde 5.7’ye inmiştir428.
Öte taraftan ilgili dönemde İtalya’ya gerçekleşen ihracat, ithalatta olduğu üzere genelde bir
artış eğiliminde olmuştur. Öyle ki, 1884/1885 arasında İtalya’ya gerçekleştirilen ihracatın
toplam ihracat içerisindeki yeri yüzde 3.1 iken, bu pay 1897-1898 arasında 3,3, 1907/1908
arasında yüzde 4’e yükselmiştir. Ancak 1911-1912 yılları arasında ise bu pay yüzde 2.2’ye
düşmüştür. 1913-1914 yıllarında ise yeniden toparlanarak yüzde 4.3 olmuştur. İncelenen bu
zaman aralığında, Rusya’ya gerçekleştirilen ihracat ise 1884/1885 yılları arasında yüzde 3,2
iken, 1897-1898 yıllarında yüzde 2,9’a düşmüş; fakat 1907-1908 arasında yüzde 3,1’e,
1911/1912 yıllarında yüzde 3,8 ve 1913/1914 yılları arasında da yüzde 3,9’a yükselmiştir429.
Yukarıdaki verilerden görüldüğü üzere, Osmanlı İmparatorluğu’nun ithalat ve ihracatında
belli ülkeler itibariyle bir yoğunlaşma göze çarpmaktadır. Özellikle İngiltere, Fransa,
Avusturya-Macaristan ve Almanya üzerinde ithalat ve ihracatta bir yoğunlaşma görülmektedir.
Bu yoğunlaşmada zaman içerisinde bir değişimin yaşandığı da tespit edilen bir gerçektir.
Özellikle 1907/1908 dönemi ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nun dış ticarette daha fazla
yoğunlaştığı ülkeler arasında bir değişim gözlenmektedir. 1907/1908 yılları öncesinde İngiltere
ve Fransa yer alırken, bu tarihten sonra Almanya ve İtalya dış ticarette ön plana geçmiştir.
Aslında bu yoğunlaşma, özellikle Almanya açısından siyasal ilişkiler itibariyle de görülen bir
durum olmuştur.
14.2. Yabancı Sermaye Yatırımlarının Gelişimi ve Sektörel Tercih Dağılımında
Demiryollarına İlgi Yoğunlaşması
Genel olarak yabancı sermaye yatırım eğilimine bakıldığında, yabancı sermaye yatırımları
dış ticaretin önemli büyüme gösterdiği 1860-1880’lerde önemli bir artış göstermemiş iken,
özellikle 1890-1914 yılları arasında daha öncesine göre üç kat artmıştır430 Örneğin 1914’de var
olan Fransız iktisadi girişimlerinin tümünün yüzde 80’inin 1893’den sonra kurulduğunu
belirtmek gerekir. Mevcut veriler ile 1840’lar öncesinde, Osmanlı ekonomisinde ciddi bir
yabancı sermaye yatırımının olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir431.
İstanbul ve Anadolu’da Fransız yatırımları 1881’de 85 milyon Frank iken, 1895’de 292
milyon Frank’a, 1909’da 511 milyon Frank gibi bir rakama (30 yılda 6 kat artış) ulaşmıştır.
1914’e gelindiğinde, Fransızlar imparatorluk içerisinde demir-dışı cevher madenciliğinin yüzde
70’ini, kömür üretiminin yüzde 85’ini finanse etmişler ve demiryolları hisselerinin 1/3’ünü
ellerinde tutmuşlardır432.
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1881 yılına gelindiğinde Duyun-u Umumiye İdaresinin kurulduğu görülür. Temel amacı da
büyük boyutlara varan Osmanlı dış borçlarının Avrupalı alacaklılara geri ödenmesinin
denetlenmesidir. Öyle ki, bu kurum vergi gelirlerini (özellikle belli başlı hacme ve toplama
kolaylığa sahip olan vergiler) önemli ölçüde doğrudan denetimi altında tutuyordu. Asıl olan,
bunların en zengin ve en kolay toplanır gelir kaynakları olmasıydı. Bu boyutları ile de bu
kurum nerede ise Osmanlı devletinin egemenlik erkini paylaşır konumda idi. Erk
olumsuzluğu sadece bu beslemiyordu. Vilayetleri birbirine bağlayan demiryollarının, maden
işletmelerinin, limanların ve tütün rejisi gibi temel ürün ya da hizmetlerin de yabancılarda
olması erk sorununu arttırmıştır. Öyle ki burada çalışanlar arasında ekonomik payı büyük
olan şirketlerin uyguladığı hristiyan ve müslüman ayrımı halk katında da cumhuriyetle
birlikte ulusal duyguların gelişmesindeki payı yadsınamaz433
Fransa kökenli sermaye, gerek doğrudan reel sermaye yatırımında ve gerekse finansal
sermaye boyutuyla Osmanlı’da ilk başta yer almıştır. 1896 yılında Osmanlı ekonomisinde, dış
borçlanmalarda Fransız payı yüzde 37.6 olmuştur. İngiltere’nin dış borçlardaki payı ise yüzde
23.1, Almanya’nın payı yüzde 11.7 düzeyinde olmuştur434.
1909-1912 yılları arasında Fransız sermayesi yine Osmanlı İmparatorluğu’na giriş yapan
doğrudan yatırım içerisinde, doğrudan yatırım olarak 2.369 milyon kuruş ile yüzde 43.5 ile ilk
başta yer almıştır. Diğer taraftan, toplam 9.680 milyon kuruş olan Duyun-u Umumiye tutarı
üzerinden Fransa’nın Duyun-u Umumiye payı ise 5.210 milyon kuruş ile yüzde 53.8 olmuş ve
bu pay ile de Fransa yine en başta yer almıştır. Almanya’nın reel yatırımlar içerisindeki payı
ise 2.869 milyon kuruş ile yüzde 33.9 olurken, Duyun-u Umumiye içerisindeki payı ise 1.010
milyon kuruş ile yüzde 10.4 olmuştur. İngiltere ise reel yatırımlar itibariyle 1.409 milyon kuruş
yatırım düzeyi ile toplam reel yatırımlar içerisinde yüzde 16.6 paya sahip olurken, Duyun-u
Umumiye içerisindeki payı ise yüzde 11.2 olmuştur435.
Fransa’nın demiryolları alanında gerçekleştirdiği yatırım (sermaye) düzeyi 2.369 milyon
kuruş ile toplam 5.331 milyon kuruş olan toplam demiryoluna dönük yabancı sermaye yatırımı
içerisinde yüzde 44.4 olmuştur. Almanya 2.273 milyon kuruşluk yatırım ile yüzde 42.6,
İngiltere ise 579 milyon kuruşluk yatırım ile yüzde 10.9’luk bir sermaye payına sahip olmuştur.
Bu verilerden görülen odur ki, yabancı sermaye yatırımlarının sektörel dağılımı itibariyle,
demiryollarına yapılan yatırımlar genel yatırımlar içerisinde önemli bir paya sahip olmuştur436.
1914 yılı verileri ile ise Fransız yatırımlarının dış borçlar içerisindeki payı yüzde 53 düzeyine
yükselmiştir. Buna karşın İngiltere’nin payı ise yüzde 14’e düşmüş; buna karşın Almanya’nın
payı da yüzde 21’e yükselmiştir437.
Öte taraftan, yabancı sermaye karşısında, yerli sermaye yetersizliği ise bu dönemin genel
görünümünü oluşturmuştur. Örneğin, 1881 yılı itibariyle sanayi kesiminde, mevcut olan
şirketler itibariyle 7 şirketin 40.7 milyon kuruş sermayesine karşılık, 3 yabancı şirketin
sermayesi 33.7 milyon kuruştur. 1914 yılına gelindiğinde, toplam olarak 96 şirket kurulmuş ve
bunların 44’ü ise yabancı sermayeli şirket olmuştur. Kurulan 96 şirketin toplam sermayesi
1.193 milyon kuruş iken, bu tutarın 1.062,4 milyon kuruşunun ise yabancı sermayeye ait olduğu
görülmektedir438.
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Buradan da anlaşılmaktadır ki, aslında bu dönemde girişim kabiliyeti, diğer ülkelere göre
düşük düzeyde olmakla birlikte, esas sorun sermayenin düşük düzeyi ve likit fonları sermayeye
dönüştürecek nitelikte girişim kabiliyetine sahip girişimci yapısının var olmaması olmuştur. Bu
durum sonuçta, sanayiinin 1838 sonrasında belirginleşen dışa açılma sürecinde neden rekabet
edemediğinde belirleyici olan (birinci etmen dış ticarete ilişkin içsel ve dışsal düzenlemelerdir)
ikinci etmen olmuştur.
Osmanlı ekonomisinde, yabancı sermaye etkinliğinde, hammadde kaynaklarına ve pazarlara
ulaşılabilmesi yolunda, demiryolu yatırımları cazip bir alan olarak ortaya çıkarken 439, yapılan
yatırımlar ile (1890’larda) Beyrut, İstanbul, Haydarpaşa, Yafa, Haifa, ve İzmir’de limanların
genişletilmesi veya yapımı işleri de gerçekleştirilmiştir440. 1896 yılı itibariyle demiryollarına
yapılan yatırımın toplam yabancı sermaye yatırımlarına oranı yüzde 41.1 olmuştur441.
1909/12 yılları verileri itibariyle demiryolu yatırımları 8.466 milyon kuruş toplam sektör
(Duyun-u Umumiye payı hariç) yatırım düzeyinde 5.331 milyon kuruşluk yatırım değeri ile
toplam yatırım değerinde nerede ise yüzde 62.9’u bulan bir yatırım payına sahip olmuştur442.
Buradan demiryollarına dönük belirgin bir ilgi yoğunlaşması görülmektedir.
1914 yılı itibariyle (Osmanlı borçları dışında) yabancı sermaye toplamının üçte ikiye yakın
payı ile (%63.1) ile demiryolları kesimi, borç verme etkinliğinden sonra yabancı sermayenin en
fazla rağbet ettiği alan olmuştur 443 . Bu yöneliş sadece Osmanlı’ya dönük/Osmanlı
İmparatorluğu’nda görülen bir yöneliş/ilgi yoğunlaşması değildir. Çünkü bu yöneliş, Yabancı
sermaye etkinliğinin dünya ekonomisi düzlemindeki genel yönelişine benzer bir yöneliş
olmuştur. Öyle ki, 1913 yılı sonunda yabancı ülkelerdeki 3.7 milyar İngiliz Liralık İngiliz
sermayesinin yüzde 41-42’si demiryollarına yatırılmıştır444. Aynı dönemde Fransız ve Alman
yatırımlarının dünya düzlemindeki yatırım tercih dağılımı da benzer seçişleri ortaya
koymuştur 445 . Öyle ki, bu dönemde ulaşımın önemliliğinin bir yansıması olarak, yabancı
sermayenin gerçekleştirdiği bu yatırımlar ile demiryolu ağı eskisine göre 3 katına çıkmıştır446.
Aslında bu gelişme incelenen bu dönem aralığında hammadde ve pazar kaynaklarına
ulaşabilme noktasında, mecburi bir yatırım anlamına gelmiştir.
Bu dönemde gerçekleştirilen yatırımların sonucunda, Berlin-Bağdat demiryolu yatırımı ve
dolayısı ile hattı da önemli ölçüde tamamlanmıştır. Bu demiryolunun yapılması sürecinde
Osmanlı İmparatorluğu, Almanya kökenli sermayenin finanse ettiği Anadolu Demiryolu
Şirketi’ne imtiyaz vermiştir. Şirket Haydarpaşa-İzmit arasındaki demiryolu hatlarını
yeniledikten sonra, 1895 yılında hattın Ankara’ya kadar olan bölümünü ve Eskişehir üzerinden
Konya’ya kadar olan bölümünü de tamamlamıştır. Konya–Bağdat arasının inşası için ise
Bağdat Demiryolu şirketini kurmuştur. Demiryolu ulaşım ağının gelişmesi, özellikle Anadolu
tarımının ticarileşmesi ve Osmanlı ekonomisinin dünya ekonomisine katılması açısından kilit
öneme sahip olmuştur. Bu tür yatırımlar yabancı sermaye açısından getiri vaad ettiği gibi, bölge
dışına mal akımını ve ithalat dalgasını teşvik ederek ekonominin Avrupa ticaretine daha da
açılmasının tohumlarını atmıştır447.
Örneğin, Profesör Ş. Pamuk, 1860’ların başında Batı Anadolu’da demiryolu yapımının bu bölgede
rakipsiz bir İngiliz egemenliği dönemini başlattığını vurgular.(Pamuk, a.g.m., s. 148).
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1909-1912 zaman aralığında yatırım yönelişinin gerçekleştiği diğer bir alan olan banka ve
sigortacılık kesiminde ise toplam 8.466 milyon kuruşluk toplam doğrudan yatırım içerisinde
820 milyon kuruşluk yatırım yapılır iken, bu değer toplam yatırımların yüzde 9.7’sine eşit
olmuştur448. 1914 yılı itibariyle, dış borçlar da içinde olmak üzere, yabancı sermaye sigortacılık
sektörüne yüzde 0.7 yatırım yapmıştır. Sanayi kesimine dönük yabancı sermaye yatırımları ise
toplam yabancı sermayenin oranı olarak 1896’da 2.145 bin İngiliz lirası ile yüzde 10 iken, 19091912 yılları arasında 650 milyon kuruş ile yüzde 7.7 olmuş; 1914 yılında ise 3.959 bin İngiliz
lirası ile yüzde 5.3’e düşmüştür449.
Bu yatırımları sırasıyla elektrik, tramvay, su sektörü, liman ve rıhtım yatırımları, madenler
ve ticaret sektörü izlemiştir. Elektrik, tramvay, su alanlarına dönük yatırımlar ise yine 19091912 yılları verileri ile 570 milyon kuruş olmuştur. Bu alana dönük yatırımların toplam
yatırımlara oranı ise yüzde 6.7 olmuştur. Liman ve rıhtım alanlarında yabancı sermaye
yatırımları ise 471 milyon kuruş olurken, Duyun-u Umumiye payı hariç toplam yabancı
sermaye yatırımı içerisinde liman ve rıhtımlara dönük yatırımların payı ise yüzde 5.6 olmuştur.
1914 yılındaki borçlanmanın da toplama dahil olduğu durumda toplam yabancı sermayenin bu
alana dönük yatırımı yüzde 9.4 olmuştur450.
1909-1912 yılları arasında ticaret kesimine dönük yabancı sermaye yatırımları ise 266
milyon kuruşluk bir değere sahip olurken, bunun toplam yabancı sermaye yatırımlarına oranı
ise yüzde 3.1 olmuştur. 1914 yılında sektöre yapılan yabancı sermaye yatırımı yüzde 5.8
olmuştur. Madencilik alanına dönük yabancı sermayenin tutarına bakıldığında, 1896’da
yabancı sermayenin yüzde 5.6’sı bu alana yatırım yapmış iken, 1909-1912 yılları arasında,
yatırım yapan yabancı sermaye düzeyi 820 milyon kuruş olmuş; Duyun-u Umumiye tutarı hariç
toplam yabancı sermaye yatırım tutarına oranı ise yüzde 9.7 olmuştur. 1914 yılında ise
madencilik sektöründe yabancı sermaye yatırım düzeyi ise yüzde 3.7 olmuştur451. Bu verilerden
görülen odur ki, Osmanlı ekonomisinde madencilik sektörüne dönük yatırımlar çok da yüksek
düzeylerde olmamıştır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden. uygulaması bulunmamaktadır

Uygulama Soruları

204

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sanayileşememe noktasında geri kalmış bir ülke konumunda olan Osmanlı
ekonomisinin bir türev sonuç olarak dış ticaret ve yabancı sermaye hareketleri ortaya
konuşmuştur. Açıktır ki, bir ülkenin üretim yapısı o ülkenin ekonomik gücünü ve dış ticaret
yeteneğini ve dahi toplumsal-politik gücünü geliştirir. Osmanlı ekonomisi, 1700’ler sonrasında
Avrupa’da ‘değişimin ve gelişimin’ ana unsuru olan sanayileşmeye ayak uyduramaz iken, bu
durum onun geri kalması ve yok olmasının da ana unsuru olmuştur.
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BÖLÜM 14 SORULARI
1)Osmanlı ile Avrupa ülkeleri arasında dış ticaret hacmi hangi dönemde yüksek artış
yaşanmıştır?
a)1453-1500 b) 1550-1610 c)1783-1913 d)1914-1928
2)Osmanlı devletinin ihracat ürünlerinin ağırlıklı kısmı nelerden oluşmuştur?
a) Orman ve maden ürünleri b)Tarım ve maden ürünleri c) Hayvancılık ve maden ürünleri
d)Hiç biri
3)Baltalimanı anlaşmasından önce de Osmanlı’nın dış ticaretinde en önemli payı (%43 ) alan
ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fransa b) İtalya c) İngiltere d) Almanya
4)Osmanlı’da 1900’lerde ithalatın içinde en fazla dikkati çeken ithalat kalemi aşağıdakilerden
hangisi olmuştur?
a)Tarımsal Ürünler b)Dokuma Ürünleri-Giyim c)Kimyasal Ürünler d) Orman Ürünleri
5)Osmanlı ekonomisinde net takas hadleri hangi zaman aralığında belirgin olarak olumsuz bir
görünüm sergilemiştir?
a)1910-1922, b)1854-1913 c) 1840-1870 d)1550-1620
6)Zolverein nedir ve nerede uygulanıştır?
7) Milli tarihçi okul nedir? Açıklayınız.
8)Osmanlı demiryollarına hangi ülkeler daha fazla ilgi göstermiştir? Açıklayınız.
9)Osmanlı ekonomisinde madencilik kesiminde yatırımlar ne düzeyde, ne yoğunlukta
olmuştur? Açıklayınız.
10)Osmanlı’da yabancı sermaye yatırımları nasıl bir yöneliş ve değişim göstermiştir.
Açıklayınız.
Yanıtlar 1)c 2)b 3)c 4)b 5)b
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EK-TABLOLAR
Ek-Tablo A1
1887-1910 Yılları Arasında Osmanlı Kamu Kesimi Gelir-Gider Dengesi
Yıllar
Bütçe
Bütçe
Bütçe
Bütçe Dengesi Tütün
Tütün
Kâr
Gelirleri
Harcamaları Dengesi
(Açığı)/
Tekeli
Gideri
Bütçe Geliri
Geliri
1887
1,556
1,909
-353
-22,7
178
167
11
1888
1,571
1,841
-270
-17,2
187
168
18
1889
1,618
1,805
-187
-11,6
185
171
14
1890
1,588
1,762
-174
-11
198
176
22
1891
1,667
1,764
-97
-5,8
215
185
30
1892
1,705
1,798
-93
-5,5
231
198
33
1893
1,698
1,812
-114
-6,7
244
208
35
1894
1,650
1,800
-150
-9,1
245
210
35
1895
1,597
1,708
-111
-6,7
238
210
29
1896
1,605
1,769
-164
-10,2
207
193
14
1897
1,744
1,979
-235
-13,5
188
181
6
1898
1,763
1,999
-236
-13,4
197
188
9
1899
1,809
1,826
-17
-0,9
219
192
27
1900
1,766
1,868
-102
-5,8
221
193
28
1901
1,816
1,901
-85
-4,7
224
194
30
1902
1,853
2,015
-162
-8,7
239
203
36
1903
1,972
2,266
-294
-14,9
252
210
42
1904
1,904
2,270
-366
-19,2
245
213
32
1905
2,031
2,310
-279
-13,7
261
214
47
1906
2,165
2,420
-255
-11,8
260
213
47
1907
2,454
2,590
-136
-5,5
266
215
51
1908
2,583
2,685
-102
-3,9
260
217
43
1909
2,769
2,775
-6
-0,2
279
222
57
1910
2,908
3,118
-210
-7,2
290
225
65
Kaynak: V. Eldem, “Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik”, T.İ.B.
Yay. (Ankara,1970), s. 269. 1904-1907 verileri yayınlanmadığından tahmini verilerdir. Özel
bir şirket tarafından yönetilen tütün tekelinin gelir ve giderleri genel bütçeye dahil değildir.

208

Ek-Tablo A2
Yıllar İtibariyle Osmanlı Ekonomisinde Gider ve Gelir Kalemlerinin Gelişimi
(1887 / 1897 / 1911 Yılları ve Milyon Kuruş ve % Pay Olarak )
Kalemler
1887
1897
1911
GİDERLER
Tutar % Pay Tutar
% Pay
Tutar
% Pay
Duyun-u Umumiye
575
30,1
646
32.6
558
18.6*
Hazine Hassa
93
5,0
62
3.1
50
1.7
Harbiye,Bahriye, İmalatı 844
44,2
760
38.5
1.146
38.4
Harbiye
Dahiliye,Emniyet,Jandarma 199
10,4
195
9.8
381
12.8
Adliye ve İlmiye
63
3,3
65
3.3
127
4.2
Maliye
57
3,6
97
4.9
242
8.1
Sair
36
1,8
84
4.3
258
8.6
Cari Masraf (Ara Toplam) 1,867 97,8
1,906
96.5
2.762
92.4
Yatırım
42
2,2
70
3.5
229
7.6
TOPLAM GİDER
1,909 100,0
1,979
100.0
2.991
100.0
Fark
353
235
125
Farkın gidere Oranı
-18,5
-11,9
+4,2
GELİRLER
Tutar % Pay Tutar
% Pay
Tutar
% Pay
Dolaysız Vergiler
933
60,0
1,045
60.0
1.624
51.6
Dolaylı Vergiler
273
17,5
301
17.2
696
22.5
İnhisarlar
178
11,4
194
11.1
270
9.0
İşletme ve Satışlar
42
2,7
53
3.0
191
6.1
Maktu Vergiler
77
4,9
84
4.8
87
2.8
Müteferrik
53
3,5
67
3.9
248
8.0
TOPLAM GELİR
1,556 100,0
1,744
100
3.116
100.
Kaynak: V.Eldem, ,”Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Şartları Hakkında Bir
Tetkik”,(Ankara,1970), s.243-244. 1911 yılı ödemesi arızi olarak düşük olup, 1909 yılı
itibariyle bakıldığında, 866 milyon kuruş ödeme ile pay yüzde 31.2 olmaktadır. Yatırım
masrafları, Maliye, Nafia, Ticaret ve Hicaz Demiryollarını içerir.
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Ek-Tablo A3
1907 yılı İtibariyle GSMH’nin Bölgelere Dağılışı (% Pay Olarak)
Unsurlar

Toplam Rumeli Rumeli
II/I İstanbul İstanbul
III/I
(I)
(II)
GSMH’si (a)
(III)
GSMH’si (b)
İçinde
%
İçinde
%
Sektör
Sektör
Payı
Payı

Anadolu Anadolu IV/I
(IV)
GSMH’si (c)
İçinde
%
Sektör
Payı

a+b+c
/I

Tarım v.d.

11,385

2,769

56,8

24,3 79

0,7

6,286

59,4

55,2

80,2

Madenler

165

24

0,5

14,5 2

1,2

133

1,3

80,6

96,3

İmalat San.

2,230

352

7,2

15,8 591

25,7

26,5 980

9,3

43,9

86,2

İnşaat
Ulaştırma
Ticaret
Mali İşler

616
687
1,894
223

129
132
384
23

2,6
2,7
7,9
0,5

20,9
19,2
20,3
10,3

3,2
5,1
19,7
5,2

11,9
17,0
23,9
53,8

302
304
710
59

2,9
2,9
6,7
0,6

49,0
44,3
37,5
26,5

81,8
80,5
81,7
90,6

Devlet izm,

1,374

409

8,4

29,8 217

9,4

15,8 538

5,1

39,2

84,8

Mesken G.

742

155

3,2

20,9 185

8,0

24,9 284

2,7

38,3

84,1

ŞahsiHizmet

1,020

210

4,3

20,6 230

10,0

22,5 420

4,0

41,2

84,3

Yurtiçi
Geliri
Dış alem

20,336

4,587

-

22,6 2,061

-

10,1 10,016

-

49,3

82,0

-149

-48

-1

32,2 -93

-4,0

62,4 -152

-1,4

102,0* -

Milli Gelir

20,187

4,539

-

22,5 1,968

-

9,7

-

48,9

81,1

DolaylıVergi 812

146

3,0

18,0 217

9,0

26,7 264

2,5

32,5

77,2

S.M.H.

20,999

4,685

-

22,3 2,185

-

10,4 10,128

-

48,2

80,9

Amortisman

921

194

4,0

21,1 119

5,2

12,9 459

4,3

49,8

83,8

GSMH

21,920

4,879

100,0

22,3 2,304

100,0

10,5 10,587

100,0

48,3

81,1

73
117
453
120

3,4
1,0

9,864

Kaynak:V.Eldem, ”Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik”, T.İ.B.
Yayınları, (Ankara,1970), s. 303’den yararlanılmıştır.* Anadolu Bölgesi’nin değerinin yüksek
gibi görünebilir olmakla birlikte, toplam dış alem değeri diğer bölgelerden gelen fazlalıklar ve
azalışlar ile, net denge değerini yansıttığını belirtmek gerekir. a,b,c: Bölgeye ait ilgili sektörün
toplam Osmanlı ilgi sektöründeki payı
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Ek-Tablo A4
Osmanlı İmparatorluğunun 1878-1913 yılları Arasında Dış Ticaret Dengesi (Milyon
Kuruş ve % Olarak)
Yıllar
İthalat İhracat İhracatın
Açığın Dış
Tütün LSP
İthalat İhracat
(I)
(II)
İthalatı
thalata Ticaret ve Tuz Net
için
için
Karşılama Oranı
Açığı İhracatı Takas LSP
LSP
Oranı (II/I) (III/I)
(III)
(IV)
Ticaret hadleri hadleri
Hadleri
1878/79 2,001 839
41,9
58,0
1,161 94
101
94
1879/80 1,942 876
45,1
54,9
1,066 95
102
97
1880/81 1,785 850
47,6
52,4
935
100
100
100
1881/82 1,949 1,129 42,0
42,0
819
98
93
91
1882-83 2,019 1,096 45,7
45,7
923
97
95
92
1883-84 1,976 1,239 37,3
37,3
737
105
94
99
1884-85 2,064 1,280 65,5
38,0
784
71
109
91
99
1885-86 2,000 1,208 65,2
39,7
793
95
107
88
94
1886-87 2,070 1,271 66,0
38,6
800
96
110
86
78
1887-88 2,011 1,129 60,4
43,9
882
85
92
85
77
1888-89 1,946 1,355 73,0
30,4
591
66
90
85
77
1889-90 2,104 1,517 76,1
27,9
587
84
89
86
77
1890-91 2,291 1,284 59,9
44,0
1,008 88
97
88
86
1891-92 2,455 1,536 65,9
37,4
919
83
99
86
85
1892-93 2,447 1,557 67,8
36,3
889
101
100
83
83
1893-94 2,411 1,326 59,8
45,0
1,085 115
92
84
78
1894-95 2,408 1,375 61,3
42,9
1,032 101
93
80
74
1895-96 2,058 1,554 79,9
24,5
504
91
94
80
75
1896-97 2,136 1,543 77,7
27,8
593
116
95
80
75
1897-98 2,343 1,474 68,3
37,1
869
127
104
79
81
1898-99 2,662 1,343 57,9
49,6
1,320 199
110
78
86
1899-00 2,450 1,559 70,0
36,4
891
155
110
79
86
1900-01 2,384 1,491 68,8
37,5
894
149
107
83
88
1901-02 2,457 1,539 69,1
37,4
918
158
105
82
86
1902-03 2,303 1,556 75,0
32,4
747
171
113
80
90
1903-04 2,439 1,754 79,2
28,1
685
178
109
82
89
1904-05 2,790 1,701 69,6
39,0
1,089 242
106
85
90
1905-06 3,137 1,967 67,6
37,3
1,169 155
102
90
91
1906-07 3,229 1,950 67,0
39,6
1,279 214
110
92
101
1907-08 3,476 1,921 61,7
44,7
1,555 222
112
95
106
1908-09 3,143 1,844 66,2
41,3
1,299 235
111
92
102
1909/10 3,474 1,843 61,5
46,9
1,630 294
113
91
102
1910-11 4,256 2,208 57,3
48,1
2,048 230
114
94
107
1911-12 4,506 2,491 62,4
44,7
2,015 319
120
95
114
1912-13 4,355 2,392 61,1
45,1
1,963 270
112
101
114
1913-14 4,184 2,160 58,0
48,4
2,024 265
117
99
116
Kaynak: V. Eldem,”Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik”, T.İ.B.
Yayınları,(Ankara,1970).,s.186; H.Derin, “Türkiye’de Devletçilik”, Çituri Biraderler,
(İstanbul, 1940),s.109;Dış Ticaret Hadleri için, Ş. Pamuk, “Osmanlı Ekonomisi ve Dünya
Kapitalizmi (1820-1913),Yurt Yay., (Ankara, 1984), s. 157-159, (Tablo E.2.1), (LSP:
LasPeyres endeksi hesaplaması ile) ”, Duyun-u Umumiye tarafından gerçekleştirilen ihracat
(tütün, tuz şarap v.d.) gümrük istatistiklerine katılmamıştır.Bu nedenle son sütunda ayrıca
bunlar da verilmiştir.
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